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ГАЗЕТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

ВИДАВНИЧА ВАРТІСТЬ ГАЗЕТИ
НЕ ЗМІНИЛАСЬ – 2,00 ГРН. ЗА 1 НОМЕР!
Про "підводні камені" пенсійної
реформи написано чимало.
Проте життя регулярно підкидає
усе нові факти, які свідчать : всі
нововведення нинішньої влади лише
погіршують становище більшості
простих українців.
Наприклад, у сільській місцевості
навряд чи можна знайти
літніх людей, які б важко не
пропрацювали усе своє життя.
Проте на "заслуженому відпочинку"
майже усі вони виявилися на межі
бідності: їх пенсій бракує навіть
на самі елементарні потреби прогодуватися, купити ліки та
заплатити за "комуналку".
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ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ
ЧЕГО ДОБИЛСЯ НА СВОЕМ ПОСТУ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН
В эти дни украинские СМИ увлеченно обсуждали результаты
двухлетнего пребывания Владимира Гройсмана на посту
премьер-министра Украины. И хотя все мы прекрасно
понимаем, что глава правительства не обладает абсолютной
властью в стране, но с другой стороны, мы помним о
колоссальных амбициях Гройсмана. "Я вам покажу, что
такое управление государством", — заявил Гройсман после
того, как за него, тогда еще 38-летнего, проголосовали
257 нардепов. Каковы же реальные результаты работы
Гройсмана, и как он выглядит на фоне своих "попередников"?
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Некоторые "придворные" и
проплаченные аналитики пытаются представить Владимира
Гройсмана, как великого реформатора, при котором были
успешно запущены как минимум три эпохальные реформы:
пенсионная, образовательная и
медицинская. Однако незави-

симые эксперты утверждают:
основная цель указанных "реформ" – это кардинальное сокращение бюджетных расходов
на эти сферы.
"В Украине не проводится
никаких реформ. Цель любой
реформы - улучшение жизни
граждан. То же что в Украине называют "реформами", на

самом деле имеет ровно противоположный смысл и задачи", - утверждает руководитель
Центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.
А по словам главы Комитета
экономистов Украины Андрея
Новака, Владимир Гройсман
не может похвастаться ни одной реформой, доведенной до
логического конца.
"За время пребывания Владимира Гройсмана на посту
премьер-министра не была
осуществлена ни одна из провозглашенных реформ. Медреформа страдает отсутствием
основного экономического механизма – обязательного медицинского страхования. Реформа образования не является
экономической по своей сути.

Что же касается "пенсионной
реформы", то также нет оснований считать её таковой. Ведь
пенсионная система как была
одноуровневой (солидарной),
такой же и осталась. Разве что
лишь усложнились условия выхода на пенсию, а также условия
начисления пенсий", - заявил
Новак в интервью ГолосUA.
От себя добавим: в результате
экспериментов над медициной
после прихода к власти "европейских реформаторов", по
уровню здравоохранения Украина оказалась на 135-м месте из
148 стран – (хуже, чем Афганистан, Ирак, Судан или Йемен).
Это согласно исследованиям
Gallup International (Института
Гэллапа).
По общему мнению специ-

алистов, образовательная реформа имеет целью полную и
окончательную дебилизацию
подрастающего поколения (тех,
кто не сможет обучаться в частных школах и за рубежом). Эта
политика очень четко укладывается в концепцию "аграрной
супердержавы", которой одержима нынешняя власть: холопам на панщине больших знаний не нужно.
Что же касается "пенсионной
реформы", - то это откровенно
антинародное
мероприятие,
имеющее целью лишь скрытое
повышение пенсионного возраста и снижение выплат всем
будущим поколениям пенсионеров.
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“За правду і справедливість”

Чи варто взагалі платити податки державі та внески до Пенсійного фонду,
якщо в старості держава тебе обдере, як липку?

РЕАЛІЇ

ЗІ СВЯТОМ 1 ТРАВНЯ
ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ, ЧИТАЧІ ГАЗЕТИ!

Сердечно вітаю вас з святом Першотравня! Бажаю кожному з вас здійснення сподівань на успіх,
добробут і родинне щастя, на мир в Україні, на верховенство правди і справедливості в суспільному
житті!
Такі вітання ми можемо слати усім порядним людям:
близьким, знайомим, друзям…, розуміючи, однак, що до
здійснення згаданих бажань відстань велика. Причому,
вітаючи усіх, хто сприймає Першотравень святом, ми
частіше не заглиблюємось до його історичних коренів.
Просто поважаємо традицію відзначення солідарності
людей праці, відстоювання миру між людьми і державами. Саме так сприймається це свято в багатьох зарубіжних країнах, особливо очолюваних представниками соціалістичних чи соціал-демократичних партій.
В нинішній Україні, не зважаючи на офіційно святковий статус 1 травня, знайдуться темні сили (і одурманені

ними люди), що намагатимуться паплюжити і цей день,
і тих, для кого він небуденний. Не дивуйтеся з того і не
думайте, що вони «не знають, що творять». Знають! Їхня
мета – розколоти суспільство, посилити настрої нетерпимості та ненависті, прикриваючись часто «патріотичними» гаслами. Прикро, що на їх боці (явно або приховано) знаходиться нинішня влада. І це теж одна з причин
добиватися зміни її і в персональному втіленні, і в організації як системи. Довкола такої потреби слід гуртуватися
усім, хто розуміє, – краще життя можливе лише внаслідок згуртованості небайдужих людей. Таких, як ви.
З святом, дорогі друзі і товариші!
Олександр МОРОЗ
Голова Соціалістичної партії

ГІРКІ ПЛОДИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ
Олександр ПОЛУЯНОВ

Про "підводні камені" пенсійної
реформи написано чимало.
Проте життя регулярно підкидає
усе нові факти, які свідчать : всі
нововведення нинішньої влади лише
погіршують положення більшості
простих українців.
ЯК ОБДУРИЛИ КОЛГОСПНИКІВ

У сільській місцевості навряд чи
можна знайти літню людину, яка б не
працювала важко усе своє життя. Проте на "заслуженому відпочинку" майже
усі вони виявилися на межі бідності: їх
пенсій бракує навіть на самі елементарні
потреби - прогодуватися, купити ліки і
заплатити за "комуналку".
Минулого року уряд з гордістю рекламував пенсійну реформу, обіцяючи
осучаснити пенсійні виплати. Лунали
заяви, що буде усунена "величезна несправедливість" при нарахуванні пенсій. Змучені хронічною убогістю люди
похилого віку чекали підняття виплат
хоч би на рівень інфляції.
І ось відбулося. Так, у багатьох пенсіонерів пенсії дійсно зросли, і у деяких значно (на одну-дві тисячі і більше). Але
практично усі ці "щасливчики" мешкають у великих містах. У селах більшість
людей, які відпрацювали по 30-35 років
в колгоспах, отримали надбавку у розмірі 50-150 гривень. А деяким (у кого немає такого стажу) і зовсім "додали" від 10
копійок до 60 гривень!
І якщо врахувати, що "осучаснення" пенсій викликало зростання цін на всі життєво важливі продукти і товари, то сільські
пенсіонери (та і багато міських) стали жити
ще гірше, ніж до пенсійної реформи.
"Люди повністю розчаровані політикою нинішньої влади. Скрізь невдоволення, розчарування, ненависть і апатія", - прокоментував Василь Цушко свої
враження від поїздок в глибинку.
Але і це - ще не всі "принади" пенсійної
реформи. Згідно з новим пенсійним законодавством, для отримання пенсії за
віком з 2018 року треба мати стаж роботи
не менше 25 років. Впродовж подальших
10 років ця межа підвищуватиметься на
1 рік щорічно, внаслідок чого мінімальний стаж в 2028-му складе 35 років.
По суті це означає, що більшість громадян України, які мешкали і мешкають в сільській місцевості та працювали
в колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських господарствах
і сільськогосподарських підприємствах
(організаціях), - не матимуть права на

ЧОГО ЧЕКАТИ МАЙБУТНІМ
ПЕНСІОНЕРАМ

своєчасне призначення пенсії. Адже
ще в результаті "реформ" Кучми у кінці
90-х років були ліквідовані колгоспи та
сільськогосподарські кооперативи, після чого більшість селян залишилися без
офіційної роботи. А нових офіційних
робочих місць створено не було.
Люди, які забезпечували продовольчу
безпеку держави, працюючи при цьому
за копійки, сьогодні - після збільшення
мінімального робочого стажу - можуть
розраховувати лише на жебрацьку соціальну допомогу.
Щоб оцінити масштаби трагедії, досить подивитися на статистику: в сільській місцевості мешкає 5 млн. пенсіонерів, а в окремих регіонах їх кількість
перевищує 60% усього населення. При
цьому найстаріші з них не можуть під-

Українці, яким зараз 20-30 років, пенсію отримувати будуть, але їх доходи
сильно впадуть. Про це заявила експерт
з пенсійних питань Галина Третьякова.
Річ у тому, що в 2019 році набувають
чинності нові правила розрахунку пенсії: коефіцієнт оцінки стажу понижений
з 1,35% до 1%. Іншими словами, якщо
раніше за кожні 10 відпрацьованих років належало 13,5% від розрахункового
заробітку, то тепер буде усього 10%.
За оцінками експертів, це призведе
до того, що середня пенсія складатиме тільки 26% від середньої зарплати
по країні, хоча по нормах Міжнародної
організації праці цей показник повинен
складати не менше 40%.

