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Круглый стол «Окружающая среда – 2014» 
17 апреля 2014 года в помеще-

нии Днепропетровского центра 
профессионального образования 
состоялся круглый стол «Окру-
жающая среда – 2014», приуро-
ченный ко Дню окружающей 
среды Украины. 

Участниками мероприятия ста-
ли заместитель директора Депар-
тамента экологии и природных 
ресурсов в Днепропетровской 
области Руслан Стрелец, замес-
титель начальника управления 
охраны окружающей природной 
среды Днепропетровского горсо-
вета Николай Переметчик, замес-
титель председателя обществен-
ного совета при Днепропетров-
ской облгосадминистрации Юрий 
Прокофьев, руководитель эколо-
гического комитета обществен-
ного совета, глава Днепропетров-
ского областного общества охра-
ны природы Павел Ломакин, ди-
ректор центра профобразования 
Виктор Логвиненко, а также дру-
гие представители общественно-
сти и сферы образования и науки. 

В начале мероприятия состоя-
лось торжественное приятие уча-
щихся Центра в члены Украин-
ского общества охраны природы. 

В ходе выступлений участники 
круглого стола акцентировали 
внимание на том, что  изменения, 
произошедшие в нашей стране за 
последние месяцы, ожидание вы-
боров президента и перевыборов 
парламента, конституционная 
реформа и, как следствие, рефор-
ма местного самоуправления по-
ставили на повестку дня вопрос 
об экологических приоритетах, о 
том, как будет изменяться систе-
ма охраны окружающей природ-
ной среды. 

Одним из первых шагов, кото-
рые мы смогли увидеть, стала 
поддержка Верховной Радой за-
конопроекта еще предыдущего 
правительства относительно со-
кращения разрешительной доку-
ментации.  По  непонятным при- 

чинам, основной удар пришелся 
по документам, касающимся 
именно экологического контроля. 
Видимо, именно в этой сфере со-
средоточены все проблемы раз-
вития украинского бизнеса. 

Позиция общества охраны при-
роды была и остается неизмен-
ной: любая дерегуляция пред-
принимательской деятельности в 
сферах, касающихся экологии, 
возможна только при условии, 
что бизнес демонстрирует пони-
мание принципов устойчивого 
развития и необходимости со-
блюдения требований по охране 
окружающей среды и, более того, 
самостоятельно информирует 
общество о своей экологической 
безопасности.  

Речь идет о различных формах: 
от размещения систем локально-
го экологического мониторинга 
до проведения экологического 
аудита с размещением отчета в 
открытых источниках либо об-
щественной экологической экс-
пертизы своей деятельности или 
отдельных процессов, публика-
ции отчетов о корпоративной со-
циальной ответственности, про-
ведения встреч с неправительст-
венными организациями и СМИ 
или отдельными активистами. 

Без установления такой зависи-
мости любые меры по снижению 
государственного экологического 
контроля будут рассматриваться 
предпринимателями не только 
как средство борьбы с коррупци-
ей в органах власти, но и как ин-
дульгенция на нарушение требо-
ваний в области охраны окру-
жающей среды. 

Не менее важным в этой связи 
представляется вопрос о системе
органов экологического управле-
ния и контроля.  

Как известно, в ходе очередного 
этапа административной рефор-
мы были ликвидированы терри-
ториальные органы Министерст-
ва экологии и природных ресур-
сов – областные управления эко-
логии, а вместо них созданы под-
разделения областных государст-
венных администраций – депар-
таменты экологии и природных 
ресурсов.  

Обсуждаемая в настоящее вре-
мя конституционная реформа
предполагает отказ от местных 
государственных администраций 
и создание вместо них исполни-
тельных комитетов районных и 
областных советов. 

                                                                                 (далее см. на стр. 3) 

 
 
 

 
 
 

НОВИНИ ЄС 
 
Промислове виробництво  
у ЄС зростає 
 

У лютому порівняно з січнем промислове ви-
робництво в зоні євро (ЄС 18) зросло на 0,2%.  

У ЄС у цілому (ЄС 28) промислове виробниц-
тво за аналогічний період часу також зросло –
на 0,4%.  

Серед країн‐членів, за даними Євростату, 
найбільше зростання промислового виробницт-
ва було зафіксовано на Мальті (+5,4%), а також 
в Ірландії (+5%) та Литві (+2,5%).  

