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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Немає у нас більшого громадянського свята, аніж День Перемоги. Перемоги у Великій Вітчизняній війні! Нашій
Перемозі!
Хто б міг подумати, що ця істина потребуватиме коли-небудь захисту? Спочатку
президент Ющенко віддаючи нашу Перемогу сусідам, почав дистанціюватись
від вікопомної події, шукаючи всіляких
«так, але…». Можливо він сам і
відгородився якось від Правди, але закрити її від народу не дозволила Пам'ять:
кожен п’ятий в Україні віддав своє життя
або в тяжкій боротьбі, або став безвинною жертвою фашистських пришельців.
Братські могили, пам’ятники (до них
ще не скрізь добралися хворі на глузд
«декомунізатори») нагадують про те в
кожному селі і місті. Шана і вдячність
усім, хто здобував Перемогу, хто разом з
нашим народом рятував нашу землю, не
зважаючи на власні родові корені: з Росії,
Кавказу чи Середньої Азії, з Білорусії чи

Сибіру. Знаємо: друг – не той, хто в святковий час прийшов до тебе на застілля,
а той, хто в біді підставив своє плече. Не
той, хто кучерявими словами прикрашає
ваші взаємини, а той, хто власною кров’ю
зросив твою землю, захищаючи її від ворога.
Сказавши таке сьогодні, можна наразитися на звинувачення, на свіжі аргументи. Так, біда в нашому краї. Та не народи її призвідці. Призвідці – правителі.
Час мине, і справжні причини їхньої
поведінки стануть зрозумілими всім, і
оцінка їм, і суд будуть справедливими.
А народам треба допомогти викорінити
паростки зненависті.
Для того і всередині країни не слід
байдуже спостерігати за засміченням
нашого життя чортополохом ненависті.
Відомо хто його підживлює. Відомі і
«агрономи», вони здебільше при владі.
Вона, виходить, зацікавлена в злі,
ненависті, нетерпимості. В роз’єднанні

народу, бо згуртований народ швидко
розбереться в усьому і воздасть усім за
заслугами.
Він ще раз підтвердить, що Велика
Перемога – заслуга його і держави. Бо
для Перемоги потрібні не окремі епізоди
дій, намірів чи їх тлумачень, а тяжка, самовіддана праця, подвижництво
всього народу. В труді на заводах і нивах, в жертовній боротьбі партизанів,
підпільників і – найбільше – в окопах
перед лицем ворога.
Пам’ятаймо про це, вклонімося живим іще героям тієї битви, не забуваймо,
кому завдячуємо власною можливістю
жити, зустрічати радісне і сумне свято
Великої Перемоги.

З СВЯТОМ ВАС!
Олександр Мороз
від імені Політради
Соціалістичної партії

11,77 грн.

+послуги пошти
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ФАКТИ ІСТОРІЇ

8 мая в Карлхорсте (под Берлином) представители СССР, США, Англии, Франции
и Германии подписали акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Александр ПОЛУЯНОВ

Это уже стало дурной
традицией: каждый раз
перед Днем Победы
украинские власти и
подконтрольные им СМИ
начинают грязную кампанию
лжи по дискредитации
Великой Победы советского
народа. Дискутировать с
этими "внуками Геббельса"
бесполезно, так как они
выполняют свой заказ,
поэтому в данном материале
мы просто вспомним
основные вехи этого
страшного, но в то же время
героического времени.
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

СССР к войне еще не готов.
У фашистов сосредоточен промышленный и военный потенциал практически всей Европы.
К 1941 году Германия оккупировала Францию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Грецию, Югославию,
Чехословакию, Польшу. Прогерманские режимы установлены –
в Болгарии, Венгрии, Румынии.
Союзники Германии – Италия,
Япония, Турция.
18 декабря 1940 года Гитлером
утвержден план “Барбаросса”.
Цель – молниеносная война и
разгром Красной Армии в течение
летней кампании 1941 года. Направления: “Север” - на Ленинград (командующий – генерал
фон Лееб), “Центр” - на Москву
(фон Браухич) и “Юг” - на Одессу и Киев. Кроме того, группа
“Норвегия” должна была контролировать ситуацию на Северном
море. К лету 1941 года на границе
СССР от Баренцева до Черного
моря сконцентрировано 5,5 млн
солдат (Германия + союзники +
сателлиты). У СССР на западной
границе 2,9 млн человек, плюс
1,5 млн человек на Дальнем Востоке и Юге (ожидалось вторжение
Японии и Турции).
22 июня 1941 года. Нападение
Германии на СССР. Мощные
удары воздушных и механизированных армий немцев. Разбомблено 66 аэродромов, на земле
без боя уничтожено 1200 самолетов.
29 июня 1941 года в СССР вводится военное положение, а на
следующий день создается Государственный комитет обороны
(ГКО) во главе со Сталиным. В
первый месяц войны немецко-фашистские войска триумфально продвигаются на Восток
– Красной Армией оставлены
Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, большая часть Украины.
Потери СССР – около миллиона бойцов, 724 тысячи попали в
плен. Гитлеровцы завладели “воротами Москвы” - Смоленском.
Разгромлены почти все армии
Западного фронта. Но благодаря героическому сопротивлению
Красной Армии план “Барбаросса” все-таки дал первую трещину - в середине июля Москва не
захвачена.
Август 1941 года – начало блокады Ленинграда.

17 июля-26 сентября 1941 года –
Битва за Киев. 18 сентября, после
ожесточенных боев принимается
решение оставить столицу Украины, последней из города выходит спецдивизия НКВД. Для
вермахта открыта дорога в Приазовье и в Восточную Украину.
Сдача Киева фактически развалила Юго-Западный фронт,
пять армий попало в окружение.
Более 600 тысяч погибших, в том
числе командующий Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Кирпонос.

“БЛИЦКРИГ” ПОЛНОСТЬЮ
ПРОВАЛЕН

30 сентября 1941-го – официальное начало Московской битвы. В тот день Гитлер выступил
по радио: “Ни один московский
житель, будь то женщина, старик
или ребенок, не должен выйти
из города...”. По плану захвата
Москвы “Тайфун”, группа армий “Центр” сметает советскую
оборону и захватывает столицу СССР до наступления зимы.
В обозе – розовый гранит для
памятника немецкому воинупобедителю (в дальнейшем его
использовали на ул. Горького в
Москве для облицовки зданий).
7 ноября 1941-го. В Москве на
Красной площади состоялся военный парад, с которого солдаты
и ополченцы (всего 25 дивизий)
шли прямо на фронт. К концу
ноября немцы на расстоянии 2530 км от Москвы, а пять советских армий Западного и Резервного фронтов – в “котле”.
5-6 декабря 1941-го – контрнаступление Красной Армии, фашистов отбрасывают от Москвы
на 100-150 км. Это первое серьезное поражение Германии во
Второй Мировой войне. Потери
в ходе контрнаступления: СССР
– 600 тысяч человек, Германия150 тысяч.
План “блицкрига” полностью
провален и Германия переходит
к стратегии затяжной войны.
Командующий немецкой 2-й
танковой армией Гудериан писал
в то время: “Все жертвы и усилия
оказались напрасными, мы потерпели серьезное поражение с
роковыми последствиями. В немецком наступлении наступил

кризис, силы и моральный дух
немецкой армии надломлены”.
После поражения под Москвой
немцы уже не могут развернуть
наступление по всему Восточному фронту, и сосредотачиваются
на ударе в направлении юга.
Май 1942-го. На Харьковском
направлении немцы окружили три армии Юго-Западного
фронта, 240 тысяч пленных.
Провал Керченской операции
Красной армии, 150 тысяч пленных в Крыму. После 250 дней
осады сдан Севастополь.

НАЧАЛО КОРЕННОГО
ПЕРЕЛОМА

Конец июля 1942 года – немцы
рвутся к главной водной артерии
СССР – Волге, ключом к которой
должен был стать Сталинград. 28
июля выходит знаменитый приказ Сталина №227: “Ни шагу
назад, ни при каких условиях
город не сдавать. Отступление
без распоряжения командования
– предательство Родины”. Главный лозунг Красной Армии в это
время: «За Волгой для нас земли
нет». Создаются заградительные
отряды, штрафбаты и штрафные
роты. 25 августа – начало Сталинградской битвы.
19 ноября 1942-го – 2 февраля
1943-го – полный разгром противника под Сталинградом.
Командование 6-й германской
армии во главе с фельдмаршалом Паулюсом сдалось в плен.
Сталинградская битва стала одним из самых кровопролитных
сражений в мировой истории. В
этом городе на Волге семь советских армий (плюс 8-я воздушная
армия и Волжская флотилия)
воевали против немецкой груп-

пы армий “Б” и их союзников –
итальянцев и румын. После этой
битвы немецкие войска уже никогда не смогли полностью оправиться.
Безвозвратные потери составили: СССР – 1 млн 130 тыс. человек, Германия – 1,5 млн человек.
Январь 1943-го – успешный
прорыв блокады Ленинграда южнее Ладожского озера, в
результате к городу был “прорублен” коридор шириной 8-11
км. Заработала "Дорога жизни" и
обеспечена связь со страной.