твердити жоден робочий день до 1972
року - тоді у селян не було трудових книжок. В результаті, після розпаду СРСР у
багатьох громадян безслідно пропали
цілі періоди трудового стажу, що понизило і без того мізерні виплати.
Ось і вимушені сільські люди похилого віку і старенькі до самої смерті виживати за рахунок городів та здачі в оренду
своїх паїв.
Правда, зараз в уряді начебто обіцяють
селянам підвищення пенсійних виплат
в 2019 році. Можливо, так і буде - влада,
яка вже скомпрометувала себе усіма "реформами", спробує якимсь чином підвищити свій рейтинг перед виборами. Але
чи не зжере зростання цін за лічені місяці
ці добавки? І де гарантія, що після виборів ці виплати триватимуть?

Наприклад, якщо людина заробляла 10
тисяч гривень, то його "нормальна" пенсія має бути на рівні 4 тис. грн. Проте в
Україні при зарплаті в 10 тис. грн, і маючи 35 років стажу, можна претендувати
на пенсію близько 2,7 тис. грн. Причому
розмір пенсії по відношенню до зарплати
знижуватиметься з кожним роком.
Якщо ж зарплата була хоч трохи нижча середньої, то доведеться задовольнятися лише жалюгідною мінімалкою.
У зв'язку з цим нинішні 30-40-річні
українці все частіше ставлять питання:
чи варто взагалі платити податки державі та внески до Пенсійного фонду, якщо
в старості держава тебе обдере, як липку? І чи не краще відкладати гроші "на
старість" самостійно - щоб потім не залежати від примх чиновників? Тим паче,

що економісти на простих прикладах
вже довели: "заробляти" на пенсію, платячи податки державі - менш вигідно,
ніж самому регулярно відкладати "на
старість" такі ж суми.

ЗАМАЛЬОВКА З НАТУРИ:
"ЩАСЛИВА ПЕНСІОНЕРКА"
З РЕКЛАМИ

Мешканка Чернігова Раїса Кузьменко, яка стала символом "щасливого
українського пенсіонера" в агітаційному ролику президента Порошенка, три
чверті своєї пенсії витрачає на комуналку і голодує. Крім того, вона зайняла
три тисячі гривень на ліки, і досі чекає
підвищення пенсії. Цю картинку показали в сюжеті телеканалу ТСН.
У холодильнику пенсіонерки тільки молоко та запаси консервації. Фруктів або
м'яса давно не було. "За що мені жити? Я
узяла пляшку молока, закип'ятила, і мені
цього вистачає на тиждень. Домашнє, все
на ринку купується. Я теж яблучка хочу,
якусь апельсинку", - говорить Раїса Кузьменко, пенсія якої складає 1 900 гривень. З
цієї суми півтори тисячі жінці доводиться
віддавати за комунальні послуги.
Зате в телевізійному ролику на підтримку президента - Раїса Кузьменко
стала зразком щасливого пенсіонера. "Я
пропрацювала 43 роки. Нарешті отримала велику пенсію", - вимовляє пенсіонерка у ролику.
Режисер, який їй диктував, що потрібно озвучити в ролику, приїхав з Києва.
Як її знайшов, вона не знає. Сам режисер від коментарів відмовився, але заздалегідь в листуванні з ТСН написав,
що сам був здивований малою пенсією
Раїси Кузьменко, і сподівається, що їй
цю пенсію підвищать.
"Таким категоріям людей повинні
підвищити. Гройсман навіть указ місяця півтора назад підписував… І також
я не глава Пенсійного фонду... Нехай їй
допомагають її сини, яких у неї багато,
і які залишили її наодинці з цією пенсією", - написав режисер.
Раїсі Кузьменко 82 роки, з яких 43 вона
пропрацювала вахтершею і швачкою.
Живе сама, хоча має четверо дітей і шестеро онуків. Грошей у них, пояснює, не бере,
тому що ті теж ледве виживають. Жінка
нещодавно хворіла - гроші на ліки довелося зайняти. У Пенсійному фонді пояснили, що пенсія Лариси Кузьменко вище за
прожитковий мінімум і підвищення очікується лише в грудні - на дев'ять гривень.

ДО РЕЧІ
З початку 2016 року середня зарплата в
Україні зросла на 80%, а соціальні допомоги та мінімальна пенсія - лише на 30%.
Основні продукти за цей час подорожчали на 50-80%. Таким чином, бідні групи
населення стали жити набагато гірше.
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На прикладі Гаврилюка ясно видно - навіщо і для чого протягали до парламенту подібних людей

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Олексій ГРАДОВ

Як відомо, рівень довіри населення до Верховної Ради України знаходиться практично на
нульовій відмітці. Якщо ж говорити про самих депутатів, то тільки з етичних міркувань ми
не станемо повторювати ті епітети, якими прості люди характеризують їх моральні та ділові
якості. Характерно, що найбільш жадібними, зухвалими і безпринципними виявилися ті
"народні обранці", які увійшли до влади на "революційній хвилі".

ГОВОРЯТЬ, ЩО БУДЬ-ЯКА ВЛАДА - ВІД БОГА, І КОЖЕН НАРОД ЗАСЛУГОВУЄ СВОЇХ ПРАВИТЕЛІВ.
ТАК ЩО ЦЕ ТІ ГЕРОЇ, ЯКИХ МИ ЗАСЛУЖИЛИ.

З ГРЯЗІ - В КНЯЗІ

Як нещодавно повідомили
українські ЗМІ, депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк знову став фігурантом
комічного, але дуже показового
скандалу. З'ясувалося, що цей
"шанований" парламентар залишає свою машину на спецстоянці недалеко від Ради, а потім йде
на роботу пішки, видаючи себе
за найзвичайнісінького "безкінного" українця. У цьому його викрив журналіст Василь Крутчак.
Як виявилося, у цієї нарочитій скромності були дуже вагомі
причини. Річ у тому, що Mercedes
ML 320 CDI 4matik, на якому їздить до парламенту Гаврилюк,
має так звані волонтерські номери, і є однією з машин, які були
передані закордонними спонсорами для солдатів в зоні АТО.
Проте, з досить очевидних причин, цей джип так і не потрапив
на небезпечні прифронтові дороги.
"Я дуже радий, що народний
депутат Михайло Гаврилюк із
скаженою швидкістю розвивається. Він вже дійшов до стадії
жлобсько-мародерської схеми.
Відкрив благодійний фонд,
оформив на фонд автомобіль
для передачі в зону АТО, а сам
вже більше двох років возить на
цьому автомобілі свій зад у ВРУ.
А щоб ніхто не побачив, ховає
автомобіль на закритій парковці

по вулиці Банкова. Ну а людям
розповідає історії, що добирається на роботу, на жигулях, метро,
маршрутці", - написав у себе на
Фейсбуці Крутчак.
Сам Гаврилюк спочатку відмовлявся коментувати цей не
дуже приємний для нього компромат. А коли його сфотографували прямо поряд з "волонтерським" авто, заявив: дорогий
позашляховик нібито потрібний
йому для збору провізії для "атовців" - "щоб можна було поїхати у
будинки до людей - хто дає картопельки, а хто грушки". Що,
зрозуміло, викликало гомеричний сміх та шквал знущальних
коментарів у користувачів соцмереж.
Як відомо, "козак Гаврилюк"
вважається однією з самих знакових фігур Євромайдану. До початку цих подій він був нікому не
відомим жителем буковинського
села, який їздив на заробітки в
Росію, розводив свиней та заборговував банку кредит на суму в 11
тисяч доларів.
Майбутній депутат з оселедцем
на голові здобув популярність
в січні 2014 року - після того, як
його роздягнули на морозі співробітники спецпідрозділу "Ягуар", згодом засуджені за це на тюремні терміни з відстроченнями
вироку. У тому ж році він став обличчям передвиборної кампанії
"Народного фронту", і відразу по-

трапив в Раду - із грязі в князі. Це
кардинально змінило його долю:
Гаврилюк майже перестав їздити
в рідне село, на що поскаржилася пресі його колишня цивільна
дружина, зайнявся волонтерськими постачаннями на фронт,
а незабаром ще раз одружився,
задекларував власну квартиру і
майже миттєво розбагатів.
Так, зокрема, колишній "козак" є керівником правої організації "Козацька доблесть",
яка орендує офіс в самому серці
Печерська, - виплачуючи за це
суму, яка у вісім разів перевищує
офіційний статок депутата. Проте аж до останнього часу "патріотичні" ЗМІ не дуже цікавилися
природою цього несподівано виниклого добробуту героя Майдану, намагаючись не задавати
йому із цього приводу занадто
незручних питань. Поки справа
не завершилася нинішньою історією з припаркованим подалі від
очей Мерседесом.
При цьому, за усі роки в парламенті Гаврилюк відзначився
лише слухняним голосуванням
"в ногу з однопартійцями, а також серією скандальних заяв,
які ставили у безвихідь журналістів. Приміром, він повідомив,
половина українських депутатів
- таємні геї, які хочуть правити
країною. І прославився пропозицією легалізувати проституцію - в якості міри для боротьби

РЕЗОНАНС

з поширенням Віл-інфекції. На
прикладі Гаврилюка ясно видно
- навіщо і для чого протягали до
парламенту подібних людей, покликаних виконувати волю своїх
покровителів, - в обмін на можливість серйозно поправити свій
матеріальний добробут.