Водночас Хорватія (−2,8%), Естонія (−2,2%) та 
Румунія (−1,3%) – країни‐лідери за падінням 
цього показника.  

У річній перспективі (лютий 2013 року – лютий 
2014 року) промислове виробництво також зро-
сло: у зоні євро – на 1,7%, у ЄС – на 2,1%.  

 
Єврокомісія створює умови 
для мобільних працівників 
 

Європейська Комісія привітала ухвалу Радою 
ЄС нової директиви, що має зміцнити право 
громадян на роботу в іншій країні – члені ЄС.  

Мета директиви – усунути чинні бар’єри на 
шляху вільного руху робітників у Євросоюзі. Це 
стосується, зокрема, незнання загальноєвро-
пейських правил роботодавцями державних і 
приватних структур. Також перепоною є труд-
нощі, з якими зіштовхуються робітники, нама-
гаючись отримати інформацію і допомогу у кра-
їнах, в яких вони працюють.  

Таким чином нова Директива зобов’язує краї-
ни – члени ЄС створити один або кілька органів, 
що відповідатимуть за підтримку і правовий су-
провід робітників‐мігрантів, забезпечити ефек-
тивний юридичний захист прав робітників, поле-
гшити доступ мобільних робітників до інформа-
ції (яка має бути доступною кількома мовами 
ЄС) щодо їхніх прав і прав людей, які шукають 
роботу в іншій країні – члені Євросоюзу.  

Згідно з підрахунками, у Євросоюзі нарахову-
ється 8 млн людей, які живуть і працюють в ін-
шій країні – члені ЄС. Ще 1,2 млн людей живуть 
в одній країні, але працюють в іншій.  

 
Європарламент  
проти пластикових пакетів 
 

До 2019 р. країни – члени Євросоюзу повинні 
зменшити використання найпоширеніших плас-
тикових пакетів на 80%.  

Про це йдеться у проекті правил, що їх підт-
римали депутати Європарламенту 16 квітня.  

Нові правила зобов’язують країни – члени ЄС 
зменшити споживання пластикових пакетів на 
50% до 2017 р., на 80% – до 2019 р.  

Також до 2019 р. країни‐члени повинні заміни-
ти пластикові пакети, у які зазвичай пакують 
фрукти, овочі та кондитерські вироби, на поліе-
тиленові господарські сумки.  

Держави ЄС матимуть право вдаватися до рі-
зних заходів – вводити податки і збори, запро-
ваджувати ринкові обмеження – для того, аби 
не допускати безкоштовну роздачу магазинами 
пластикових пакетів. Виняток становлять лише 
дуже легкі пакети, які використовуються для об-
гортання м’яса, риби та молочних продуктів.  

(з інформаційного вісника 
Представництва ЄС)
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Учебный курс «Азбука ЖКХ» 

В Павлограде прошел семинар для учителей и ди-
ректоров 12 пилотных школ Западно-Донбасского ре-
гиона, в которых в апреле стартует специальный курс 
для старшеклассников «Азбука жилищно-коммунально-
го управления» в рамках проекта ДТЭК «Новая генера-
ция». 

Главная цель проекта – воспитать активную жизнен-
ную позицию у детей, развить лидерские навыки, подго- 

 
 
 
 
 
 
 

товить их к взрослой жизни, научить заботиться о своем 
доме, быть разумным хозяином и потребителем комму-
нальных услуг. Проект воплощается в рамках Програм-
мы социального партнерства ДТЭК с территориями 
деятельности. Повышение активности местных сооб-
ществ (громад) – одно из приоритетных направлений 
социальных проектов компании. 

«Для ДТЭК, как энергетической компании, важно не 
только постоянно повышать качество энергоснабжения, 
но и научить потребителей рационально использовать 
энергию, экономить ее, грамотно производить расчеты, 
– отметила руководитель департамента по социально-
му развитию ДТЭК В. Гриб. – К сожалению, в школьной 
программе слишком мало предметов, которые учили бы 
детей азам жизни в современном мире, простым ве-
щам, с которыми взрослым приходится сталкиваться 
каждый день. Самое важное, чтобы дети поняли: от их 
поведения, от усилий каждого человека зависит качест-
во жизни не только в собственной квартире, но и в мно-
гоэтажке, и в родном городе, и в стране». 