САМОЕ МАСШТАБНОЕ
СРАЖЕНИЕ

5 июля-23 августа 1943-го –
Курская битва – самое масштабное сражение Второй мировой
войны, которое завершило коренной перелом в войне в пользу
СССР. Германия планировала
провести летнюю наступательную операцию “Цитадель” в
районе Курска с целью разгромить все южное крыло Красной
Армии. Для этого было сконцентрировано 50 мотострелковых
дивизий, плюс 16 танковых и
моторизованных дивизий, оснащенных новейшими танками
“Тигр” и “Пантера”. Против них
СССР выставил до 40% своих общевойсковых соединений.
В ходе Курской битвы (12
июля) произошло крупнейшее
в истории встречное танковое
сражение под деревней Прохоровка – с обеих сторон участвовало около 1200 танков. Измотав
и обескровив силы противника в
оборонительных боях, Красная
Армия нанесла ответный удар,
5 августа освобождены Белгород

и Орел – в честь этого в Москве
прогремел первый артиллерийский салют. Закончилась Курская битва на украинской земле
23 августа освобождением Харькова. В ходе этого грандиозного
сражения разгромлено 30 дивизий противника, безвозвратные
потери СССР – 254 тыс. человек,
Германии – более 500 тысяч человек. Именно после Курской
битвы происходит активизация
движения Сопротивления в Европе, а Красная Армия переходит в общее стратегическое наступление по всему фронту.
26 августа – 23 декабря 1943-го
– Битва за Днепр. В сражениях за
освобождение Киева с обеих сторон приняло участие до 4 млн человек, а фронт боев составил 1400
км. Писатель-фронтовик Виктор
Астафьев вспоминал: “Двадцать
пять тысяч воинов входит в воду,
а выходит на том берегу три тысячи, максимум – пять. И через
пять-шесть дней все погибшие
всплывают”.
В ходе операции от оккупантов освобождены Левобережная
Украина, Донбасс, захвачены
плацдармы в Крыму, 6 декабря
освобожден Киев. Безвозвратные потери составили: СССР
– 417 тысяч человек, Германии –
400 тысяч только убитыми.
Январь 1944-го – полное снятие блокады Ленинграда.
Январь – апрель 1944-го – освобождение
Правобережной
Украины. 1-й Украинский фронт
(командующий – Н.Ф. Ватутин) и 2-й Украинский фронт
(И.С. Конев) окружили Корсуньшевченковскую
группировку
противника и уничтожили ее.
Главным событием этого удара
было восстановление советской
границы.
Начало мая 1943-го – полное
освобождение Крыма.
23 июня – 29 августа 1944-го –
операция “Багратион” - одно из
наиболее масштабных сражений
в истории. В ходе операции силами 1-го Прибалтийского, 1-го,
2-го и 3-го Белорусских фронтов
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За прибутками "Нафтогаз" вже наздоганяє "Газпром".
Але вимагає ще підвищити тарифи
была разбита немецкая группа армий
“Центр” и освобождена Белоруссия.
Чтобы показать значимость успеха,
после сражения около 50 тысяч немецких пленных, которых захватили
под Минском, провели по улицам Москвы. Безвозвратные потери составили: СССР – 178 тысяч человек, Германии – 255 тысяч.
В этот же период проведена Львовско-Сандомирская
наступательная
операция, в ходе которой освобождена Западная Украина. На Севере
освобождена Карелия, а Финляндия
(была на стороне Германии) вышла из
войны.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЕВРОПЫ

Август 1944-го – Ясско-Кишиневская операция. Освобождена Молдавия, занята Румыния, уничтожены
22 немецкие дивизии группы армий
“Южная Украина”. Свергнуты профашистские режимы в Румынии и Болгарии, после чего эти страны объявили войну Германии.
Октябрь 1944-го – немцев выбили
из прибалтийских республик, и части
Норвегии, освобождено советское Заполярье. К 7 ноября фашистские войска окончательно изгнаны с советской
территории.
12 января – 3 февраля 1945-го –
Висло-Одерская операция, которая
по сути явилась продолжением операции “Багратион”. Стратегическое
наступление 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов, в ходе которого
была освобождена территория Польши к западу от Вислы. Кроме того,
Висло-Одерская операция (начатая
раньше времени по просьбе союзников по антигитлеровской коалиции –
Англии и США) стала спасением для
армий союзников, попавших в критическое положение в Арденнах. Данное
сражение во всемирной военной истории считается самым стремительным
наступлением – в течение 20 суток
Красная Армия, преодолевая ожесточенное сопротивление, продвигалась
на расстояние от 20 до 30 км в день.
Безвозвратные потери: СССР – 43 тысячи человек (но в ходе освобождения
всей Польши погибло около 600 тысяч
советских солдат), Германии – 480 тысяч.
Апрель 1945-го – полное освобождение Венгрии и Австрии (погибло 250
тыс. красноармейцев), 13 апреля взят
город-крепость Кенигсберг (ныне –
Калининград).
16 апреля – 8 мая 1945-го – битва
за Берлин. Для штурма столицы Третьего рейха объединились силы 1-го
Украинского (командующий – И.С.
Конев), 1-го и 2-го Белорусских фронтов (Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский),
в боях участвовали моряки Балтийского флота и дивизии Войска Польского. 2 мая капитулировал Берлин,
а 8 мая в Карлхорсте (под Берлином)
представители СССР, США, Англии,
Франции и Германии подписали акт
о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.
9 мая 1945-го советские войска вошли в Прагу, где немецкий гарнизон сопротивлялся до 12 мая, не признавая
Акта о капитуляции.

ИТОГИ ВОЙНЫ

Оценки людских потерь СССР
очень разнятся, но наиболее реальной
цифрой считается 28 - 30 миллионов
человек. Экономические потери – 30%
достояния страны. В ходе войны против Советского Союза участвовали
наиболее боеспособные войска Германии, и именно на Восточном фронте
немцы потеряли 80% своих дивизий и
¾ авиации. В боях за освобождение европейских стран погибло около 1 миллиона советских солдат.

РЕАЛІЇ

ЗА ЧИЙ РАХУНОК
БАНКЕТ?

Олександр ПОЛУЯНОВ

Річний прибуток НАК "Нафтогаз" вже майже зрівнявся з доходами російського
газового гіганта. І це при тому, що у 60% українських сімей в минулому
опалювальному сезоні бракувало грошей на оплату газу і опалювання, і вони
були вимушені оформлювати субсидії. Експерти упевнені, що "Нафтогаз" багатіє
за рахунок грабіжницьких тарифів для населення, і прогнозують подальше
зростання ціни газу.
АПЕТИТ ПРИХОДИТЬ
ПІД ЧАС ЇЖІ

Як випливає з офіційних звітів, в 2017 році
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" збільшила чистий прибуток на
48%, в порівнянні з 2016 роком. У результаті
за минулий рік НАК заробив 39,3 млрд грн,
що по поточному курсу складає більше 1,5
млрд доларів. При цьому російський газовий гігант "Газпром", який добуває і експортує колосальні об'єми енергоносіїв, за той же
2017 рік заробив 1,6 млрд доларів. У соціальних мережах вже гірко жартують: "Українці
при правильному доїнні набагато ефективніші, ніж багатомільярдні запаси газу".
У кожному жарті є доля правди : експерт з питань енергетики Валентин Землянський заявив в ЗМІ, що левову частку
доходів "Нафтогазу" склали тарифи на газ,
які були підняті до "космічних висот" при
нинішній владі. І, судячи з усього, це ще
далеко не межа.
Як відомо, головною умовою Міжнародного валютного фонду для виділення
Україні чергового траншу кредиту є саме
підвищення тарифів на газ для населення.
Правда, 28 березня Кабмін відклав підвищення на 2 місяці, зате "Нафтогаз" підготував пропозиції, по яких ціна на газ для населення може підвищитися на 60-65%. При
цьому НАК пропонує скоротити і норми
для розрахунку субсидій.
Так, нині чинні норми споживання пропонується скоротити на 15%. А якщо об'єм
споживання перевищуватиме норму, різниця об'ємів газу сплачується за більш високою ціною: з червня 2018 року - 10,99 тис. грн
(+58%), а з жовтня 2018 року - 11,47 тис. грн
(+65%) за тисячу кубометрів. Таким чином,
фактично ціна для населення і промисловості зрівнюється.
Відповідно, виростуть ціни на гарячу
воду та опалювання. "Якщо буде реалізований рівень цін, про який говориться,
це приведе до збільшення додаткового
фінансового потоку ще на 35 млрд грн на
користь "Нафтогазу", - говорить Землянський.
Якщо це станеться, то в нинішньому
році НАК може отримати прибуток, який
перевершить фінансові успіхи "Газпрому". І станеться це переважно за рахунок
населення.
Але і на цьому апетити "Нафтогазу" не
закінчуються: він підбирає під себе практично всі основні функції газового ринку, а відповідно і фінансові потоки з них.
Мається на увазі видобування, імпорт,
транзит. А також останній сегмент, який
"Нафтогаз" хоче підім'яти під себе, - це
розподіл газу. "Генпрокуратура вимагає
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газу складає всього 1700 грн. Усе інше - це
прибуток. Треба просто стримати апетити
монополістів".
Як відомо, газ українського видобування "Натфогаз" використовує для побутових
споживачів. Але здешевлення не відбувається, хоча видобуток газу в Україні минулого року збільшився на 3,9% (добули 19 млрд
кубометрів газу, що на 720 млн кубометрів
більше ніж в 2016-му).
До кінця 2018 року Україна зможе забезпечити усі потреби населення газом власного видобутку. Про це заявив міністр
енергетики і вугільної промисловості Ігор
Насалик. За словами міністра, для цього
державна компанія "Укргазвидобування"
повинна ще збільшити об'єми видобування блакитного палива. Так, прем'єрміністр Володимир Гройсман заявив, що
політика досягнення незалежності України передбачає збільшення об'єму видобутку власного газу до 20 млрд кубометрів
до 2020 року.