ЩО ЗАСЛУЖИЛИ ТЕ І ОТРИМАЛИ

Звичайно, випадок Гаврилюка не є унікальним. Нинішній склад Верховної Ради може
похвалитися цілою плеядою
"патріотів", "полум'яних борців" та "антикорупціонерів",
які увійшли до влади на хвилі
Майдану, а тепер вирішують
в найвищому законодавчому
органі країни виключно свої
шкурницькі інтереси.
Перераховувати цих діячів та
їх "подвиги" можна дуже довго
(газети не вистачить) - зупинимося лише коротко на найпомітніших.
Приміром,
депутат-комбат
Гришин-Семенченко вже до
Майдану мав репутацію не абиякого авантюриста, заробляючи на життя в манері Великого Комбінатора. "Революція
гідності" і бойові дії на Донбасі
лише багаторазово збільшили
його можливості в цій сфері.
А "сотник" Володимир Парасюк був до Майдану студентом ,
що недовчився, з села на Львівщині, який підробляв відеозйомкою на весіллях. Продемонструвавши видатні здібності в
області демагогії і самопіара, він
був помічений в команді Ігоря
Коломойського, і потрапив до
парламенту. Де й прославився
своїм винятковим хамством,
систематичними
випадками
безкарних нападів на депутатів,
правоохоронців і журналістів.
При цьому, Парасюк також зайнявся волонтерством, заснувавши громадську організацію
"Центр допомоги та підтримки
військових". Судячи з результатів журналістських розслідувань, перераховані на неї кошти
йшли на особисту банківську
картку народного депутата.
Помічник колишнього сотника виграв декілька державних тендерів, а його друга міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков призначив на посаду
керівника Жовковського райвідділу поліції, відповідального

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Для кого реформи?
Більше половини українців (50,3%) не підтримують
освітню, медичну та пенсійну реформи, які
проводить уряд. Про це свідчать презентовані
на прес-конференції в УНІАН результати
соціологічного дослідження, проведеного
громадською організацією «Ліга виборців».
Голова правління ГО «Ліга
виборців», народний депутат України V та VI скликань,
Юлія Ковалевська заявила, що
«Ліга виборців» акредитована
в Центральній виборчій комісії
та має дозвіл на спостереження за виборами до об’єднаних
територіальних громад. «У нас
є досвід більш ніж 10 виборчих
кампаній, де ми спостерігали
на виборах до ОТГ за рік своєї
діяльності», - додала вона.
Також важливим напрям-

ком діяльності «Ліги виборців»
є проведення громадського
моніторингу ефективності роботи органів державної влади,
місцевого самоврядування.
Як повідомили в ГО «Ліга
виборців», найголовніше питання, яке ставилося респондентам, було: «Яка з реформ,
яку проводить уряд, найбільш
позитивно вплине на стан
українського
суспільства?»
Соціологи
запропонували
українцям оцінити освітню,

медичну, пенсійну реформи».
Основним
результатом
стало те, що половина опитаних (50,3%) вважає - жодну
з перерахованих реформ не
буде нести в собі якісь покращення. Майже 20% не змогли
дати відповідь на це питання,
вони не визначились зі своїм
ставленням. Інші респонденти здебільшого можуть щось
впевнено сказати лише про
освітню реформу – 12,8% опитаних сказали, що, можливо,
ця реформа принесе користь.
Медичну реформу підтримують 8,8%, пенсійну - 5,8%.
На переконання соціологів,
низький загальний показник
позитивного ставлення щодо
цих реформ свідчить про те,
що підтримки цих реформ наразі в суспільстві немає. Дуже
категоричними є люди, які

проживають на сході країни:
вони кажуть, що жодна з реформ іх не влаштовує – таких
є 57,6% опитаних. Найменш
категоричними є ті, хто проживають на заході країни – 35%
більш лояльні до освітньої, медичної та пенсійної реформ.
Соціологічне дослідження
проводилося у березні 2018
році, його метою було виявити
ставлення українців до актуальних реформ у державі, визначити розуміння населення
поточних реформ. Метод –
особисте інтерв’ю. Було опитано 2 тисячі респондентів,
похибка – 2,19%. Опитування
було проведене по всій території України за винятком тимчасово окупованої території
Криму та окремих районів
Донецької та Луганської областей.
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за прикордонний район (з супутнім бізнесом на контрабанді). Хоча до цього новий глава
міліції займався бізнесом, жив в
іншому регіоні, і взагалі не мав
досвіду правоохоронної роботи.
Не менш дивовижною була
доля засудженого за кримінальні злочини націоналіста Ігоря
Мосійчука. Незабаром після
звільнення за підсумками перемоги Євромайдану він був обраний в Київську міську раду, а в
листопаді пройшов у Верховну
Раду України від Радикальної
партії Олега Ляшка.
Потрапивши в Раду, колишній зек зразу ж зайнявся специфічним тіньовим бізнесом
- і вже незабаром генеральний
прокурор України Віктор Шокін продемонстрував в залі
Верховної Ради відеозапис, на
якому було видно, як депутат
Мосійчук бере хабар, обіцяючи вирішити проблеми клієнта.
Проте зараз цей "шанований"
політик, який побудував собі
заміський будинок, одружився,
і регулярно ходить на усі телеефіри, повчаючи українців, як
треба жити і будувати державу.
"Половина нинішніх депутатів, образно кажучи, зайшли
в Раду в одних штанях, а тепер
їх електронні декларації сяють
усіма кольорами благополучних
капіталістів. І навіть ті люди, які
розпочинали антикорупційну
битву з найманих квартир, тепер обзавелися елітним житлом
за півмільйона доларів. Багато
хто з них не ходить до мене на
ефіри під надуманими приводами. Скажімо, Лещенко вважає,
що я повинна перед ним вибачитися за публічні запитання
- як він зміг купити квартиру за
такими низькими цінами", - резюмує відома телеведуча Наталія Влащенко.
Можна не сумніватися, що
новий скандал з Гаврилюком
нічого не змінить в цьому стані
справ. Колишній козак приїжджатиме в Раду на іншому
автомобілі з менш сумнівною
репутацією - щоб все так само
справно голосувати за антисоціальні закони, завдяки яким
його співвітчизникам не завжди
вистачає на автобус або метро.
Говорять, що будь-яка влада від Бога, і кожен народ заслуговує своїх правителів. Так що це
ті герої, яких ми заслужили.

26 КВІТНЯ 2018 РОКУ
СВЯТКУЄ СВІЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

САВОСІН
Геннадій Анатолійович,

один із засновників
сучасного соціалістичного
руху на Хмельниччині,
народний депутат України
V скликання

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
Рада Хмельницької
обласної організації
«Соціалістична партія
Олександра Мороза»,
Хмельницький обласний
комітет СПУ
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“За правду і справедливість”

Порошенко – корумпований бізнесмен, навколо якого багато небезпечних людей

ТОЧКА ЗОРУ

Дрю Салліван:
«Порошенко прийшов
до влади за доброю волею
народу і зневажив її»
За матеріалами: НАТАЛІЯ СУДАКОВА,
https://www.pravda.com.ua

Дрю Салліван – співзасновник Центру дослідження
корупції та організованої злочинності ( Organized Crime
and Corruption Reporting Project, OCCRP - англійською).
Майже 20 років займається розслідуваннями
"сильних світу цього". І запевняє: його мета – казати
правду, яка не була сказана до цього.
OCCRP брало безпосередню участь в аналізі
Панамських документів і Райських паперів, які в
ЗМІ отримали неофіційну назву "офшоргейт". Це
два масштабні витоки фінансової документації
високопосадовців і бізнесменів з усього світу.
Серед українців у документах фігурують президент
Петро Порошенко, екс-прем'єр Павло Лазаренко,
бізнесмен і екс-власник газети Kyiv Post Мохаммад
Захур, скандально відомий мер Одеси Геннадій
Труханов та інші.
"Українській правді" співзасновник OCCRP зокрема
розповів, чому корупція часів Порошенка дуже схожа
на корупцію часів Януковича.

– Подивіться, що відбувається в Україні. ЗМІ і громадський сектор відкрито
залякують. Незалежні медіа
перебувають під величезним тиском. Наприклад,
"Українська правда". Ви
втратили журналіста. "Громадське" і "Слідство.Інфо"
теж відчувають тиск. Як
тільки вони атакують уряд,
отримують більше проблем.
Якби влада почувалася в
безпеці, вона не атакувала б
медіа і давала б можливість
їм розповідати їхні історії.
Але дії влади демонструють,
що їхні помисли – нечисті.
Корупція часів Порошенка дуже схожа на корупцію
часів Януковича. Можливо, вона не такого розмаху,
адже Янукович був насправді дуже поганою людиною і
демонстрував це.
Порошенко ж прийшов
до влади з доброю волею
народу і зневажив її. Він не
виправдав очікування, які
покладали на нього громадяни, і не дуже працював над тим, щоб очистити
Україну. Дуже шкода.
Порошенко – корумпований бізнесмен, навколо якого багато небезпечних людей. І він продовжує робити
дуже сумнівні речі.

– Наприклад?