                                                           (далее см. на стр. 2) 
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НОВИНИ УКРАЇНА – ЄС 
 

Рада ЄС схвалила допомогу 
Україні 
 

14 квітня Рада ЄС, з-поміж пакету пропозицій, 
схвалила два головні заходи, покликані надати 
економічну і фінансову підтримку Україні.  

Вона, зокрема, ухвалила рішення про надання 
до 1 млрд євро макрофінансової допомоги Украї-
ні. Також Рада ЄС ухвалила норму, яка надає 
односторонні торговельні преференції для Украї-
ни. Вони передбачають тимчасове зменшення 
або скасування митних зборів відповідно до по-
ступок, зазначених у додатку до Угоди про асоці-
ацію між ЄС і Україною.  

Ухвалену в рамках швидкої процедури макрофі-
нансову допомогу буде надано Україні у формі 
кредитів із максимальним терміном погашення 15 
років у форматі двох траншів, якщо виняткові об-
ставини не вимагатимуть її виділення у формі 
єдиного траншу.  

Також очікується, що норма, яка надасть одно-
сторонні торговельні преференції Україні, набуде 
чинності 23 квітня, на наступний день після очіку-
ваної публікації рішення в Офіційному журналі.
Це дозволить Україні отримати користь від торго-
вельних преференцій, не чекаючи набуття чинно-
сті глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі, що 
є частиною Угоди про асоціацію.  

 

Словаччина готова підписати  
з Україною угоду про реверс газу  
 

Міністр економіки Словаччини Томаш Малатин-
ський повідомив, що в понеділок може бути підпи-
сано меморандум про постачання газу Україні зі 
Словаччини. Для більших реверсних поставок 
газу потрібні переговори з Росією, сказав пан Ма-
латинський після зустрічі з міністром енергетики 
України Юрієм Проданом і комісаром ЄС з енер-
гетики Гюнтером Оттінгером.  

Пан Оттінгер, який підтримав цю угоду, сказав, 
що завдяки обмеженим реверсним поставкам зі 
Словаччини Україна може отримувати 10 млрд 
кубометрів газу на рік. 

 

ОБСЄ направить в Україну  
500 спостерігачів 
 

Місію ОБСЄ в Україні розширять до п’яти сотень 
людей, що є максимальною кількістю за правила-
ми організації. Про таке рішення повідомив посол 
США в ОБСЄ Даніел Байєр.  

За його словами, Генсек ОБСЄ уже доручив ро-
зпочати набір людей для скерування в Україну. 
Моніторингова місія працює в Україні від початку 
березня і нараховує сотню спостерігачів, які на-
глядають за станом безпеки в державі.  

 
Україна отримає від ЄС  
близько 11 млрд євро 

 
 «У цілому цей пакет допомоги ЄС можна умов-

но оцінити приблизно в 11 млрд євро», – пові-
домив директор департаменту ЄС МЗС України 
Всеволод Ченцов на брифінгу у вівторок. 

За його словами, йдеться про макрофінансову 
допомогу в 610 млн євро, про 1 млрд євро для 
стабілізації фінансової ситуації в Україні, про гра-
нтову підтримку і контракт державного розвитку.  

Крім того, він згадав про автономні торговельні 
преференції для українських виробників, які також 
слід розглядати як допомогу з боку ЄС.  

Він також згадав додаткові кошти для України 
від ЄБРР (5 млрд євро) та Європейського інвес-
тиційного банку (3 млрд євро).  

За словами дипломата, фінансова допомога ЄС 
спрямована на проведення ключових реформ у 
сфері енергетики, торгівлі, транспорту, управлін-
ня кордонами тощо.  