ІМ’Я НАШОЇ УБОГОСТІ - "НАФТОГАЗ"

сплати оренди облгазами ретроспективно. Відповідно, це ще додатковий потік від
2 до 3 млрд грн, які можуть отримати "Нафтогаз", - заявив Валентин Землянський.

ГРАБУНОК
СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ

Зазначимо, що в Україні газ власного
видобудку найубогішим в Європі українцям продають в 3,5 рази дорожче за
собівартість. Про це свідчить заява віцепрем'єр-міністра Володимира Кістіона.
Під час круглого столу в парламенті він
сказав: "Оптова ціна, по якій продає газ
"Укргазвидобування", має прибутковість
більше 250%".
Сьогодні ціна газу "Укргазвидобування"
встановлена постановою Кабміну № 187
на рівні 4849 гривень за 1 тис. куб. метрів.
Але якщо виходити із ствердження віцепрем'єра, то неважко вирахувати: собівартість газу власного видобутку в 3,5 рази дешевше, і складає 1385 грн за 1 тис. куб. м.
Грабіжницьку суть українських тарифів
неодноразово підтверджували і експерти.
Наприклад, Валентин Землянський
стверджує, що собівартість українського
газу з усіма необхідними операційними
витратами складає максимум $50, а продається він по $300 - тобто, діючі тарифи
на газ вже і так безбожно завищені, і немає
ніякої економічної необхідності піднімати їх ще вище.
З ним згодна і енергетичний експерт
Марія Яковлєва: "Ми сьогодні маємо реальну можливість знизити ціну на газ,
оскільки в 2015 вона була підвищена безпідставно. Якщо подивитися складову
ціни, то побачимо: при загальній ціні на
газ в 7000 грн, собівартість українського

Чи варто говорити, що саме грабіжницькі тарифи ставлять мільйони українських сімей на межу убогості. За результатами соціологічних досліджень, в
опалювальний сезон на харчування та
оплату житлово-комунальних послуг
українські сім'ї в середньому витрачають
84% сукупного доходу сім'ї (48% - на харчування, ще 36% - на оплату житлово-комунальних послуг).
Експерт ОО "Публічний аудит" Максим
Котенко підрахував: у зв'язку із зростанням тарифів (без пропорційного зростання доходів), кількість сімей, не здатних
самостійно сплачувати послуги ЖКГ, за
останні три роки зросла в 5,8 рази (+483%).
Якщо говорити про конкретні цифри, то в
2014 році не могли самостійно оплачувати
ЖКГ 1,51 млн. сімей, а в 2017 році цей показник виріс до 8,8 мільйонів сімей.
"Тобто, сумарна кількість бідних в 2017
році склало 24,64 мільйона людей або
58,7% від усього населення України", заявив експерт. І нагадав, що в 2014 році
бідних було 4,2 мільйона українців, що
складало 9,2% від загальної чисельності
населення держави.
"За три останні роки кількість бідних
людей, що не мають можливості самостійно сплачувати свої побутові потреби,
зросло на 20,4 мільйона осіб. Майже половина населення України (49,5%) за три
роки поповнила армію бідняків", - підсумував Котенко.
Але, згідно із законами фізики, якщо
десь убуває - то десь і прибуває.
"Ми повинні розуміти, що єдина структура, яка зацікавлена в підвищенні цін на газ,
- НАК" Нафтогаз України ", який отримає
більш високий прибуток і великі грошові
вливання", - відмітив політолог Вадим Денисенко. Він також нагадав, що відповідно з
фінансовим планом "Нафтогазу" на 2018 рік,
передбачається збільшення витрат на центральний апарат компанії до астрономічної
суми в 2 з гаком мільярда гривень. Відповідно, середня зарплата в центральному апараті
повинна складати 156 тис. гривень в місяць
(у вищого керівництва вона вже давно перевалила за мільйон). "У мене виникає питання, чи треба піднімати ціну на газ, у тому
числі і для того, щоб 150-200 працівників
отримували таку зарплату?", - риторично
запитує Денисенко.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

STOP - мінімалка
В уряді відмовляються
підвищувати зарплати
українцям

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив,
що на даний момент немає
можливості
для
ухвалення рішення про підвищення

мінімальної заробітної плати.
Про це він сказав в інтерв'ю
агентству Інтерфакс-Україна.
"У чому питання підвищення
мінімалки? Мінімалка залежить від розвитку національної
економіки, вона має бути посильною для працедавців. Крім
того, вона спричиняє за собою

і бюджетні витрати. Це усе повинно бути збалансованим. 3,2
тис. грн - це був наш чіткий розрахунок. Тому йтимемо далі.
І як економіка реагуватиме,
так ми і рухатимемося далі", повідомив прем'єр.
При
цьому,
Гройсман
підкреслив, що виступає за
те, аби і мінімальна, і галузеві
зарплати росли. "Сподіваюся
на те, що ми зможемо це роби-

ти далі, але зараз можливості
для такого вирішення немає", відмітив він.
Нагадаємо,
Президент
України Петро Порошенко заявив, що мінімальну зарплату підвищать до 4100 грн. Але
через декілька днів Кабмін
відповів, що у нього немає таких розрахунків, а підвищення
можливе за умови економічного
зростання в державі.
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НАКАЗАНО: РІЗАТИ
“За правду і справедливість”

КІЛЬКІСТЬ ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ ПОВИННА СКОРОТИТИСЯ В РАЗИ
Олександр МИХАЙЛОВ

Вже з 1 травня українці
отримуватимуть субсидії
за новими правилами. Як
відомо, 27 квітня Кабмін
затвердив постанову №329,
якою суттєво посилив
вимоги до претендентів
на субсидії. За оцінками
чиновників та експертів,
вже з нового опалювального
сезону державну допомогу
можуть втратити 15-20%
субсидіантів, а зрештою
їх кількість повинна
скоротитися до 10-15%
від загальної кількості
українських сімей (зараз більше 50%).
ЗАКРУЧУЮТЬ "ГАЙКИ"

Постанова №329 набула чинності з 1 травня цього року. При
цьому в документі вказано, що
з цієї ж дати багатьом українцям видача допомоги автоматично припиняється - до її переоформлення. Зокрема, нові
заяви та декларації повинні
будуть подавати громадяни, у
яких члени сім'ї не зареєстровані за адресою домогосподарства, ті, хто винаймає житло,
українці, прописані в квартирі,
але фактично в ній не мешкають та ін.
І зовсім не факт, що рішення буде прийняте на користь
претендента на державну допомогу, навіть якщо до цього він
її отримував. Адже тепер "претендента" перевірятимуть на
відповідність новим вимогам, а
вони досить жорсткі.
Так, на субсидії не зможуть
претендувати декілька категорій громадян.
*По-перше, це люди, які володіють "занадто великою"
житлоплощею. "Для квартир це
120 квадратних метрів, для будинків - 200. Але є виключення
для багатодітних сімей, сімей
де є прийомні діти, дитячих будинків сімейного типу - тобто,
там, де активно мешкає велика кількість громадян", - пояснив директор департаменту
державної соціальної допомоги
Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.
У Кабміні зазначають, що
немає ніяких підстав "вішати"
на державу утримання таких
великих квартир і будинків
- вона гарантує забезпечення
лише мінімальних соціальних
стандартів. Тим більше, що деякі громадяни навчилися відверто наживатися на субсидіях:
"В містах нерідкими стали ви-

Кабмін затвердив постанову №329,
кою суттєво посилив вимоги до претендентів на субсидії
якщо хто-небудь з членів сім'ї
впродовж останнього року купив земельну ділянку, квартиру
або будинок, автомобіль, будівельні матеріали або ж сплатив
послуги на суму більше 50 тис.
грн (ця норма не нова - вона була
присутньою в умовах отримання субсидій і раніше).