Порошенко стояв за спигою кожного
президента України і чекав свого часу...

– У вас багато розслідувань
про Росію, Азербайджан
та інші країни, але ви
достатньо рідко пишете
про Україну. Чому?

– У цих країнах, зокрема
Україні, працюють наші локальні журналісти-партнери.
В Азербайджані арештували одного з них. Якщо ти
арештовуєш мого журналіста – я буду фокусуватися на
тобі, щоб показати: коли ти
знищиш одного, його замінить 10 інших. От і ми
відправили ще 10 людей в
Азербайджан.
Про Україну було написано багато історій після Райських паперів і Панамських
документів, але деколи вони
губляться в порівнянні з іншими нашими великими історіями.

ПОРОШЕНКО – КОРУМПОВАНИЙ БІЗНЕСМЕН,
НАВКОЛО ЯКОГО БАГАТО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЛЮДЕЙ. І
ВІН ПРОДОВЖУЄ РОБИТИ ДУЖЕ СУМНІВНІ РЕЧІ. ВІН
НЕ ВИПРАВДАВ ОЧІКУВАННЯ, ЯКІ ПОКЛАДАЛИ НА
НЬОГО ГРОМАДЯНИ, І НЕ ДУЖЕ ПРАЦЮВАВ НАД
ТИМ, ЩОБ ОЧИСТИТИ УКРАЇНУ. ДУЖЕ ШКОДА.
Наразі дані можуть прийти з будь-якої країни, це
радше удача.
До речі, багато людей були
незадоволені нашим розслідуванням щодо Порошенка. Казали, що не можна
атакувати президента, коли
країна в стані війни. Але я
вважаю, що справедливість
не має "правильного" часу –
правду потрібно казати як у
часи війни, так і миру. Правда звільнить нас. Допоможе
знайти шлях до порядку і

правосуддя.
Ти можеш виправдовувати корупціонера, бо він на
війні, але кого і що ти таким чином врятуєш? Владу,
якою пишаєшся? Ні, корумповану владу.

– Нещодавно ви сказали,
що Порошенко
використовує ті самі
методи, що й Путін. І що
він корумпований, як
Янукович. Чому ви так
вважаєте?

– Представники Порошенка запевняли, що не
переводили гроші в офшори, але докази свідчать про
протилежне. Потім вони
напали на нас за нашу інтерпретацію документів.
Порошенко
запевняв,
що віддасть бізнес у довірчу власність. Але ми не
отримали жодного підтвердження цьому, а сам президент відмовляється опублікувати ключові документи,
які б довели, що він каже
правду. Ми ж думаємо, що
ці документи покажуть
протилежне.
Тому що опосередковані
докази свідчать про те, що
Порошенко і далі володіє
Липецькою фабрикою, просто вона в сліпому трасті
(тобто довірені особи мають
повну свободу дій, а бенефіціар не має права втручатися – УП). Наприклад, минулого року рішення закрити
фабрику ухвалив менеджмент корпорації Roshen, а
не траст, в управлінні якого
вона перебуває.
Тобто президент не зробив того, що обіцяв. А його
люди брешуть. Причому
намагаються просто заперечити наші аргументи словами "ви неправі і дурні".
Ми не дурні. Ми – журналісти-розслідувачі і розуміємо, як працює бізнес-документація.
Якби він був реально чесною людиною, опублікував
би справжні документи. Але
він цього не робить і радше
буде атакувати журналістів
за чесність.
Тепер ми ще більше не довіряємо йому і ще детальніше перевіряємо його.
Весь текст https://
www.pravda.com.ua/
articles/2018/04/17/7177598/

ВОТ ТЕБЕ,

ЧЕГО ДОБИЛСЯ НА СВ
Александр ПОЛУЯНОВ

В эти дни украинские СМИ увлеченно
обсуждали результаты двухлетнего
пребывания Владимира Гройсмана на
посту премьер-министра Украины. И хотя
все мы прекрасно понимаем, что глава
правительства не обладает абсолютной
властью в стране, но с другой стороны,
мы помним о колоссальных амбициях
Гройсмана. "Я вам покажу, что такое
управление государством", — заявил
Гройсман после того, как за него, тогда еще
38-летнего, проголосовали 257 нардепов.
Каковы же реальные результаты работы
Гройсмана, и как он выглядит на фоне своих
"попередников"?
(Начало на стр.1)

ЭКОНОМИКА

По словам Андрея Новака, никаких реформ
не произошло и в украинской экономике: ни
административной, ни налоговой, ни бюджетной, ни таможенной, ни тем более денежнокредитной. Именно поэтому, результаты 2017
года фактически дублируют результаты 2016го. К примеру, рост ВВП как был, так и остался
в районе 2,5%, а отдельные показатели и вовсе
демонстрируют отрицательную динамику.
"Одним из важнейших показателей является
объем прямых иноземных инвестиций. Так вот,
за 2017 год в страну пришло 2,5 миллиарда долларов, тогда как 2016 году в страну пришло на
миллиард больше. То есть, инвестиции сократились практически на треть", - заявил экономист.
Еще одним результатом "экономических реформ", по мнению Новака, является факт сокращения на 60% программы помощи от МВФ.
А это, как отметил экономист – явное свидетельство того, что положение в экономике страны ухудшилось.
"По этим наиболее объективным экономическим критериям – объем иностранных инвестиций и объем сотрудничества с мировыми финансовыми институтами, Украина имеет негативные
результаты", - констатировал экономист.
А третьим, и наиболее убийственным критерием оценки деятельности правительства Гройсмана, является повальная трудовая миграция:
по разным оценкам, за рубеж в поисках работы
уже выехало порядка 9-10 миллионов украинцев. Это – абсолютный рекорд за все годы независимости, который свидетельствует о самом
настоящем крахе украинской экономики.
"Именно, поэтому, основываясь на наиболее
объективных критериях оценки национальной
экономики, мы можем сделать вывод: правительству перед парламентом нечем отчитываться. За
исключением разве что надуманных статистических манипуляций. Не более того. Поэтому
для Гройсмана не оставалось другого выхода, как
перенести свой отчет перед Комитетом Верхов-
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ной Рады по экономической политике на 20
июня", - резюмировал А. Новак.
Напомним, что Парламентский комитет по вопросам экономической политики, который должен был рассмотреть
отчет правительства в среду, 18 апреля,
перенес заседание на два месяца.
Для полноты картины добавим, что в
результате "реформы ЖКХ" долги населения за жилищно-коммунальные услуги достигли астрономической суммы в
40 млрд грн, и еще 30 млрд гривен государство должно поставщикам услуг по
субсидиям. "Я не знаю, как правительство
собирается погашать эти долги", — заявил
в этой связи экономист Александр Охрименко.
Аналогичная картина наблюдается и со
всеми остальными "реформами" власти.

СОВРЕМЕННИКИ
И "ПОПЕРЕДНИКИ"

В разговорах с простыми людьми мне
зачастую приходится слышать такое мнение: мол, все наши беды происходят из-за
того, что во власти находятся чиновники,
которые умеют только воровать, но абсолютно не умеют и не хотят работать.
Наверное, эта мысль не лишена оснований, но я бы не был столь категоричен.

Возможно, Владимир Гройсман (кстати,
самый молодой премьер независимой
Украины) шел во власть с самыми благородными намерениями. Однако – как и
все другие - попал в глубоко порочную и
насквозь прогнившую систему, где любые
благие помыслы погибают еще в эмбриональном состоянии. Как говорится, "с
волками жить – по волчьи выть".
Мы уже не будем говорить о коррупции
– это тема отдельного разговора. Более
страшным тормозом для развития украинской экономики является ее сырьевая
направленность, что характерно для самых отсталых стран.
По расчетам экономистов, украинская
экономика на 80-90% зависит от мировых
рынков сырья. И именно по колебаниям
цен на сырье можно оценить "успешность"
того или иного премьер-министра.
Как известно, цены на сырье росли
с 2001 по 2007, затем – с 2011 по 2013 и с
конца 2016 по начало 2018 года. Именно в
эти годы и росла украинская экономика,
а правительства оценивались как "эффективные". Но стоило упасть спросу на металл, "химию" и зерно, как "профессионализм" властей куда-то исчезал.
С одной стороны, это вроде бы может
служить оправданием для "неэффектив-

Рост ВВП
(млрд грн в
ценах 2010
года)

Премьер-министр

Рост
реальной
зарплаты

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УКРАИНСКИХ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ

Виктор Янукович

+65% +377 млрд грн

Николай Азаров

+38% +63 млрд грн

Владимир Гройсман

+22% +44 млрд грн

Юлия Тимошенко

+10% -162 млрд грн

Анатолий Кинах

+5%

+21 млрд грн

Виктор Ющенко

+1%

+3 млрд грн

Юрий Ехануров

+1%

+40 млрд грн

Валерий Пустовойтенко

-6%

-26 млрд грн

Павел Лазаренко

-10%

-48 млрд грн

Ефим Звягильский

-19%

-91 млрд грн

Евгений Марчук

-21%

-101 млрд грн

Леонид Кучма

-21%

-104 млрд грн

Арсений Яценюк

-26% -151 млрд грн

Виталий Масол

-31%

Витольд Фокин

-32% -165 млрд грн

-164 млрд грн

ных" премьер-министров – дескать, виноват не я, а мировая конъюнктура. Но с
другой стороны, за все годы независимости украинские власти не сделали ничего,
чтобы избавиться от сырьевой зависимости экономики. Скорее, наоборот: из года
в год производство высокотехнологичной
продукции сокращалось, а место станков
и турбин в украинском экспорте все больше занимали металл, зерно, а сейчас еще и
растительное масло. Особенно в этом преуспела нынешняя власть, которая методично добивает остатки украинской про-
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мышленности и бредит идеями "аграрной
сверхдержавы".
Экономисты Михаил Кухар и Григорий
Кукуруза составили рейтинг эффективности украинских премьеров (см. таблицу), подсчитав, как за время их каденции
изменились реальные зарплаты населения и ВВП страны.
Как это ни парадоксально, но на первом месте (причем, с огромным отрывом)
оказался Виктор Янукович - именно при
нем в 2004 году был достигнут рекордный
прирост ВВП на 12,4%. За время его премьерства экономика выросла на 377 млрд
(в ценах 2010 года), а реальная зарплата
трудящихся – на 65%.
Учитывая президентские амбиции лидера "Батькивщины", особо стоит сказать
о профессиональных качествах Юлии
Тимошенко. Как видно, в списке неудачников, ВВП при Тимошенко рухнул на
162 млрд. гривен. С одной стороны, это
объясняется тем, что на ее каденцию пришелся мировой финансовый кризис 20082009 годов – и в какой-то степени это
может служить для нее оправданием. Но
не будем забывать, что именно Юлия Тимошенко в самом начале кризиса клялась
и божилась, что Украину он не затронет.
В результате этой чудовищной некомпетентности и преступной халатности, не
было предпринято никаких превентивных мер, и в итоге наша страна пережила
эти потрясения гораздо тяжелее других
стран СНГ, и хуже большинства стран
мира.
Возвращаясь к Гройсману, можно сказать: продержаться два года в кресле премьер-министра удавалось немногим – и
уже это большое достижение. Однако его
дальнейшие перспективы остаются неясными.
"У нас не так много премьеров, которые
оставались на этом посту более двух лет, а
рекордсменом по-прежнему остается Николай Азаров (больше трех лет). Хотя риски
отставки нынешнего Кабмина все же есть.
Мы живем в стране, в которой может произойти все, что угодно. Тем более что в парламентской коалиции есть люди, которые
критично относятся к премьеру и постоянно поднимают вопрос отставки нынешнего
правительства. Но если отставка Гройсмана
не отвечает интересам президента, я думаю,
у него есть довольно высокие шансы продержаться на своем посту вплоть до выборов", считает политолог Владимир Фесенко.

ОТНОШЕНИЕ К РЕФОРМАМ

Вопрос: "Учитывая ту информацию, которую Вы имеете, каким является Ваше отношение
к таким реформам?" (% опрошенных).
Нововведение

Позитивно

Негативно

Все равно

Трудно ответить

Реформа образования

26,0

41,8

11,7

20,5

Реформа медицины

21,2

56,9

6,9

15,0

Пенсионная реформа

19,9

56,9

6,9

16,3

Земельная реформа

14,6

52,3

10,5

22,5

Судебная реформа

12,6

49,1

11,9

26,3

Массовая приватизация
госпредприятий

12,4

49,9

12,0

25,7

Опрос проведен социологическим центром им. Разумкова

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Чи варто обіцяного чекати?
Пройшов рік, як в Україні з горем навпіл запрацювала програма
"Доступні ліки". Нагадаємо, що у рамках цієї програми Кабінет
міністрів зобов'язався регулювати ціни на деякі ліки - зокрема,
на препарати від серцево-судинних захворювань, цукрового
діабету II типу і бронхіальної астми (всього - декілька сотень
найменувань). Що змінилося відтоді?
"Маємо конкретний результат. Ми
створили програму, яка забезпечує
хронічних хворих, яким потрібний
постійний прийом лікарських препаратів, безкоштовними ліками. Сьогодні ми можемо відзвітувати, що
8 млн українських громадян щодня

користуються програмою "Доступні
ліки", - зі своїм невичерпним оптимізмом заявив на засіданні уряду
прем'єр Володимир Гройсман.
Також прем'єр-міністр підкреслив,
що держава розрахувалася з аптеками на 100%.

Правда, він все-таки визнав той
очевидний факт, що не все так добре в просуванні цієї системи. За
словами Володимира Борисовича,
програма в основному працює тільки у великих містах, та і то не в усіх.
Лідерами програми є Харківська,
Запорізька, Полтавська, Вінницька
області та Київ. У інших містах і, особливо в сільській місцевості аптек,
що продають безкоштовні або зі
знижкою ліки, практично немає.
Усю відповідальність за провал
цієї програми прем'єр-міністр за
звичкою поклав на місцеві органи
самоврядування. "Розв'язати цю
проблему повинна місцева влада.

Вони повинні створити умови, щоб
жителі сільських районів мали доступ до аптек, що беруть участь в
цій програмі", - перевів стрілки Гройсман.
В той же час експерти не так оптимістично оцінюють успіхи програми
"Доступні ліки". Як пише видання
"Гроші.ua" з посиланням на пресслужбу Мінохоронздоров'я, в Києві
реімбурсацію підтримує лише одна
мережа комунальних аптек "Фармація", і то не всі відділення - 58 аптек
з 112. Всього по країні в програмі беруть участь 5 тис. аптек, або кожна
четверта. Найгірше в провінції - там
програма майже не працює, оскіль-

ки більшість аптек - приватна, а у
держави немає стимулів для підприємців.
"Ми повинні закупити ліки за свої
гроші, продати їх майже без прибутку, обробити і здати рецепти, потім
невідомо, скільки чекати повернення
коштів", - пояснили ситуацію в одній
з аптек Черкас.
Друга проблема - відсутність ліків,
з 157 препаратів стабільно є в наявності не більше 40, по інших - складнощі з постачаннями.
Для довідки: в країні налічується
12 млн гіпертоніків, 1 млн діабетиків і
210 тис. астматиків.
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Каждый из нас перечисляет немалые суммы на содержание государства,
хотя многие об этом даже не подозревают

СУСПІЛЬСТВО

КАК ЖЕ ВЫ НАМ ДОРОГИ!
ВО СКОЛЬКО КАЖДОМУ ИЗ НАС ОБХОДИТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВА?

Александр ПОЛУЯНОВ

Экономисты подсчитали, сколько в 2018 году
среднестатистический украинский работник заплатит за
экономическую бездарность наших руководителей, на
"забаганки" властей, на "заплатки" к дырявому бюджету
страны, и на выплату долгов, которых мы не брали.
Получилось более 68 тысяч в год с каждого работающего.
ДЕРУТ СЕМЬ ШКУР

Каждый из нас практически
ежедневно перечисляет немалые
суммы на содержание родного
государства, хотя многие об этом
даже не подозревают. Так, при
уплате налогов с зарплаты мало
кто задумывается — куда, кому
и за что идут наши денежки?
Этому немало способствует тот
факт, что деньги высчитывают
с "грязной" суммы, которую мы
целиком не видим и на руках не
имеем. Эти средства незаметно
для нашего глаза идут в общий
котел, и уже потом власть распределяет финансовые поступления на свое усмотрение.
В частности, речь идет о налоге
на доходы физлиц (18%) и военном сборе (1,5%), которые высчитываются непосредственно из
нашей зарплаты. Плюс к этому
работодатель дополнительно начисляет 22% единого социального взноса на фонд заработной
платы - и это тоже за счет работника, только опосредованно.
В итоге получается очень даже
внушительная сумма, но и это
еще далеко не все.
На самом деле налоги платят
не только официально трудоустроенные лица, но и те, кто

получает зарплаты в конвертах
и никогда не имел дел с налоговой инспекцией. Потому что с
человека берут налоги не только
тогда, когда он получает зарплату, но и когда он что-то покупает
в магазине. В частности, в виде
20%-го налога на добавленную
стоимость (НДС), который каждый из нас стабильно платит,
когда приобретает любой товар
или услугу. Покупая, к примеру,
шоколадку, гражданин получает чек, на котором указано: "в
том числе НДС". Это и есть сумма налога, внесенная именно
покупателем.
Кроме того, мы платим акциз, приобретая подакцизный
товар. Это тоже непрямой налог
для тех, кто тратит деньги на
сигареты, алкоголь и горючее.
Не будем забывать и о ввозных пошлинах, которые в
конечном итоге тоже оплачивает конечный потребитель
импортных товаров. То есть —
мы с вами.
Кроме того, украинцы могут платить налог на недвижимость, налог с депозитов и т. д.
Таким образом, государство
уже на стадии получения зарплаты сдирает с работающего

НАТО радить Києву

украинца почти каждую вторую заработанную им гривну,
а потом — когда человек с этими остатками идет в магазин
— еще каждую пятую гривну в
виде НДС, не считая всех прочих сборов (см. выше).
После принятия госбюджета
на 2018 год экономисты пересчитали обязательства среднестатистического гражданина
с учетом средней зарплаты в
размере 7500 гривен в месяц. И
получилось, что в текущем году
каждый работник потратит на
содержание государства более
68 тысяч гривен.
И когда человек понимает,
сколько на самом деле он платит
налогов, у него возникает естественное желание выяснить: на
что тратятся эти деньги, и почему государство не отдает их ему
в виде той же медицинской помощи, дотирования (частичной
оплаты) коммунальных услуг,
образования для его детей и т. д.?
Как же наши деньги распределяют "отцы нации", и что
конкретно получает взамен
каждый из нас?