 
 (за матеріалами порталу
«Європейський простір»)

Учебный курс «Азбука ЖКХ»  
(продолжение, начало см. на стр. 1) 

Учебный курс в школах 
начинается 31 марта и 
продлится 2,5 месяца (10 
недель). В рамках проекта 
в 12 школах Павлограда, 
Першотравенска, Терновки 
(по 4 школы в каждом го-
роде) внедряется специ-
ально разработанный для 
учеников 10-х классов ин-
терактивный познаватель-
но-мотивационный курс 
"Азбука жилищно-комму-
нального управления", в 
основе которого лежит де-
ловая игра «Умный дом». 
Игра направлена на моде-
лирование в классе реаль-
ных жилищно-коммуналь-
ных проблемных ситуаций, 
возникающих в многоквар-
тирном доме; овладение 
знаниями, навыками и 
умениями, направленными 
на успешное решение этих 
проблем; воспитание у 
учащихся мотивированного 
подхода к решению про-
блем, осознанного и гра-
мотного с технико-эконо-
мической и юридической 
точек зрения. Принцип ра-

боты в команде позволяет 
воспитывать у старшеклас-
сников толерантность на-
ряду с  самостоятельно-
стью, ответственностью и 
лидерскими качествами.  

Экспериментальный уче-
бый курс "Азбука жилищно-
коммунального управле-
ния" предлагается к вне-
дрению впервые в Украи-
не. Исполнитель проекта – 
Всеукраинская благотво-
рительная организация 
"Институт местного разви-
тия", которая имеет ус-
пешный опыт реализации 
образовательных проектов 
по энергоэффективности 
Агентства США по между-
народному развитию, Ев-
ропейского Союза и ком-
пании ДТЭК в почти 100 
общеобразовательных 
учебных заведениях Ук-
раины. Представитель Ин-
ститута местного развития 
в качестве куратора будет 
координировать и осуще-
ствлять методическое со-
провождение учебного 
курса в каждой школе. 

Пилотные школы получат 
учебники и методические 
пособия по курсу "Азбука 
жилищно-коммунального 
управления", а также необ-
ходимые материалы и иг-
ровые модули для прове-
дения игры «Умный дом». 
По окончании работы над 
учебным курсом самые ак-
тивные участники из каж-
дой пилотной школы от-
дохнут и поделятся опытом 
в десятидневном летнем 
лагере (июль – август 2014 
года).  

В октябре 2013 года в 
школах Павлограда, Пер-
шотравенска и Терновки 
также стартовал проект 
ДТЭК "Энергоэффектив-
ные школы". Итоги проекта 
подведут в мае.  

"Наш положительный 
опыт работы над предыду-
щим проектом ДТЭК, 
"Энергоэффективные шко-
лы", показывает, что это 
существенное вложение в 
обучение, развитие, фор-
мирование мышления под-
растающего поколения.  

Уделяя такое присталь-
ное внимание обучающим 
проектам, инвестируя в это 
значитель-
ные средст-
ва, компания 
ДТЭК делает 
реальные 
инвестиции в 
будущее Ук-
раины", – 
подчеркнул 
заведующий 
Павлоград-
ским город-

ским отделом образования 
Александр Резников. 

Успешная реализация 
Проекта "Новая генерация" 
и учебного курса "Азбука 
жилищно-коммунального 
управления" в пилотных 
школах городов Западного 
Донбасса станет залогом 
дальнейшего их воплоще-
ния в школах других горо-
дов, где действует компа-
ния ДТЭК.  

С 2007 по 2013 год в 
реализацию проектов в 
рамках долгосрочной стра-
тегии социального парт-
нерства на территории ре-
гиона Западный Донбасс 
ДТЭК инвестировал поряд-
ка 48 млн грн, из них в 
2013 году – 23,4 млн грн. 
В рамках трехлетней Стра-
тегии социального парт-
нерства ДТЭК и городов 
Павлограда, Терновки, 
Першотравенска Павло-
градского и Петропавлов-
ского районов, утвержден 
бюджет на реализацию 
программ 2014 года в 
размере 24,5 млн грн.  

     (Ольга ПОНОМАРЬ,  
менеджер  по коммуникациям  

ДТЭК ШУ «Першотравенское») 

Кому потрібні віртуальні платники податків? 

І знову ми повертаємося до За-
кону України «Про громадські 
об’єднання», який мав полегшити 
життя громадських організацій та 
сприяти їхньому розвитку, зміц-
ненню та посиленню їхньої ролі в 
суспільному житті.  

Принаймні так обгрунтовували 
потребу ухвалення цього законо-
давчого акту. Але не так усе про-
сто на практиці. 