ПРИЧИНИ ОФІЦІЙНІ
ТА СПРАВЖНІ

Як вказано на офіційному
сайті Кабміну, нові правила видачі субсидій потрібні для того,
щоб вже з нового опалювального сезону запустити процес
монетизації пільг на комуналку.
При цьому в уряді уточнюють:
мовляв, перехід до монетизації
можливий лише у тому випадку,
якщо система субсидій буде соціально справедливою, а держдопомогу отримуватимуть лише
ті, хто її дійсно потребує. І щоб
відсікти недобросовісних українців, які можуть платити й самі,
але приховують доходи, - влада
падки здачі квартир в оренду зі
своєрідним бонусом - оформленою субсидією на комунальні послуги. При цьому власники житла не лише отримують
доходи, але і мають транспортні
засоби або інші предмети розкоші", - пояснили в Кабміні.
На думку голови Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, ця норма
автоматично відсікає сім'ї, які
мають по дві квартири і намагаються оформити субсидію
хоч би на одну з них. Власникам апартаментів буде складно
довести своє право на субсидію
ще і тому, що тепер в загальний
сукупний дохід сім'ї доведеться вносити гроші, отримані від
здачі житла в оренду.
*По-друге, субсидія не буде,
якщо хоч би у когось з членів
сім'ї є авто не старіше 5 років
(окрім мопеда або машини,
виданої органами соціального
страхування).
"Це автомобілі молодше
5 років. Тобто, не сам факт
здійснення купівлі впродовж
останніх 5 років, а наявність
автомобіля, з дня випуску якого пройшло менше часу. Тобто,
це досить цінні речі", - пояснив
Віталій Музиченко.
"Не дивно, що скорочувати
армію субсидіантів вирішили
з власників квартир та машин.
Адже перевірити наявність такого майна по відповідних базах легко", - відмічає Охріменко. За його словами, у випадку
з автомобілями неминуче почнеться непорозуміння. Адже
багато українців свого часу
продали машини за дорученням, але формально вони досі
"висять" на них. "Ті, кому потрібні субсидії, масово кинуться переоформлювати машини,
так що в сервісних центрах

МВС буде спекотно", - говорить
експерт.
*По-третє, істотно звужений
"простір для маневру" громадянам працездатного віку, які
офіційно не числяться безробітними (не стоять на обліку в
центрах зайнятості), - але в той
же час працюють без оформлення в Україні або за кордоном, або ж знаходяться в самостійному "пошуку" відповідних
вакансій. Для таких людей органи соціального захисту автоматично рахуватимуть дохід у
розмірі 3 прожиткових мінімумів - на сьогодні це 5 286 гривень. Відповідно, цю суму стануть враховувати в загальному
сімейному бюджеті при нарахуванні субсидій.
При цьому слід зауважити, що
соціальні стандарти постійно
переглядаються, і до кінця року
три прожиткові мінімуми складуть вже близько 6 тисяч гривень. Зрозуміло, що при такому
підході шанси на отримання
субсидії різко знижуються.
Не підпадають під цю норму лише студенти стаціонару
та солдати строкової служби, а
безробітним треба буде стати на
облік в Центрі зайнятості.
Експерти вважають, що ця
норма націлена в першу чергу
проти "заробітчан", закордонні
доходи яких вже давно не дають владі спокою. "Так, на заробітки їдуть не від хорошого
життя, і це провина держави,
що в Україні немає достатньої
кількості робочих місць з гідною зарплатою. Але все-таки
це не привід для того, щоб держава утримувала житло таких
працівників", - заявив в зв'язку
з цим політолог Олексій Голобуцький.
*По-четверте, на державну допомогу можна не розраховувати,

НИНІШНЯ "ЗАЧИСТКА"
СУБСИДІАНТІВ ЛИШЕ "ПРОБА ПЕРА":
"ПОСТУПОВО
СКОРОЧУВАТИМУТЬ
ЧИСЛО ПРЕТЕНДЕНТІВ
НА ДЕРЖДОПОМОГУ, І У
РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЗМОЖУТЬ
ОТРИМУВАТИ НЕ БІЛЬШЕ
10-15% СІМЕЙ
нібито і посилює правила.
У нових правилах також вказано, що остаточне рішення
про виділення сім'ї субсидії
прийматиметься не лише за
підсумком аналізу декларацій,
але і після звіту соціального інспектора, який повинен своїми
очима переконатися, - чи дійсно
такий бідний претендент на допомогу, яким хоче здаватися.
Проте експерти вважають,
що насправді для запуску системи монетизації - навіть за
великого бажання влади і усіх
сприятливих умов - потрібний
як мінімум рік, а зараз країна
до цього не готова.
"На субсидії цього року знадобиться мінімум 70 млрд грн.
Але живих грошей в такому
об'ємі у бюджеті немає. На
енергоринку в ходу взаємозаліки: приміром, облгази купують
у "Нафтогазу" газ не за гроші,
а за протоколи, той розраховується ними ж з "Укргазвидобуванням", а останнє передає
їх в Мінфін в якості сплати
орендних платежів. Все - коло
замкнулося. Якщо доведеться
розраховуватися живими грошима, увесь ланцюжок одразу
зруйнується, оскільки грошей
немає", - говорить економіст
Олексій Кущ.

А справжня мета посилення правил видачі субсидій - це
банальна економія бюджетних
коштів.
Так, за станом на квітень,
держава вже заборгувала по
компенсаціях пільг на "комуналку" рекордну суму - близько
30 млрд грн. Тому зараз влада
хоче максимально скоротити
армію претендентів на субсидії.
За підрахунками Олександра
Охріменка, вже травнева ревізія дозволить відсікти від допомоги не менше 20% субсидіантів (приблизно 1,5 млн сімей).
Це дасть можливість скоротити
державні витрати на субсидіях
відразу на 15 млрд грн
При цьому нинішня "зачистка" субсидіантів - лише "проба
пера" : "поступово скорочуватимуть число претендентів на
держдопомогу, і у результаті її
зможуть отримувати не більше
10-15% сімей", - вважає економіст Олексій Кущ.
Влада буде вимушена посилювати вимоги для претендентів на субсидії з кількох причин. По-перше, на скороченні
витрат держбюджету наполягають "наші міжнародні партнери", а влада намагатиметься
домовитися з МВФ про новий
кредитний транш.
По-друге, якщо нічого не
міняти, то вже найближчим
часом на субсидії доведеться
виділяти ще більше грошей,
ніж зараз". Держава просто не
зможе платити субсидії усім,
хто їх потребує. Адже тарифи
найближчим часом зростуть, а
це означає, що доведеться виділяти все більше коштів на субсидії, що в умовах дефіцитного
бюджету зробити складно", пояснив Дмитро Марунич.
Як відомо, за наполяганням
МВФ ціни на газ повинні були
зрости ще восени минулого
року, але тоді Кабмін ввів мораторій на зростання тарифів,
який закінчується 1 червня
цього року. Що буде з цінами
після цієї дати - доки незрозуміло. З одного боку, близькість
виборів змушує владу як можна
довше відтягувати непопулярне рішення. З іншого боку, на
збільшенні ціни на газ наполягають "Нафтогаз", МВФ, а
останнім часом - навіть Держдеп США. Якщо аргументи
останніх переважать, ціна на
газ збільшиться на 60%, а це
означає, що на 40-45% подорожчають також гаряча вода і
опалювання, - підрахував Дмитро Марунич.
У такому разі доведеться
збільшувати і бюджетні витрати
на субсидії (нарощуючи дефіцит держбюджету), на що влада навряд чи піде, - вважають
експерти. Швидше за все, вони
усіма правдами і неправдами
продовжать урізувати кількість
одержувачів субсидій.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Перемога не потрібна?
В УКРАЇНІ УЧАСНИКАМ ПАРАДУ
9 ТРАВНЯ ПРИГРОЗИЛИ В'ЯЗНИЦЕЮ
Українська влада нагадала населенню країни про те, що святкування 9

Травня, носіння георгіївської стрічки та
іншої символіки Дня Перемоги жорстко

присікатиметься. Покарання за подібні "злочини" включає кримінальне переслідування.
Як
нагадав
директор
Інституту
національної пам'яті України Володимир Вятрович, носіння згаданої символіки в країні
заборонене, і 9 травня влада особливо пильно стежитиме за виконанням цього "закону".
"Це буде прямим порушенням закону.
Відповідно, вони мають строго притягати
до відповідальності", - цитує Вятровича
РІА Новини.