ДОЛГИ НАШИ

Первое, что бросается в глаза
— это огромные расходы на содержание пенсионеров и социально незащищенных граждан:
почти половина уплаченных
налогов пойдет на то, чтобы содержать данные категории населения. Это действительно
много, но у порядочного человека такое положение вещей не
должно вызывать неприятия.

Ведь большинство этих людей
честно проработали всю жизнь –
и имеют право на обеспеченную
старость. Вопросы возникают
лишь в части вопиющей несправедливости при распределении
этих денег: наверняка каждый
работающий гражданин категорически против, чтобы с его
налогов средняя пенсия депутата или судьи составляла 16-18
тысяч, а бывшего колхозника,
фрезеровщика, строителя, учителя или врача — 1,4-2,2 тысячи.
Кроме того, в Украине немало
"малоимущих" и "социально незащищенных", которые за наш
счет получают государственные
пособия и субсидии, пользуются льготами, и в то же время ездят на "мерседесах", отдыхают на
Канарах, а живут в трехэтажных
"хатынках". С этим тоже неплохо
было бы навести порядок.
В немалую копеечку влетает
и "бесплатное образование" - на
это конституционное право каждый трудящийся заплатит почти
7,5 тысяч гривен (то есть, целую
среднестатистическую зарплату). Еще по 4 с лишним тысячи
мы скинулись на "бесплатную
медицину". Возможно, последний факт у кого-то вызовет раздражение — ведь "бесплатной"
нашу медицину можно назвать
только в шутку. Но если учесть,
что бюджетных денег хватает
только на нищенские зарплаты
медикам, оплату коммунальных
услуг в учреждениях здравоохранения и покупку небольшого
количества самых простых лекарств, то и с этой цифрой при-

ходится смириться.
Правда, со многими статьями
расходов мириться не хочется.
Взять хотя бы государственный
аппарат, аппетиты которого не
могут умерить ни кризис, ни
война. Не хочется платить и
огромные суммы на обслуживание внешнего государственного
долга. Фактически, это плата
за тупость и низкий профессионализм наших чиновников
высшего ранга, которым не хватает ни ума, ни квалификации
строить экономическую модель
без долгов — которые они потом
"любезно" перекладывают на
наши плечи. Это не считая того,
что значительная часть государственных заимствований просто разворовывается.
Еще наши "кровно заработанные" уплывают на услуги
милиции, судов и прокуратуры, ремонты (?) дорог, развитие
ЖКХ, и даже якобы на охрану
окружающей среды, духовное
и физическое развитие. Хотя
каждый из нас прекрасно видит, что в случае с ЖКХ уместнее говорить не о развитии, а о
деградации, духовное и физическое развитие вообще прячется
за гранью понимания, а дороги
близки к полному исчезновению, причем деньги на их ремонт безбожно расхищаются.
Подводя итог, можно констатировать: именно рядовые
украинцы, а не богачи с олигархами (владеющие 95% всех национальных богатств) содержат всю
социальную сферу, образование
и здравоохранение, госаппарат и
силовые ведомства, оплачивают
все возрастающие внешние долги и прочие расходы. При этом
значительная часть наших денег
нещадно разворовывается.

НА ЧТО ИДУТ
НАЛОГИ С ДОХОДОВ
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО
УКРАИНЦА (В ГОД)

(при зарплате 7,5 тысяч гривен,
или 90 тысяч гривен в год):
Образование – 7.464 грн
Правоохранительные органы –
3.899 грн
Культура и спорт – 1040 грн
Социальная защита – 5802 грн
Вооруженные силы – 3137 грн
Поддержка экономики – 4.692 грн
Проценты по займам – 4643 грн
Медицина – 4083 грн
Аппарат чиновников – 2.644 грн
ЖКХ – 700 грн
Охрана окружающей среды – 304 грн
Пенсии – 29.822 грн
Итого – 68 тыс. 230 грн

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

У НАТО не бачать потреби у тому, щоб Україна надто переймалася
отриманням Плану дій щодо членства (ПДЧ), і радять зосередитися на
реформах. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила заступниця
генсека НАТО Роуз Геттемюллер.
"Я взагалі не бачу для вас потреби так перейматися отриманням ПДЧ. Річні національні
програми ведуть вас точно тією дорогою" - заявила вона.
За словами Геттемюллер, під час візитів до України їй дуже дивно бачити, що "всі сконцентровані на "обгортці", на формі".
"Усі питають: а чи буде у нас ПДЧ? А чи буде програма посилених можливостей? І водночас – ніхто не каже щось на кшталт: "Ми маємо ставити своїм пріоритетом проведення
реформ". А для мене саме це є найважливішим!" - заявила заступниця генсека НАТО.
"І саме ці зміни, якщо вони відбудуться, будуть найважливішим аргументом для країнчленів НАТО, коли вони будуть ухвалювати рішення про членство України", - наголосила
вона.
Як повідомлялося, президент Петро Порошенко наполягає, що Північноатлантичний
альянс має надати Україні План дій щодо членства.

У США заборонили військову допомогу "Азову"
Прийнятий Конгресом США закон
про виділення Україні військової
допомоги на 621 мільйон доларів
не торкається полку Національної
гвардії "Азов". Про це пише
американське видання The Hill.
"Малопомітне положення 2232-сторінкового законопроекту про державні витрати,
забороняє США надавати зброю скандальному ультранаціоналістичному військовому
загону в Україні, який відкрито приймає неонацистів до своїх лав", - говорить автор матеріалу.
Видання відмічає, що впродовж останніх
трьох років Конгрес намагався внести цю заборону відносно "Азова" в закон про допомо-

гу Україні, але щороку ця норма видалялася
із законопроекту напередодні голосування.
"Проте нинішній законопроект передбачає, що "ніякі засоби, надані цим документом, не можуть бути використані для надання озброєння, навчання або іншої допомоги
батальйону "Азов", - говориться в статті.
"Неонацизм є неприйнятним і не має права на існування у нашому світі. Мені дуже
приємно, що нещодавно ухвалений закон
забороняє США надавати озброєння і допомогу в навчанні українському неонацистському батальйону "Азов", - заявив в коментарі The Hill республіканець Рохит Хана.
Після таких повідомлень мимоволі виникає питання: чи на справді в Україні немає
фашизму?
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Самое важное, когда укусил клещ — избавиться от него как можно быстрее

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ

УДИВИ ЖЕНУ!
Торт- салат "Крабовое мясо
под шубой"
Ингредиенты: 6 вареных яиц,250 гр крабового
мяса, 50 гр слив. масла, 1 зеленое яблоко, 200 гр
майонеза, 1 плавленый сырок "Дружба", 1 головка
лука репчатого.
Способ приготовления: Масло и плавленый
сырок предварительно охладить в морозильной
камере для натирания.
Яйца сварить, разделить на белки и желтки.
Белки натереть на средней терке, плавленый
сырок и масло на мелкой.
Лук мелко порезать.
Тертые белки выложить слоем на блюдо, сверху
положить нарезанный лук, на него натертое масло,
на масло - майонез.
Крабовое мясо нарезать и уложить на
майонезный слой, сверху выложить слой натертых
яблок и залить оставшимся майонезом. Последний слой - вилкой размятые желтки.
Салат получился сочным, свежим, вкусным!
Ингредиенты: 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 пачка
маргарина, 2-3 ст.л. сметаны, 3,5 стакана муки, 0,5
ч.л. соли (без горки), 0,5 ч.л. соды, варенье или повидло с кислинкой 3-5 ст.л.
Способ приготовления: Взять миску, насыпать
туда муку, поставить в муку терку и потереть на
ней пачку маргарина, периодически макая его в
муку. Перетирать муку с маргарином до тех пор
пока не будет кусочков. Добавить сахар, соль и
пермешать.
Сделать углубление в центре. Вбить туда яйца,
добавить сметану, гашенную уксусом соду и хорошо вымешать. Поставить в холодильник на 30-60
мин. Разделить тесто на две части: одну часть равномерно распределить по дну противня (раскатать, размять пальцами) с небольшим заходом на
бока, промазать вареньем или повидлом (мне нравится, как получается с перетертой черной смородиной или облепихой), а другую часть теста равномерно натереть на крупной терке сверху варенья.
Выпекать тертый пирог 25-30 мин. при t 210-230°C.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Клещей можно словить в лесу, в
парке и во дворе.
2. Активность клещей приходится на апрель — май, это связано с
циклом размножения. Но клеща
можно подцепить с марта по ноябрь.
3. Клещи чаще кусают детей, потому что детская кожа более нежная, легче прокусить. Клещ как
правило впивается под колено, в
шею, в волосяную часть головы, потому что в этих местах нежнее кожа.
4. Укус клеща невозможно почувствовать, он впрыскивает анестезию в рану.
5. Клещи в спящем состоянии
зимуют под землей и в теплое время выползают на поверхность. Они
заползают на траву и ждут жертву.
Прицепившись к жертве, стараются
найти подходящее место для укуса.
Это максимальный путь, который
клещ может пройти за свою жизнь.
6. Клещ, который только укусил
выглядит как родинка с лапками.
Напившейся кровью клещ выглядит
как папиллома.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Кепка, длинные рукава, девочкам длинные колготки, мальчикам
штаны, а не шорты, высокие носки.
Желательна одежда светлого цвета,
на ней легче обнаружить клеща.
2. Обрабатывать одежду и
открытые участки спреем от клещей.
Если вы противники химических
репеллентов, попробуйте приготовить дома это простое средство из
трех компонентов.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 2 ч. л. эфирного масла герани ;
• 2 ч. л. медицинского спирта;
• 1 ст. воды.
Смешай все ингредиенты в небольшом флаконе с распылителем.
Используй средство, опрыскивая
одежду и открытые участки тела
каждый час.
3. От энцефалита можно сделать
прививку. Такая прививка ставится
в три этапа и действительна три года.
После каждого выхода на природу и валяния в траве, нужно внимательно полностью осмотреть детей и себя и, если обнаружен клещ,
вытащить его.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УДАЛЕНИЮ КЛЕЩА