Безперечно, важливою пе-
редумовою для діяльності гро-
мадських організацій є можли-
вість формування своєї внутріш-
ньої і, зокрема, територіальної 
структури. Хоча існує чимало 
громадських організацій, які не 
мають осередків і добре почува-
ються без них, для багатьох не-
урядових організацій розбудова  
місцевих організацій є запорукою 
їх діяльності, що забезпечує ви-
конання статутних завдань у від-

повідних населених пу-
нктах та регіонах, а з 
іншого боку, встанов-
лює зворотній зв’язок 
від пересічних грома-
дян до центральних 
статутних органів пев-
ного неурядового това-
риства. 

Згідно з новим Зако-
ном України «Про гро-
мадські об’єднання», 
структурні підрозділи 

громадських організацій, які ра-
ніше мали статус місцевих осере-
дків, тепер є відокремленими під-
розділами. Така зміна назви об-
ґрунтовувалася необхідністю уз-
годження термінології із Законом 
України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців», де передбаче-
но, що у складі юридичної особи 
діють саме відокремлені підроз-
діли.  

На перший погляд так воно і є. 
Але ж автори закону не враху-

вали, що у комерційних юридич-
них осіб переважно йдеться про 
відокремлені підрозділи (напри-
клад, юридична особа зареєстро-
вана у м. Києві, а філія – у 
м. Львові), а у громадських орга-
нізацій – про структурні одиниці 
(міська організація зареєстрована 
у м. Дніпропетровську, а підроз-
діли – у кожному районі цього ж 

міста). Тому, більш коректно бу-
ло б порівнювати осередки гро-
мадської організації з відділами 
та цехами підприємства, ніж із 
філіями й представництвами.   

Проблема полягає в тому, що,
відповідно до п. 133.1.5 п. 133.1 
ст. 133 Податкового кодексу 
України відокремлені підрозділи 
юридичної особи є самостійними 
платниками податків. 

Таким чином, у разі прийняття 
громадською організацію рішен-
ня про розбудову територіальної 
структури органами юстиції
приймається рішення про вне-
сення відомостей до ЄДРПОУ 
про відокремлені підрозділи ор-
ганізації, цим підрозділам авто-
матично присвоюються ідентифі-
каційні коди та здійснюється їх 
реєстрація в районних податко-
вих інспекціях як платників пода-
тків. 

Проте в багатьох випадках такі 
підрозділи утворюються виключ-
но з метою безпосереднього ви-
конання статутних завдань і при 
цьому вони не мають повнова-
жень на проведення фінансових 
та оподатковуваних операцій, на-
рахування та виплати будь-яких 
винагород. У таких підрозділів 
зазвичай відсутні печатки та роз-
рахункові рахунки, а оплату праці 
здійснює громадська організація.  

(див. далі на стор. 4)
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На Дніпропетровщині відбувся 
Конгрес регіонального розвитку 
 

24 квітня у Дніпропетровську відбувся Перший 
Конгрес регіонального розвитку Дніпропетровщи-
ни за участю президента Асамблеї Європейських 
регіонів, генерального секретаря АЄР, а також 
близько тисячі делегатів – представників облас-
ної асоціації органів місцевого самоврядування, 
вищих навчальних закладів, міжнародних органі-
зацій, громадськості, органів самоорганізації на-
селення, профспілок, організацій роботодавців та 
експертів. 

Основними завданнями Конгресу є об’єднання 
зусиль для збереження єдності України, рефор-
мування місцевого самоврядування та територіа-
льної організації влади, впровадження кращих 
світових та європейських практик регіонального 
розвитку, розвиток громадянської активності, за-
побігання та протидії корупції. 

Під час Конгресу учасники проаналізували вико-
нання протоколу між Дніпропетровською областю 
та АЄР щодо впровадження кращих європейських 
практик, розглянули комплексну стратегію регіо-
нального розвитку Дніпропетровської області –
2020.  

Результатом роботи стала спільна резолюція, в 
якій учасники виступають за єдність України як ці-
лісної унітарної держави та вимагають забезпечи-
ти проведення реформ місцевого самоврядуван-
ня до проведення наступних виборів депутатів ор-
ганів місцевого самоврядування. 

 
Дніпропетровська облрада –  
координатор «Угоди мерів» 
 

У Дніпропетровській облраді відбулася нарада, 
присвячена питанням сталого енергетичного роз-
витку регіону, в рамках ініціативи «Угоди мерів». 