За останні декілька років Україна істотно
"просунулася" в декомунізації та спробах
замінити традиції святкування Дня Перемоги. Зокрема, замість 9 Травня в країні
відмічають День пам'яті і примирення 8
травня, намагаючись приєднатися до
європейської традиції. Проте населення
продовжує святкувати День Перемоги
9 травня, і це щороку привзодить до вуличних безладів за участю націоналістів і
радикалів.
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Україна впевнено нарощує об'єми експорту сільськогосподарської продукції,
остаточно закріплюючи за собою статус аграрної країни
О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

Власть –
как второй
Чернобыль
На днях вице-премьер
министр Украины Павел
Розенко в очередной
раз рассказал о том, как
правительство заботится
о "чернобыльцах". По
его словам, на 2018 год в
Государственном бюджете
Украины предусмотрено
около 2 млрд грн на
социальную защиту
граждан, пострадавших
вследствие Чернобыльской
катастрофы.
В целом действие этих программ охватывает более 1,9 млн.
человек. Это непосредственно
участники ликвидации аварии на
ЧАЭС, люди, к ним приравненные,
и те, кто остаются проживать на
загрязненных территориях, - отметил Павел Розенко. И подчеркнул, что Кабинет министров Украины якобы не планирует никаких
сокращений социальных льгот
участникам ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
С другой стороны, руководитель
ОО "Публичный аудит", украинский
общественный деятель Максим
Гольдарб проанализировал, что
же на самом деле сделала власть
за последние четыре года для ликвидаторов Чернобыльской аварии.
И пришел к ужасающим выводам.
"Глянув, как руководство страны грустит и пускает слезу на годовщину аварии на ЧАЭС, какие
трогательные посты они пишут,
- мы решили изучить, что сделали
за это время Порошенко, Яценюк,
Гройсман для тех, кто спасал Украину и Европу от этой жуткой аварии", — написал Максим Гольдарб
на своей странице в Facebook. После чего привел краткий перечень
деяний власти:
Во-первых, ликвидаторам аварии, бывшим солдатам-призывникам, военным запаса, которых тогда срочно мобилизовали, — всем
им назначили пенсию в размере
2,5 тысяч грн.
Во-вторых, отменены льготы
и компенсации для 4-й категории
ликвидаторов.
В-третьих, с начала 2015 года
ограничено право на получение
медицинских льгот для пострадавших 2-й и 3-й категории, а также детям-чернобыльцам;
В-четвертых, с 2015 года отменена компенсация ребенку школьного возраста, эвакуированного
из зоны отчуждения, и выплата
льгот детям, находящимся на диспансерном учете или числящимся
как инвалиды вследствие катастрофы.
В-пятых, отменено бесплатное
питание для всех детей-чернобыльцев в детских садах.
В-шестых, отменены санаторные путевки для 2-й и 3-й категории ликвидаторов.
"При этом на обслуживание
всего 4 чиновников — Порошенко,
Парубия, Гройсмана и Турчинова — явно не чернобыльцев — на
этот год предусмотрено 6 млрд!!!
Ощущение такое, что в лице „этих“
к нам пришла вторая чернобыльская катастрофа", — заключил
Максим Гольдарб.

ТОЧКА ЗОРУ
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ПРО "АГРАРНУ НАДДЕРЖАВУ"
І "СПОЖИВЧИЙ ПАТРІОТИЗМ"
Олександр МИХАЙЛОВ

Останні роки показали: головною
"фішкою" економічної політики
нинішньої влади є виробництво
і експорт найпримітивнішої
сільськогосподарської сировини зерна і рослинних олій. В той же час
залишки вітчизняної промисловості
буквально душать корупцією,
податковим зашморгом та шалено
дорогими енергоносіями. В результаті
такої політики доля українських
товарів на полицях наших магазинів
нестримно скорочується - і ми все
частіше купуємо імпортне.
НАШІ ОРІЄНТИРИ

Україна впевнено нарощує об'єми експорту сільськогосподарської продукції,
остаточно закріплюючи за собою статус
аграрної країни. Як відомо з підручників,
будь-яку країну-колонію характеризує,
передусім, експорт сировини і трудових
ресурсів у багатіші та розвиненіші країни.
За словами економіста Віктора Скаршевського, саме цим шляхом упевнено йде
і Україна, нестримно перетворюючись
якщо ще не в колонію, то в сировинний
придаток благополучніших країн.
Єдиною галуззю економіки, яка ще хоч
якось розвивається (і цим надзвичайно
пишається український уряд), є сільське
господарство. Наприклад, в середині
2000-х років сільське господарство займало в економіці України близько 6-8%.
Сьогодні воно складає 15%. За прогнозами експертів, частка аграрного сектору
найближчими роками тільки зростатиме.
Характерно, що це дуже заохочується нашими "зарубіжними партнерами".
Як відмітив В. Скаршевський, більшість
міжнародних фінансових компаній дають
Україні кредити в основному на створення і поліпшення інфраструктури експорту
сировини. Передусім, сільськогосподарської. А глава правління Credit Agricole
Bank Жан-Поль Пьотровски нещодавно
заявив, що Україна за останні роки продемонструвала "вражаючий прогрес в аграрному секторі, але потенціал ще великий".
Він вважає, що Україні необхідно збільшити фінансування аграрного сектора - і
тоді до 2020-х років наша країна зможе
збільшити виробництво зернових до 100
млн тонн.

Україна дійсно вирвалася в трійку лідерів серед експортерів агропродукції в
Євросоюз. Як відмітила торговий представник України Наталія Микольска,
"Україна увійшла до ТОП-3 країн, які
фактично годують ЄС".
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман,
в свою чергу, заявив, що аграрний сектор
в Україні є драйвером для зростання економіки. Але в той же час, поки українська
влада прагне отримати звання "аграрної
наддержави", економісти застерігають:
чим більше доля сільського господарства
в економіці, тим бідніше країна.
Незважаючи на рекордні врожаї та
гарні перспективи, робити ставку на
сільське господарство - згубна справа.
Безумовно, вітчизняний агросектор потребує підтримки держави, проте він не
здатний привести Україну до економічних успіхів. "Світовий досвід показує
ясно і красномовно: найбідніші країни
у світі мають найвищу долю сільського
господарства у своїй економіці. Замість
того, щоб остаточно закріплювати за
Україною статус відсталої країни-колонії, владі необхідно направити усі сили
на розвиток високотехнологічних галузей", - заявив у зв'язку з цим Василь
Цушко, заступник Голови Соціалістичної
партії О.Мороза.

ІМПОРТ: ВІД СІРНИКІВ ДО АВТО

А в цей час українці все більше та частіше відмовляються купувати вітчизняні
товари, віддаючи перевагу над ними імпорту. Причому, це стосується не лише
автомобілів і побутової електроніки, але й
продуктів харчування. Ситуація абсурдна: ми не їмо навіть власні макарони, купуємо закордонні спагетті.
За даними Державної служби статистики, доля українських товарів на полицях
наших магазинів і супермаркетів з 2005 по
2017 роки обвалилася з 70,5 до 52,3%. Тільки за 2017 рік українці стали споживати на
2,3% менше вітчизняних продовольчих та
на 3% - непродовольчих товарів.
Експерти стверджують, що людей не
варто звинувачувати у відсутності патріотизму : при нашій загальній бідності на
людей найбільший вплив робить ціновий
чинник. Іншими словами, чим дешевше
товар, тим більш охоче його купують небагаті українці. Якість, країна-виробник,
інші характеристики продукту грають
другорядну роль.

"Якщо поглянути на продажі українських товарів в магазинах, то наглядно видно: сплеск популярності "made in
Ukraine" співпадає з періодом девальвації
гривні. І чим значніше послаблення курсу, тим довше тримається патріотичний
ефект. Адже імпорт в такі періоди дорожчає блискавично, а українські товари лише місяць по тому", - відзначив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.
У 2008-2009 роках, коли курс долара виріс з 5,5 грн/$ до 8 грн/$, українські товари
відвоювали 4,3% у імпортних. А в період
з 2013 по 2015 роки закордон програв нашому продукту майже 1% в долі продажів.
Але вже з 2016 року заморські товари
стіною пішли на вітчизняного виробника. Всього за 2 роки імпорт відвоював
все, що втратив до цього. І за підсумками
2017 року країна встановила новий антирекорд: тільки 52,3% товарів, що продавалися в роздробі, були зроблені в Україні.
В цілому можна сказати, що політика нинішньої влади не залишає шансів
нашим виробникам. І якщо виробники
продуктів харчування доки ще можуть
бути спокійні за свою частку на ринку, то
промисловцям дістаються лише крихти
із столу споживчого ринку. Навіть галузі, які нещодавно показували позитивну
динаміку, згасають буквально на очах.
Наприклад, частка українського взуття в
продажах за підсумками 2017 року склала
нікчемні 3,7%. Частка українських миючих засобів скоротилася за рік майже
на 2% (до 32,4%), канцтоварів - на 5% (до
50,2%), і цей список наших поразок можна
продовжувати до безкінечності. За словами економістів, це свідчить тільки про
одне: бездарну та абсолютно провальну
економічну політику в країні.
Ще гірше йдуть справи у високотехнологічних категоріях виробництв. Приміром, наш автопром за останні 10 років
насухо програв закордонному. І якщо ще
в 2007 році машини українського виробництва в продажах займали 38,8%, то за
підсумками 2017-го їх доля скоротилася
до 5,3%.
Підбиваючи підсумок, можна сказати:
при нинішній владі добитися хоч якихось
успіхів імпортозаміщення наша країна не
зможе. Щоб це зрозуміти, досить подивитися на офіційну статистику: тільки за
перші два місяці 2018 року Україна купила
за кордоном товарів на $700 млн. більше,
ніж продала.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

КОМУ ВЫГОДНА ДЕВАЛЬВАЦИЯ ГРИВНЫ
УКРАИНЦЕВ ГОТОВЯТ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБЕСЦЕНИВАНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
С 27 апреля в Украине вошли
в обращение новые монеты
номиналом в 1 и 2 гривны. По
версии Нацбанка – это чисто
техническая процедура,
которая предназначена
для удобства людей и
сокращения бюджетных
затрат на производство
денег (за счет того, что
монеты служат гораздо
дольше, чем купюры).
Однако многие экономисты
придерживаются иной точки
зрения.