Захватите клеща как можно ближе к головке, внедрившейся в кожу.
Сделать это можно:
- с помощью специальных
устройств, продающихся в аптеках
(таких устройств множество);
- пинцетом;

Если головка клеща осталась в
коже, можно поступить с ней, как с
любой занозой (спокойствие, дезинфекция, стерильная игла), но можно обработать 5% раствором йода
и не трогать (в течение нескольких
дней она выйдет сама);
- тщательно вымойте собственные
руки после окончания манипуляций;
- отметьте на календаре день, когда все это произошло;
- позвоните вашему доктору и
узнайте, какова в вашем регионе
эпидемиологическая
обстановка по заболеваемости клещевым
энцефалитом .
Обратитесь к врачу, если после
удаления клеща появились:
- признаки бактериального инфицирования (покраснение кожи,
отечность, боль);
- в диапазоне 3–30 дней на
коже в месте укуса — округлые
красноватые пятна (или так
называемая мигрирующая эритема,
признак инфекционного заболевания, вызываемого особыми микробами, переносчиком которых как
раз и выступают клещи);
- в течение двух месяцев —
мышечные боли, общая слабость,
повышение температуры тела.

НА ЗАМЕТКУ

ОНА И ОН, или ЖЕНСКИЕ ФРАЗЫ,
КОТОРЫЕ БЕСЯТ МУЖЧИН

«ОЙ, ВСЕ!»
Фраза, которая обрела популярность
и успела стать мемом. И это не без основания, она действительно раздражает
мужчин. Для них эта фраза выглядит
глупой. А многие считают ее женским
способом уйти от конструктивного диалога. Давайте не забывать, что
мужчины ценят в женщинах интеллект
не меньше всего остального.
«А ВОТ КОСТЯ У ИРКИ…»
Никогда не сравнивайте своего
мужчину с другим мужчиной. Будь
это Иркин Костя или ваш бывший.
Мужчина подсознательно чувствует себя единственным и главным.
А сравнение с кем-то другим может
вызывать у него чувство ревности, неполноценности или обидеть.
«ГДЕ ТЫ БЫЛ?»
И еще варианты: «Кто звонил?», «Кому
звонишь?», «Кто написал?» — и в том же
духе. Вам бы нравилось, если бы каждый
ваш шаг контролировали? Отноше-

- клейкой лентой;
- ниткой (делается петля, и клещ
затягивается как можно ближе к головке);
- пальцами (в резиновых перчатках или обернутыми марлей).
После извлечения клеща тщательно промойте место укуса
мыльной водой, высушите и обработайте любой спиртосодержащей
жидкостью (5% раствор йода, спирт,
водка, одеколон и т. п.).

Самое важное, когда укусил клещ — избавиться от него как можно
быстрее, это самый эффективный способ избежать заражения.
И нужно обязательно записать точную дату и место укуса.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Существует немало мужских
фраз, которые раздражают
женщин. Они обсуждают их с
подругами, откровенно над ними
подшучиваем, пытаясь найти в них
логику и рациональное звено. Но
так ли идеальны женщины сами?
Давайте поговорим про …
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ГОТОВИМ САМИ

Тертый пирог

ДОМАШНІЙ КЛУБ

ния — это доверие. А еще это личные
границы и пространство. Нельзя тотально нарушать границы своего партнера.
Ведь однажды ему станет невыносимо
тесно. Если вас мучают вопросы или
ревность — просто аккуратно поговорите об этом с любимым. А не устраивайте
ему допрос с пристрастием.
«ТЕБЕ ОНА НРАВИТСЯ?»
Какой смысл у этого вопроса? Зачем
вы его задаете? Даже если ему понравилась проходящая мимо девушка, он не
скажет вам об этом. Он знает, что это
обидит вас. Или еще вариант: он скажет
«нет», а вы ему не поверите. Все, ситуация окончательно стала тупиковой. Нет
ничего криминального в том, что ему
понравилась девушка, точно так же, как
если бы вам понравился мужчина на
улице. Это не измена, а всего лишь признак того, что вы — живые люди.
«У ТЕБЯ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ!»
Этой и похожими фразами вы
не только раздражаете мужчину,
но и подрываете его уверенность в
себе. А то и вовсе развиваете у него
комплексы. Для мужчины очень важна поддержка любимой женщины. И
даже если вы не уверены в его успехе,
все равно поддержите своего мужчину. Возможно, именно это и вдохновит его на действие, которое станет
ключевым на пути к успеху.

НАША ДАЧА
Правильная планировка садового
участка – залог хорошей
урожайности. Однако красиво и
рационально распределить место
для посадки овощей и деревьев на
шести сотках не так-то просто.
АБРИКОС «НЕ ДРУЖИТ» С ВИШНЕЙ

Одним из главных аспектов для устройства грядок является наличие тепла и света. И первым делом следует выбрать место
под деревья. Плодовые деревья следует
высаживать на северо-востоке. Тогда тень с
них будет падать на дорогу, а не заслонять посадки в огороде.
На юго-западе – место для плодовоягодных кустарников: крыжовника и красной
смородины. А вот чёрная смородина и малина предпочитают подлесок и сырую почву, то
есть их нужно защитить от солнца. Для земляники делаем грядку в центре огорода, где
совсем нет тени. Около яблонь хорошо приживаются груша, вишня и слива. Отдельно рекомендуют сажать лишь абрикос.
Следите, чтобы высокорослые деревья
не заслоняли солнце невысоким. Так, расстояние между вишней и сливой должно составлять не менее трёх метров и столько же
до забора. Яблони и груши надо сажать ещё
дальше – 5-6 метров. При этом не обязательно расставлять деревья в ряд, при шахматном
порядке они будут получать больше света.
Кроме того, проследите за розой ветров.
Сильные порывы мешают опылению, сушат

почву и ломают ветви деревьев. Защитить
урожай от ветра как раз и помогут высокие
зелёные насаждения, либо забор.

КОРНЕПЛОДЫ ЧЕРЕДУЕМ С
ОГУРЦАМИ

Также следует учесть, что в большем количестве света нуждаются томаты и огурцы. Для
этого расположите их грядки с севера на юг.
Для хорошего урожая также следует использовать культурооборот. То есть сажать овощи в одни и те же грядки из года в год нежелательно. Дело в том, что у каждой культуры
есть свои вредители и болезни, которые имеют свойство накапливаться в земле. Поэтому
чередование овощных культур на участке помогает сохранить плодородие почвы.
Овощи, растущие в земле (картофель, морковь, репу) надо ежегодно менять местами с
теми, что над землёй (томатами, огурцами,
бобовыми и пряными травами). Отдельные
грядки под свёклу и вовсе можно не делать.
Подселите её к чесноку или пикируйте вокруг
лука. При этом между семенами нужно оставить по 5-7 см, иначе корнеплод вырастит
слишком крупным и невкусным.
Собирать урожай земляники с одной грядки можно в течение пяти лет, потом следует
пересадить. Но только не к малине, ибо у них
один вредитель – долгоносик (также как картофелю нельзя соседствовать с томатами).
Смородина должна расти не более восьми
лет.
Для оздоровления почвы не забывайте
применять сидераты. Улучшить её механические свойства и обогатить азотом, фосфором,
калием помогут овёс, горчица и бобовые.
Главное – не доводите их до созревания.
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“За правду і справедливість”

Признавая право на водоснабжение одним из основных прав человека,
правительство Ливии не взымало с населения плату за воду

Х-ФАЙЛИ

БАЙДУЖА
Е
Н
У
М
О
К
ДО ТИХ, ИЧНА ІДЕЯ!
СОЦІАЛІСТ

Політична партія “Соціалістична партія Олександра Мороза”
Ідентифікаційний код: 40314784
Юридична адреса: 03058, м.Київ, Вулиця Генерала Тупикова, будинок 11-А
Голова партії: Мороз Олександр Олександрович
Заступник Голови партії: Цушко Василь Петрович

УЛЫБНИСЬ И ПОДУМАЙ
Женская молитва.
Господи, молю, дай мне мудрости, чтобы понимать мужа.
Любви, чтобы прощать его и
терпение к его настроениям.
Силы же не прошу, господи, а то ж прибью его нахрен...
Аминь.
Проснулась жена утром, подошла к зеркалу, смотрела на
себя, смотрела...
Потом взглянула на спящего
мужа и злорадно прошептала:
- Так тебе и надо!
Милая, давай договоримся: я
говорю, что ЭТО очень вкусно, а
ты больше ЭТО никогда не готовишь.
Мама-вампир, Папа-оборотень. Сын не знает по чьим стопам пойти, то ли в налоговую, то
ли в МВД.
В Сомали за воровство отрубают руки и ноги. В Украине
этого делать ни в коем случае
нельзя: представляете это зрелище, вся ВР - в инвалидных
колясках, и некому даже кнопку
нажать …
Пришли трое в баню: работяга, директор и депутат. Разделись... Смотрят: у каждого
- до колена... у работяги-руки,
у директора- пузо, у депутатаязык...
Бывает, вроде бы честный
человек, придя к власти, становится жуликом. Но никогда жулик, придя к власти, не станет
честным человеком.

НЕВЫДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ
Стоит милиционер на посту, подходит к нему мальчик и
спрашивает:
- Дядя милиционер, скажите,
а зачем у вас на фуражке хлястик?
Мент принимает сразу гордую позу и отвечает:
- Понимаешь мальчик, вот
если будет погоня, и дядя милиционер будет гнаться за преступником на машине, и надо
будет вылезть в форточку, чтоб
стрелять из пистолета по преступнику, и вот чтоб фуражка не
спала - я одену хлястик на подбородок. Понятно тебе, мальчик?
- Ааа, понятно, а папа говорит, чтоб харю не разорвало,
когда в свисток дуете.

Контактні телефони регіональних
осередків політичної партії
«Соціалістична партія
Олександра Мороза»

м. Київ 073-074-00-80

Матеріали друкуються
мовою оригіналу

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

Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська

ДОРОЖЕ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА
В ЧЕМ ИСТИННАЯ ПРИЧИНА КРАХА ИМПЕРИИ КАДДАФИ?
По материалам http://tainy.net

Сентябрь 2010 года — дата годовщины
открытия основного участка Великой
рукотворной реки, признанной в 2008
году Книгой рекордов Гиннесса самым
большим ирригационным проектом в
мире. Однако СМИ почему-то упорно
не пишут об этом. Хотя в данном
случае основным в этом проекте
является не его гигантский масштаб,
а сама цель этой уникальной стройки.
В случае благополучного завершения
проекта эта Великая рукотворная
река превратит пустынную Африку в
зеленый континент, такой как Америка
или Австралия. Однако будет ли это
«благополучное завершение»?
ВМЕСТО НЕФТИ ВОДА?

Когда в 1953 году Ливия искала месторождения нефти, то неожиданно на юге обнаружила огромные запасы питьевой воды, которыми питались оазисы пустыни. И только
несколько десятилетий спустя ливийцы
поняли, какое сокровище они нашли: воду,
которая оказалась дороже черного золота.
Черный континент, всегда испытывающий
нехватку воды и поэтому имеющий очень
бедную растительность, имел под собой гигантские водные резервуары артезианской
воды. Воды там столько, что можно полностью затопить такую страну как Германия,
имеющую площадь больше 350 тысяч кв.км.
Водоем спускался до ста метров в глубину.
Если этой водой напоить всю поверхность
Африки, то этот континент станет зеленым и
цветущим садом.
Вот об этом и подумал ливийский лидер
Муамар Каддафи. И немудрено, ведь почти
вся Ливия – это пустыня. И Каддафи посетила идея разработать очень сложную систему трубопроводов, которые бы перекачивали
воду из Нубийского водного резервуара в
самые засушливые регионы страны. С этой
целью из Южной Кореи были приглашены
специалисты по таким проектам. А в городе
Эль-Бурайка даже построили завод, который
стал производить железобетонные трубы,
имеющие в диаметре четыре метра. Каддафи
сам открывал строительство трубопровода в
августе 1984 года.

прямо посреди пустыни. В далеко идущие
планы Ливии входило орошение около 150
тысяч га культивируемых территорий, а далее Ливия намеревалась подключить к этой
системе и некоторые другие страны Африки.
И в самом конце ливийцы намеревались превратить свой континент из вечно голодающего и нищенствующего в материк, который
сможет не только себя обеспечить запасами
ячменя, овса, пшеницы и кукурузы, но и
начнет экспортировать эти продукты земледелия. Конец проекта должен был наступить
уже через четверть века. Но увы…

ИЗГНАНИЕ ИЗ ЭДЕМА

Ливия встала на революционный путь. В
начале 2011 года там вспыхнуло восстание, а
Муамар Каддафи осенью погиб от рук повстанцев. Однако ходят слухи, что ливийского вождя погубила им же созданная его
рукотворная река.
Конечно, определенным крупным державам, которые занимались поставками продуктов питания на «Черный Континент»,

ВОСЬМОЕ ЧУДО КАДДАФИ

Неслучайно рукотворная река занесена в
Книгу рекордов Гиннесса. Многие вообще
называют ее самым большим инженерным
построением на нашей планете. А сам ливийский лидер называл ее восьмым чудом света.
Сегодня эта водопроводная сеть состоит из
1300 скважин, каждая из которых имеет глубину в полкилометра, около четырех тысяч
километров подземных труб из бетона, сеть
насосных станций, водохранилищ, центры
управления системой и контроля. В день по
этим четырехметровым бетонным трубам
рукотворной реки протекает около семи
миллионов кубометров воды, которая снабжает сразу несколько городов, среди которых
столица Ливии, затем Бенгази, Гарьян, Сирт
и прочие, а также орошает поля, посаженные
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было бы совсем не выгодно, чтобы Африка
приобрела самостоятельность в этом вопросе, в одночасье превратившись в производителя из потребителя. И второе: уже сейчас,
когда население планеты сильно увеличилось, наш земной шар начал употреблять еще
больше пресной воды, которая стала очень
ценным ресурсом. Многие страны Европы
испытывают дефицит питьевой воды. А тут в
Африке, в какой-то Ливии возник источник
пресной воды, который в состоянии обеспечить всех на несколько веков.
Однажды, открывая очередной участок
строительства Великой рукотворной реки,
Президент Ливии Муамар Каддафи сказал:
«Сейчас, когда мы достигли этого, США
увеличит свои угрозы против нас. Америка
сделает все, чтобы наш великий труд был
уничтожен, чтобы ливийский народ всегда
оставался угнетенным».
На этом торжественном заседании присутствовали многие главы государств, расположенных на континенте Африка, которые поддерживали это начинание Каддафи.
Среди них был и Президент Египта Хосни
Мубарак., который вскоре ушел с поста Президента из-за внезапной революции, вспыхнувшей в Египте.
А не много ли совпадений? Причем что
интересно: когда в ливийский конфликт
вмешались войска НАТО, то первое, что они
начали бомбить в целях «достижения мира»,
была именно Великая рукотворная река, ее
завод, производящий бетонные трубы, ее насосные станции и пульты управления системой. Так что есть очень большое сомнение,
что битва за нефть плавно переходит в битву
за… воду. И Каддафи – жертва в этой битве.

ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА
После открытия
огромных запасов
пресной воды
незамедлительно
появились проекты
строительства
ирригационной
системы. Однако идея
была реализована
лишь благодаря
Правительству
Муаммара Каддафи.

В итоге на создание восьмого чуда света правительством Ливии было потрачено 33 миллиарда долларов,
причём
финансирование
осуществлялось без международных займов и поддержки МВФ. Признавая право на
водоснабжение одним из основных прав человека, правительство Ливии не взымало с населения плату за воду.
Правительство также старалось ничего не закупать
для проекта в странах «первого мира», а всё необходимое производить внутри
страны. Все используемые
материалы для проекта были
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местного производства.
Совокупная
протяжённость подземных коммуникаций искусственной реки
близка к четырём тысячам
километров. Объём вынутого и переброшенного при
строительстве грунта – 155
миллионов кубометров – в 12
раз больше, чем при создании Асуанской плотины. А затраченных стройматериалов
хватило бы на возведение
16 пирамид Хеопса. Помимо
труб и акведуков в систему
входят свыше 1300 колодцевскважин, большинство из которых имеют глубину более
500 метров. Общая глубина
скважин в 70 раз превышает
высоту Эвереста.
Основные ветки водопровода состоят из бетонных
труб длиной 7,5 метров, диаметром 4 метра и весом более
80 тонн (до 83 тонн). И каждая
из свыше чем 530 тысяч таких
труб могла бы запросто служить туннелем для поездов
метрополитена.
Из магистральных труб
вода поступает в построен-

ные рядом с городами резервуары объёмом от 4 до 24
миллионов кубометров, а уже
от них начинаются местные
водопроводы городов и посёлков.
Нубийский
водоносный
горизонт быт открыт в 1953
году британскими геологами
в ходе поиска нефтяных месторождений. Пресная вода в
нём скрыта под слоем жёсткого железистого песчаника
толщиной от 100 до 500 метров и, как установили учёные,
накопилась под землёй в тот
период, когда на месте Сахары простирались плодородные саванны, орошаемые частыми обильными дождями.
Большая часть этой воды
была накоплена в период
от 38 до 14 тысяч лет назад,
хотя некоторые резервуары
образовались относительно недавно – около пятитысячного года до нашей эры.
Когда три тысячи лет назад
климат планеты резко изменился, то Сахара стала пустыней, но просочившаяся
в землю за тысячи лет вода
уже была накоплена в подземных горизонтах.
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