«Угода мерів» (Covenant of Mayors) – популярна 
ініціатива Європейської комісії, що об'єднує міс-
цеві, регіональні та національні органи влади у 
виконанні зобов'язань щодо скорочення викидів 
СО2 до 2020 року. У 2007–2013 роках Європейсь-
кою комісією виділено близько 5 млрд євро на 
проекти та програми енергоефективності. У 2014–
2020 роках очікується збільшення фінансування 
таких напрямків. Дніпропетровська обласна рада, 
у свою чергу, є регіональним координатором Кон-
сорціуму GIZ та ініціативи «Угода мерів». 

Наразі на Дніпропетровщині вже ведеться акти-
вна робота з Єврокомісією в рамках ініціативи 
«Угода мерів». Так, угоди підписано між чотирма 
містами регіону – Кривий Ріг, Верхньодніпровськ, 
Павлоград, Зеленодольськ. Згідно з угодою, у 
2014 році передбачено підтримку проектів енер-
гоефективності в цих містах для участі у конкурсі 
енергоефективності Європейської комісії.  

 
Товариство охорони природи  
за екологічну експертизу 

 
Представники екологічної громадськості області 

обговорили проблеми впливу неурядових органі-
зацій на рішення щодо охорони довкілля. 

На жаль, після ухвалення нового законодавства 
з питань містобудування, яке скоротило перелік 
випадків, коли потрібно проведення державної 
екологічної експертизи, зменшилася кількість і 
громадських екологічних експертиз. Але такі екс-
пертизи були реальним інструментом впливу не-
урядових організацій на ухвалення рішень із пи-
тань охорони довкілля. 

Тож Дніпропетровським міським товариством 
охорони природи було ухвалено рішення про не-
обхідність розробки законопроекту «Про громад-
ську екологічну експертизу», який після обгово-
рення із зацікавленими сторонами має бути за-
пропонований суб’єктам законодавчої ініціативи 
для внесення до Верховної Ради України. 

                         (за матеріалами з Інтернету) 
 

 

 

Круглый стол «Окружающая среда – 2014» 
(продолжение, начало см. на стр. 1)

Соответственно, для органов 
экологического управления мо-
жет быть два выхода: либо будет 
возрождена система областных 
управлений как подразделений 
Министерства экологии и при-
родных ресурсов, либо управле-
ния будут созданы в структуре 
областных исполкомов. 

С учетом все большей популяр-
ности идей о децентрализации 
власти наиболее вероятным явля-
ется второй вариант. 

Однако считать такой подход 
идеальным нельзя: как известно, 
экологическое управление на ме-
стном уровне – в территориаль-
ных громадах – осуществляется 
управлениями, созданными мест-
ными советами, руководителей 
которых назначает городской, 
поселковый, сельский голова. 
При этом каждый мэр – лицо вы-
борное, поэтому он вынужден 
рассматривать свои шаги прежде 
всего с точки зрения популярно-
сти у избирателя.  Учитывая ост-
роту прежде всего социально-
экономических проблем в каж-
дом населенном пункте, экология 
всегда отступает на второй план. 
И правда, объяснить избирателям 
поселка или небольшого городка, 
что необходимо приостановить 
работу экологически вредного за-
вода, на котором трудится значи-
тельная часть избирателей, доста-
точно сложно и просто губитель-
но для рейтинга любого полити-
ка. Поэтому мэры изначально 
подбирают кадры в свои местные 
управления экологии с тем, что-
бы они были готовы идти на су-
щественные компромиссы с ме-
стными производственными эли-
тами в ущерб охране окружаю-
щей среды. Более того, промыш-
ленники и предприниматели 
обычно активно представлены в 
соответствующих местных сове-
тах и поэтому могут достаточно 

активно блокировать любые по-
пытки давления на свои предпри-
ятия. 

Очевидно, что то же самое бу-
дет происходить и на областном 
уровне, когда крупные бизнес-
элиты не дадут нормально функ-
ционировать управлениям эколо-
гии при облисполкомах.  

Поэтому проведение админист-
ративной реформы должно пре-
дусматривать возрождение сис-
темы территориальных органов 
Министерства экологии и при-
родных ресурсов. 