"Замена наименьших номиналов бумажных денег - это психологическая подготовка украинцев к
тому, что будет происходить дальнейшее обесценивание гривны.

Когда бумажные купюры меняют
на монеты - это подготовка к тому,
что ценность бумажных денег приравнивается к монетам, до копеек,
то есть к обесцениванию гривны.
Следующей инициативной, по
моему мнению, будет введение
купюры номиналом в 1000 грн.
Это будет еще один сигнал того,
что гривна обесценивается ", - заявил глава Комитета экономистов
Украины Андрей Новак.
По его мнению, к такому повороту событий украинцев приучили
с самого начала существования
гривны.
"Когда она вводилась, курс был
1,6 грн за доллар, а за неполных 18
лет существования гривны курс
вырос до 26 грн за доллар. Увели-

чивались и номиналы денег: в свое
время появились купюра в 200 грн,
потом - в 500 грн, а недавно была
информация о том, что должна
появиться купюра номиналом в
1000 грн. И замена купюр монетами - это очередной этап морально-психологической подготовки к
продолжению девальвации, обесценивание национальных денег ",
- добавил экономист.
По словам Новака, эта политика проводится властями Украины
совершенно сознательно – ради
выгоды олигархов, которые производят продукцию на экспорт.
"Ради самих себя и своего бизнеса они и проводят такую политику. Потому что для экспортера чем
дороже иностранная валюта, тем

больше выручка. При этом затраты
на производство остаются не
очень высокими. Например, если
четыре года назад (при курсе 1:8)
экспортер продал продукции на 1
млрд долларов, то получил 8 млрд
гривен, а сейчас можно продать
такое же количество продукции на
те же 1 млрд долларов - и получить
26 млрд гривен. При этом затраты
на производство во столько раз не
выросли, как и зарплаты работников на этих производствах. Прямая выгода - ничего не увеличивая
в производстве, можно получать
большую выручку в гривневом
эквиваленте", - резюмировал специалист.
По словам Новака, изменить
ситуацию можно только изменением курсовой политики. Но при
действующей власти эта политика не изменится, так как страной
управляют несколько политических групп, они же - финансовопромышленные группы, они же главные экспортеры.
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ГРОМАДА

ПОЕТИЧА КОЛОНКА

Скажи оставшимся
в стране
Автор неизвестен
Мне позвонил мой дед, погибший на войне,
И попросил: "Скажи оставшимся в стране,
Которую я спас, что весь мой полк скорбит,
Что от славянских пуль славянский сын убит."
Он мне сказал: "Смотрю отсюда я на вас
И сожалею, что мой рано пробил час.
Я, если б не погиб тогда за вас за всех,
Сказал бы вам сейчас, что самый страшный грех
Друг друга убивать на собственной земле,
Тем веселя врага. Ведь братья же вы все.
Огромный Колизей отсюда вижу я.
Арена – вся в крови (моих отцов земля).
А зрители с трибун лишь стравливают вас.
За океаном ведь спокойнее сейчас.
Им нравится ваш бой, их ставки велики.
Чем меньше станет вас, тем слаще будет им.
Славянский мир могуч, и враг у нас один.
Как ваша слепота мне душу холодит!
Я в 43-м пал, но вас от рабства спас.
Солдатский мой совет послушайте сейчас:
"Лишь дуло, повернув на внешнего врага,
Душою ощутив, что Родина одна,
Лишь вспомнив свой исток и встав спиной к спине,
Вы победите их в священной той войне! "
- Дед, трубку не клади. Я всё им передам.
Дед, ты еще звони. Ты очень нужен нам.
Твоя земля в огне. Тут четверть века бой !
За души и умы, за память нашу... Стой!..
Хочу спросить: "Когда закончится война?
" Когда поймете вы - у вас страна одна!"

ЦЯ ПАМ'ЯТЬ ГОРДА І СВЯТА...
Тамара СЕВЕРНЮК
***
Дев'те
Травня
коли
Побідний крок Вертають ті, щоДень,
відбули...
Тримає неба синь бузок,
І поодинці вранці рано
Ідуть в свій Травень ветерани,
Тримаючи несхитний крок.
Це синє небо, ця земля,
Яку так вірно боронили,
Віддаючи останні сили
У тих боях, на тих полях...
Ідуть... крізь сором, глум і біль,
Крізь горду пам'ять, гнів і втрати,
І їх не може подолати
Нових поранень заметіль.

Як пам'ять сива і свята,
Як нею збуджені літа.

Шумлять дощі. Шумить весна.
Життя випорскує з землі.
Уже заквітла бузина,
Зійшли в городах картоплі ́.
Хмеліє трав'я молоде,
Справляє птаство весілля́...
Шумлять дощі. Безсмертя йде.
Ніхто не знає - звідкіля...

Пристанівок

Хоча - печуть... Ще й як печуть...
Ці не ворожі - братні стріли,
Що в душах болісно засіли
І точать дух, і смуток тчуть...

Куди б тебе судьба не повела,
Яка б зухвала не прийшла година,
Є пристанівок серця і чола Отецький дім. Родина. Батківщина.

Але цвіте, цвіте бузок,
І щовесни раненько-рано
Ідуть в свій Травень ветерани,
Не зрадивши побідний крок.

Схитнеться твердь жадливостей і
зла,
Коли збагне кожнісінька людина:
Є пристанівок серця і чола Отецький дім. Родина. Батьківщина.

ІЯк все...
добре, коли тиша настає,

І ти не чуєш рику світового,
Лиш власне серце в груди лунко б'є...
Є ти і дзвін... І все... І більш нічого.
Як добре, коли тиша настає.
Світ сам втомивсь з своєї ковготи,
Йому бракує людського завзяття Помірять силу: хто там - він чи ти
Таки ж бо зміг ту тишу вберегти
І розпалити святості багаття.
Як добре, коли тихо на душі,
А в світ летять лише серцеві дзвони,
І їм не вадять жодні перепони,
І людство все при мирному коші...
І віє вітер вольності солоний,
Якій нема ні краю, ні межі...
Як добре, коли тихо на душі.

Прийди до Саду Божого Буття,
Де золотіє плоду суть нетлінна:
Є пристанівок кожного життя Отецький дім. Родина. Батьківщина.

Вири...
Війна... Бої... А всесвіт сонце будить.
Бої... Війна... Вирує лютий гнів.
Та переможців в тій війні не буде,
Де б'ють своїх по змові чужаків.
Де замість труду на житейськім полі У землю ту, що й ворог не зборов,
По злій, підступній, чужинецькій волі,
Своїми вбита, ллється рідна кров.
І вже пусте - сумлінь пересторога,
Так само, як - життя земного суть...
ЩО та земля народить і...для кого,
Коли свої для неї смерть несуть?!.

Слід залучати людей до спільної з владою та депутатами діяльності,
бо громада – це наш загальний дім

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА:
З ЧОГО ПОЧИНАТИ?
СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДИ І ВЛАДИ — ОСНОВА
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Анатолій ПИЛИПКО,
адвокат, магістр державного
управління

В будь-якому розвитку
завжди є початок, а будьяка діяльність починається
з визначення мети, якої
потрібно досягнути.
І починається вона з
аналізу можливостей для
досягнення мети. Далі йде
планування, організація
виконання плану і його
впровадження. Якщо все
прораховано вірно, то
отримується результат.
Це загальна формула
здійснення будь-якої
діяльності.
Кожен район України прагне бути лідером соціальноекономічного розвитку — це
природна мета.
З чого треба починати?
Саме з визначення стану невирішених та проблемних питань, які є в громадах району.
Інвентаризація проблемних
питань дає розуміння реального стану доріг, комунікацій,
благоустрою, інфраструктури, використання місцевих
ресурсів, рівня життя людей,
наявності фахівців, тощо. Це
картина всього переліку робіт, які треба здійснити, щоб
всі сторони життя громад
були поліпшені. Так само, як
на будь-якому виробництві,
керівник складає кошторис
майбутньої діяльності щодо
вирішення зібраних в громадах району проблемних питань. Зробивши це, отримуємо реальну потребу в коштах
для їх вирішення.
Тут ми зустрінемося з реальністю, оскільки вперше
буде встановлена сума коштів,
справді необхідна для нормального життя громад району чи ОТГ. Хтось з керівників
може сказати, мовляв, ми все
знаємо, дайте нам гроші і ми
все вирішимо. Але практика
переконує, що більшість, або
майже всі голови районів чи
ОТГ не знають скільки конкретно потрібно коштів, щоб
проблеми владнати. Місцеві
керівники громад, депутати не знають реальний стан
справ у своїх громадах. Це
гірка правда, з якою не можна
миритися.
Вихід у застосуванні законів управління при вирішенні проблеми. Інвентаризація
проблемних питань у громадах запускає важливий механізм активізації економіки
району. Повний перелік проблемних питань у громадах
є підставою для складання
реального плану соціальноекономічного та культурного
розвитку не тільки окремих
громад району, а й усього району в цілому. Бо сума проблемних питань, які зібрані в громадах, дає загальну
картину стану всього району та пріоритетні напрямки

економічного розвитку та
обумовленого
бюджетного
планування. Згідно чинному
законодавству, районна державна адміністрація готує та
складає бюджет району, подає пропозиції до проекту
Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу
коштів, їх розподілу між територіальними громадами,
розмірів дотацій і субсидій,
дані щодо об'єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових
ресурсів для врахування їх
при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи
із забезпеченості мінімальних
соціальних потреб. Тобто готується реальна картина потреб у фінансуванні, що може
дати тільки аналіз проблем,
які потребують вирішення. Ці
проблеми досьогодні місцеві
голови та депутати не збирали, місцеві плани розвитку з
року в рік переписуються під
шаблон. Цю практику треба
змінити (і вже це одне сприяє
авторитету управлінців).
Потрібно провести опитування мешканців кожної громади району (як це
зроблено, наприклад, в селі
Власівка Баришівського району Київської області та
Несолонській територіальній громаді Новогра-Волинського району Житомирської
області), зайшовши у кожну
оселю. Безперечно, голова
може сам обійти село і виписати проблемні питання,
чи навіть зробити це, сидячи
в кабінеті. Але тоді громада
знову залишиться осторонь
економічного розвитку (крім
цього, опис проблем буде не
повним), а людей слід залучити до спільної з владою та
депутатами діяльності, бо
громада – це наш загальний
дім. Після інвентаризації
проблем громади визначаються три групи питань, які
потрібно вирішити. Перша
— те, що можна зробити руками, залучивши місцевих
жителів до цієї справи. Наприклад, прибрати стихійні
сміттєзвалища. Друга — те,
що можна зробити руками
та при невеликому фінансуванні. Наприклад, обрізати
чи зрубати старі дерева. Третя — те, що можна зробити
тільки при значному фінансуванні. Наприклад, ремонт
басейну в місцевому палаці
спорту. Голові не варто самостійно обходити і збирати
проблемні питання. Лідер
має організовувати людей.
Опитування
проблемних
питань мають зробити депутати через мережу своїх
помічників, які організовані
місцевим головою. У громаді
з кількістю жителів, скажімо, 12000 осіб, якщо кожен
депутат та його чотири помічники займуться інвентаризацією проблем, розподіливши по 100 виборців

на кожного помічника, цю
роботу можна буде зробити
за два тижні, витрачаючи по
дві години щодня.
Позитивний наслідок від
процесу опитування — пробудження людей, їх причетність до єдиної команди з
органами влади, місцевого
самоврядування і депутатами. Деякі депутати, нарешті,
безпосередньо зустрінуться
зі своїми виборцями (а виборці, хоча б через два роки після
виборів, дізнаються хто в них
депутат). Таким чином започатковується система зворотнього зв'язку між органами
влади, місцевого самоврядування, депутатами і людьми
за місцем проживання, стає
реальністю проведення загальних зборів усієї громади
— ідея, закладена в статті 5
Конституції України. В будьякій українській громаді ця
ідея може швидко втілитися.
Потрібна лише небайдужість
обранців громад.
Звичайно, інвентаризація
проблем, може виявити суму,
необхідну для їх вирішення,
яка здатна злякати. Але є народне прислів'я: “Очі бояться, а руки роблять!”. Саме ця
правда стане основою для початку економічного розвитку.
Є ще одна перевага, яку
дасть інвентаризація проблем
безпосередньо від людей. Це
розподіл проблемних питань
за їх напрямками. Комунальні справи, ремонт доріг, благоустрій, соціальні питання,
освіта і виховання, дозвілля,
охорона правопорядку тощо.
Маючи такий набір проблем можна започаткувати
їх комплексне вирішення,
створивши профільні комунальні підприємства у формі
кооперативів. На такій основі можна створити власний
хлібозавод, асфальтний завод, підприємство з обслуговування електромереж, будівельну організацію тощо. Це
дасть додаткові робочі місця
для співмешканців, аби вони
не шукали заробітків далеко
від дому.
Було б добре, щоб найближчим часом депутати та їх помічники провели опитування
своїх виборців щодо проблемних питань і побажань людей,
щоб склалася реальна картина потреб. Цей процес призведе до залучення до цього
процесу усіх мешканців району. Опитування громадян
за місцем проживання мають
ввійти в норму, оскільки,
щонайменше один раз на рік
влада зобов’язана виявляти
думку людей, стосовно її діяльності, діяльності депутатів
та голів громад. Це правдивий
індикатор діяльності влади,
корисний для ефективного
управління. З достовірною
інформацією про стан справ
у громаді безпосередньо від
людей владі легше виводити
громади району до кращого
життя.
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Каждый человек все свои отношения с миром бессознательно
рассматривает через призму отношений с родителями

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ.
КТО КОМУ ДОЛЖЕН?
Психологи утверждают, что те
люди, кому родители были обузой и
бременем, с годами сами становятся
головной болью своим детям. А у
тех, кто относится к родителям с
уважением и любовью совсем другая
история. Они и в старости живут
полной жизнью в кругу любимых
детей и внуков.
В жизни существуют три вида отношений между взрослыми детьми и родителями. Одной пожилой семейной паре,
сколько бы не помогали взрослые дети и
не старались уделять им внимания, все
равно бывает мало и хочется еще большего. Они постоянно высказывают детям
обиды и выражают свое недовольство.
Например, что они приехали сегодня, а
родители ждали их вчера. Дети повезли
их на дачу, а они хотели на море. И таких
вот претензий и обид с каждым годом
становится все больше и больше. В этом
случае дети начинают задумываться о
том, что может вообще ничего не нужно
делать, чтобы не вызывать лишний раз
недовольство родителей.
Некоторым родителям наоборот ничего не надо: ни заботы детей, ни помощи домработницы, они от всего
отказываются и при каждом случае, когда дети предлагают помощь, стыдливо
прячут взгляд. Они не представляют
свою жизнь без заботы о детях и даже
со своей крошечной пенсии пытаются
продолжать помогать своим уже вполне
самостоятельным детям. Многие дети,
получая постоянный отказ от родителей
и помощь от них, со временем перестают
задумываться о том, что они могут чем-

то быть полезными своим родителям.
Третий
вид
отношений
очень
печальный. Это когда взрослые дети
просто забывают о своих родителях,
считая их виноватыми во всех своих несчастиях и неудачах в жизни. И не всегда брошенные детьми родители плохо
относились к своим детям, во многих
случаях они помогали им, отказывая
себе, но допустили много ошибок при
воспитании. Родители не должны считать своих детей собственностью, и
постоянно твердить им, что они их
вырастили, теперь они всю жизнь перед ними в неоплатном долгу. Дети на
самом деле не должны родителям ничего, потому что они не просили их свое-

ТЕ ЛЮДИ, КОМУ РОДИТЕЛИ БЫЛИ
ОБУЗОЙ И БРЕМЕНЕМ, С ГОДАМИ
САМИ СТАНОВЯТСЯ ГОЛОВНОЙ
БОЛЬЮ СВОИМ ДЕТЯМ
го появления на свет. Помогать или нет
родителям, дети должны решать сами.
Нельзя принимать заботу детей о родителях каким-то долгом, дети не обязаны
делать что-то, потому что они должны.
Забота о родителях дело чести каждого
человека, следовательно, дети помогать
должны только тогда, когда они действительно этого хотят.
Отношения
детей с родителями
оставляют глубокий след в жизни че-

НА ЗАМЕТКУ

Сначала в ногах появляется
ощущение, будто они горят, ходить становится сложнее, кожа
выглядит прозрачной и на поверхности 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,

ловека. Многие дети даже после смерти родителей, чувствуют вину перед
ними и глубоко страдают от этого.
Ведь родители это первые люди, с
которыми человек общается и на первом жизненном этапе они составляют
для него весь мир. Каждый человек все
свои дальнейшие отношения с миром
бессознательно рассматривает через
призму отношений с родителями. Он
выбирает супруга, опираясь на опыт
родителей, и часто строит свою жизнь,
так же как и родители. Поэтому очень
важно, каким бы не были родители,
научиться прощать им их несовершенство и уважать их. Пусть они и не
были очень хорошими родителями, но
они старались ими стать. Научитесь
принимать ситуацию такой, какая она
есть. Если вы не можете изменить своих
родителей, то меняйте свое отношение
к ним. А для этого станьте хорошими
детьми. Научитесь слушать, слышать
и понимать советы родителей, какими
бы абсурдными они вам не казались.
Берите на себя всю ответственность и
заботу за семью, откажитесь от чрезмерной родительской опеки и помощи.
Каждый взрослый человек должен сам
обслуживать и обеспечивать семью.
Родители не должны контролировать
и обучать своих взрослых детей. Они
обязаны уважать выбор детей. Освободившись от опеки родителей, дети
должны помогать родителям не чувствовать себя одинокими. А для многих
родителей достаточно, если дети постоянно будут интересоваться их делами
и желаниями, делится с ними своими
радостями и печалями. Общаться с родителями, заботиться о них надо не изза благодарности за то, что они сделали
для нас, но еще и потому, что этот контакт нельзя прерывать. Только так может иметь смысл жизнь человека и только таким примером он может научить
своих детей правильному отношению их
к себе.