Участники круглого стола обра-
тили внимание и на недостатки 
этого подхода: известны приме-
ры, когда областной совет неод-
нократно просил Государствен-
ную экологическую инспекцию 
Украины уволить начальника со-

ответствующей инспекции в об-
ласти, но не смог добиться же-
лаемого результата. И связано это 
было отнюдь не с высокой эф-
фективностью работы чиновника. 

Выступающие предложили свои 
варианты: назначать чиновников 
областного управления экологии 
и областной экологической ин-
спекции должно Министерство 
по согласованию с областным со-
ветом, либо у областного совета 
должно быть право увольнять та-
кого чиновника своим решением, 
например 2/3 голосов (своеобраз-
ный импичмент). 

Отдельным аспектом, на кото-
ром остановились выступающие: 
взаимодействие с неправительст-
венными организациями в фор-

мате общественных со-
ветов.  Как известно, 
длительное время при 
областных управлениях 
экологии функциониро-
вали общественные со-
веты, объединяющие 
организации природо-
охранной направленно-
сти. 

С ликвидацией управ-
лений экологии исчезли 
и ранее существовавшие 
при них общественные 
советы. Вновь создан-

ные департаменты экологии не 
спешат воссоздавать обществен-
ные советы, мотивируя это тем, 
что при областных государствен-
ных администрациях, в структуру 
которых они теперь входят, уже 
созданы общественные советы по 
всем вопросам жизнедеятельно-
сти области, включая и экологию. 

Однако нужно понимать, что 
такие общественные советы охва-
тывают слишком разнородные 
организации, природоохранные 
организации представлены в них 
всего несколькими (а иногда и 
одним) представителем, поэтому 
они не способны стать полноцен-
ным связующим звеном между 
экологическими неправительст-
венными организациями и про-
фильным департаментом. Поэто-
му создание общественных сове-

тов при департаментах является 
важной задачей. Более того, на-
зрела необходимость создания
таких советов при экологических 
инспекциях. Такие шаги уже
предпринимались, но не были до-
ведены до конца. 

При этом нужно учитывать ню-
анс в обеспечении правовой базы 
для деятельности советов. Как 
известно, Положение касается 
центральных органов государст-
венной власти и местных госу-
дарственных администраций.  

Конечно, можно действовать по 
аналогии, как это и происходило 
долгие годы. Однако при отсут-
ствии общеобязательного доку-
мента граждане будут всецело за-
висеть от желания конкретного 
чиновника и его готовности со-
трудничать с представителями 
третьего сектора. 

Участники круглого стола вы-
ступили за принятие приказа Ми-
нистерства экологии и природ-
ных ресурсов о взаимодействии с 
общественностью, которым было 
бы прямо предусмотрено обяза-
тельное создание общественных 
советов при областных экологи-
ческих инспекциях и установлен-
порядок их формирования.  

(Пресс-служба общества 
охраны природы) 
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Шановні читачі! Якщо ви зацікавлені в отриманні газети 
«Європейський Час», звертайтеся до редакції, і ми нада-
мо можливість одержати безкоштовні примірники видан-
ня.  

Якщо у вас є матеріали для газети – ми також із радістю 
готові розмістити ваші листи та статті на сторінках 
нашого видання. 

 

Якщо ви бажаєте підтримати видання газети або громадську діяльність Асоціації, можете перерахувати добровільні або 
цільові внески за такими реквізитами. 
Одержувач: Асоціація міжнародно-правових досліджень  код одержувача: 36495424     
Рахунок № 26004001303335    банк: ПАТ "АКТАБАНК" м. Дніпропетровськ   МФО: 307394 
Призначення платежу: добровільний внесок       У разі перерахування цільового внеску зазначається напрям його 
використання: наприклад, добровільний внесок на видання газети.  
 

 

Кому потрібні віртуальні платники  
податків? 
(продовження, початок див. на стор. 2)

Найцікавішим є те, що гро-
мадська організація може бу-
ти заснована без статусу 
юридичної особи шляхом 
повідомлення про створення, 
але таким чином не може бу-
ти створено структурний 
підрозділ іншої громадської 
організації. 

Тобто виникає абсурдна си-
туація, коли держава дозво-
ляє створювати громадські 
організація (шляхом пові-
домлення про створення), які 
не зобов’язані подавати 
будь-яку фінансову звітність, 
натомість не передбачаючи 
такої можливості для осеред-
ків громадських організацій. 