ГОТОВИМ САМИ

ОТЕКАЮТ НОГИ? УЗНАЙ ПРИЧИНУ
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.
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неправильный обмен веществ, застой лимфы, большая нагрузка на
ноги и проблемы с почками. Если
в основном отекают лодыжки ногэто может быть признак сердечной
недостаточности.

ЧТО ДЕЛАТЬ
ЕСЛИ ОТЕКАЮТ НОГИ

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, цветов липы 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 сердечно-сосудистую систему. Залейте
кипятком 10 грамм 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.

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ
Салат «Гранатовый браслет»
Ингредиенты: картофель, куриные грудки, зелень,
гранат, яйца, морковь, свекла.
Приготовление: На середину плоского блюда поставить стакан или любую другую емкость круглой
формы. Ингредиенты укладывать слоями вокруг стакана (таким образом, чтобы салат принял форму браслета) в следующей последовательности: Картофель.
.Далее промазываем майонезом. Куриные грудки,
часть зелени, яйца, морковь. Далее промазываем
майонезом. Оставшуюся зелень, свеклу. Сверху тщательно смазать майонезом и выложить гранатовые
зерна.

Салат без майонеза
Ингредиенты: 2 куриных филе,1 банка консервированной кукурузы, 1 банка консервированной красной
фасоли, средний зеленый перец, 2 средних помидора,
1 средняя луковица, петрушка, приправа для курицы.
Для соуса: 1/3 ст. растительного масла, 3 ст.л. уксуса, 3 ст.л. горчицы, 2 ст.л жидкого меда, 2 зубчика чеснока, ½ ч. л. тимьяна.
Приготовление: Филе промыть и высушить, нарезать кубиками, посыпать приправой. Положить в
холодильник на 60 минут, затем обжарить. Кукурузу и
красную фасоль процедить. Зеленый перец очистить,
промыть и нарезать крупными кубиками. Помидоры
нарезать крупными кубиками и слегка отжать сок.
Лук очистить и нарезать кубиками. Нарезать петрушку. Очистить и раздавить чеснок. Для соуса смешать
уксус, масло, горчицу, жидкий мед, толченый чеснок и
тимьян и оставить на 30 минут. В миску выкладываем
курицу, кукурузу, красную фасоль, зеленый перец,
помидоры, петрушку, лук и заливаем соусом.
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Легенды о времени, когда было создано это мегалитное сооружение,
уводят нас к всемирному потопу

Х-ФАЙЛИ

ЗАГАДКИ

ДРЕВНЕГО БААЛЬБЕКА
В Ливане недалеко от границы с
Сирией находится одно из самых
загадочных сооружений древности
на нашей планете — Баальбекский
храмовый комплекс. В прошлом
это было одно из самых священных
мест на планете, которое называли
чудом древнего мира, пока
землетрясения и войны не погрузили
Баальбек в забвение, лишив его
былого величия.
Но даже сейчас это
колоссальнейшее сооружение
поражает своими огромными
храмовыми колоннами и
самой широкой лестницей,
при строительстве которых
использовались большие каменные
блоки. До сих пор не известно,
при помощи каких строительных
технологий их возвели, также не
ясно и их назначение.
Легенды о времени, когда было создано
это мегалитное сооружение, уводят нас к
всемирному потопу. А про самые крупные блоки платформы говорят, что они
находились здесь вечно, а строители комплекса только использовали их.
По словам исследователей, историю
Баальбека можно проследить вплоть до
строительства храма Баала – древнего
финикийского божества. Его имя до сих
пор входит в название Баальбека. После
того как храм разрушило землетрясение,
его восстановили египтяне, дав ему название Храм Солнца. А после прихода
греков Баальбек стали называть Гелиополис или Город Солнца.
Во времена Римской империи Храм
Солнца перестроили в Храм Юпитера,
а рядом с ним были построены храмы
Венеры и Вакха. В эпоху Византийской
империи языческие храмы трансформировались в христианские, затем в этих
землях наступила эпоха арабских минаретов, позже пришли крестоносцы,
турки и монголы. Древние сооружения
постоянно разграбляли, перестраивали,
разбирали на стройматериалы. Также
они сильно страдали от многочисленных
мощных землетрясений.
В настоящее время Баальбек – это небольшой поселок в Ливане, а одноименный храмовый комплекс сейчас лежит в
руинах поблизости. Но даже то, что дошло до наших времен, попросту ошеломляет.
В Храм Юпитера можно попасть по самой широкой в мире лестнице. На каждой ее ступени умещается до ста человек
в ряд, и они не сложены обычным способом, а вырублены в больших блоках.
В храме уцелело шесть двадцатиметровых колонн, диаметр которых 2.5 метра.

До сих пор неясно, как древние строители
смогли поднять и установить вертикально три 45-тонных полированных цилиндра. А на разбросанных неподалеку
фрагментах можно увидеть следы от механической обработки.
Платформа, которая лежит в основании
Храма Юпитера, построена из каменных
блоков, вес которых достигает трехсот
тонн. А вес каждого из трех мегалитических блоков, получивших название Трилитон, превышает 850 тонн, что во много
раз больше веса любого из блоков, использовавшихся при строительстве самых крупных египетских пирамид.
В среднем длина камней Трилитона достигает 21 метра, но при этом блоки так
тщательно уложены, что между ними
нельзя просунуть лезвие бритвы.
А на расстоянии в два километра от
платформы есть еще один каменный колосс под названием «Камень юга», вес которого достигает 1200 тонн. На текущий
момент это самый крупный обработанный камень на планете.
Даже сейчас современная техника не
может повторить подгонку баальбекских
блоков, общая площадь соприкосновения каждого блока равняется 123 квадратным метрам, а при этом допуск при
посадке примерно 0.01 мм.
Нет сейчас и станков, которые позволили ли бы выточить 45-тонные части
колонн, а также произвести шлифовку
десятков, даже сотен квадратных метров
поверхности. На поверхности этих каменных блоков Баальбека можно отчетливо увидеть следы, оставленные четырехметровыми резцами.
Мощнейшие из современных кранов
могут поднять груз весом в две тысячи
тонн, но для того чтобы переместить их,
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необходима ровная и прочная дорога, следов которой в Баальбеке не обнаружено.
Все это привело к тому, что огромную популярность приобрела гипотеза
об инопланетном происхождении этого
древнего чуда.
В этом случае достаточно легко объясняется загадка огромных монолитов
— крупные блоки использовались для
создания прочного основания, которое
способно выдержать мощные вертикальные нагрузки, к примеру, при посадке
космического корабля.
В пользу этой гипотезы говорит древняя легенда, из которой следует, что бог
Солнца ездил по небу на колеснице, а
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Баальбек – это место, где его колесница
останавливалась на отдых. Также есть легенда о том, что Трилитон создали боги.
Вполне возможно, что храмовый комплекс построили позже платформы, но
при помощи ее параметров и использованных технологий строились не только
монолиты, но также лестница, которую
вырезали в блоках таких же размеров, как
и у камней Трилитона и гигантских колонн Храма Юпитера. Чтобы соотнести
это с космодромной теорией, необходимо
додумать и зал прибытия.
Но так ли необходима данная гипотеза
для того, чтобы объяснить происхождение Баальбека. В первую очередь, в этой
постройке поражают ее масштабы и размеры блоков. Ведь очевидно, что проще
было использовать блоки меньшего размера, которые намного проще и быстрее
установить.
Есть достаточно большое количество
примеров, которые демонстрируют использование аналогичных технологий,
в числе которых древние пирамиды в
Египте, а также вполне современный Коралловый замок, который построили на
территории Флориды в первой половине
прошлого столетия. Удивительно другое
– что бы ни строили в разные эпохи в Баальбеке, завершить это не удавалось.
О том, что платформу Баальбека не завершили, говорит множество деталей.
К примеру, Трилитон выше других рядов каменной кладки, он не составляет
с платформой единого целого. А Южный
камень так и не отделили с одной стороны от скального основания.
Но даже недостроенная, величественная платформа в течение многих тысячелетий удивляла целые народы. И они
начали возводить здесь свои храмы. Но
строили они их не с нуля, а реставрировали готовые конструкции после многочисленных землетрясений, внося свою лепту
в общую композицию. А позже древняя
кладка и обломки гигантских колонн использовались для возведения крепостных стен, мечетей и замков.
Но достраивали хоть раз Храм Юпитера? К примеру, сомнения в этом вызывает
отсутствие подтверждений о существовании в нем крыши, а также незаконченные
фризы и барельефы.
И еще одна интересная деталь – под
платформой с Трилитоном, который находился здесь еще в глубокой древности,
есть огромные помещения, к которым
ведет длинный подземный тоннель с окнами.
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