Більше того, якщо громад-
ська організація розбудову-
ватиме структуру до первин-
них ланок (підрозділи на під-
приємствах, організаціях, 
установах, вуличні та квар-
тальні осередки тощо) – єди-
ною формою їх легалізації 
стане внесення відомостей 
про них до ЄДРПОУ громад-

ської організації як про відо-
кремлені підрозділи, відпові-
дно, з присвоєнням кодів та 
постановкою на облік у по-
даткових інспекціях. Таким 
чином, складатиметься ситу-
ація, коли в одній податковій 
інспекції обліковуватимуться 
десятки суб’єктів, які відно-
сяться до однієї й тієї ж юри-
дичної особи, і роками здава-
тимуть порожню звітність, 
витрачаючи час і ресурси 
державного органу.  

З іншого боку, громадська 
організація замість безпосе-
реднього виконання статут-
них завдань повинна буде го-
тувати та подавати податко-
ву звітність за велику кіль-
кість організацій, які не здій-
снюють і ніколи не здійсню-
ватимуть жодних фінансово-
господарських операцій. 

Чи дійсно є потреба у ре-
єстрації цих тисяч «віртуаль-
них» платників податків? 

 

          Олексій РУДЕНКО 
 

Перспективы ИК диагностики

Развитие и практическое 
использование информаци-
онной космической диаг-
ностики (ИКД) началось с 
2010 года.  

ИКД – уникальное явле-
ние в науке и практике, так 
как позволяет, например, в 
области медицины получать 
уникальную информацию и 
практическое применение, 
которые для современной 
классической науки в неко-
торых случаях недостижи-
мы.  

Без использования дорого-
стоящих приборов и ле-
карств появилась возмож-
ность получать любую ди-
агностическую информа-
цию о человеке и находить 
способы исцеления от бо-
лезней и старости.  

С каждым годом увеличи-
вается номенклатура  разно-
образных болезней, от кото-
рых можно исцелиться. Се-
годня в огромный список 
исцеляемых болезней  вхо-
дит рак, камни в организме, 
диабет, аритмия сердца, 
трещины в костях, доброка-
чественные опухоли, все 
вирусные и бактериальные 
заболевания, инфаркты, ин-
сульты, сосудистые заболе-
вания, воспалительные про-
цессы, головные боли, ал-
лергия и т. д. Сотни боль-
ных избавились от недугов. 

Любителям потреблять ле-
карства ИКД дает возмож-
ность определить их полез-
ность, бесполезность или 
вредность в каждом кон-
кретном случае.  

С помощью ИКД можно 
определять оптимальные 
составы лекарств и их воз-
можное действие на орга-
низм, что весьма значимо 
для фармацевтики. 

Удобства использования 
ИКД уникальны.  

Больному нет необходи-
мости ходить куда-то. Дос-
таточно отправить по ин-
тернету или предоставить 
фотографию больного, и по 
ней можно определить ты-
сячи параметров состояния 
человека на любой момент 
времени его жизни. Могут 
определяться обычные па-
раметры – физические, био-
химические, химические, 
биологические. Кроме это-
го, можно определить за 
любой промежуток времени 
усредненные значения па-
раметров потребления пи-
щи, белков, аминокислот, 
витаминов, степень совмес-
тимости пищи, воды, физи-
ческой нагрузки, а также 
количество полезной мик-
рофлоры, степень аллергии, 
биологический возраст 
внутренних органов, коли-
чество делений нервных 
клеток, качество принятой 
пищи и т. д.   

Уникальность ИКД состо-
ит в том, что можно сразу 
определить самые проблем-
ные физиологические сис-
темы, органы и части тела и 
их характеристики на кле-

точном уровне. Это позво-
ляет контролировать крити-
ческие параметры состояния 
человека и течение болезни 
во времени. 

Еще более уникальным 
является получение ИКД
индивидуальных реко-
мендаций по приему воды 
и небольшого количества 
пищевых жидкостей, кото-
рые позволяют удалить 
шлаки, уничтожить все па-
тогенные вирусы, бактерии, 
грибы, клещи, водоросли, 
простейшие, растворить 
камни, восстановить все 
функциональные системы...  
Больной исцеляет себя сам 
путем небольшого измене-
ния своего образа жизни, в 
первую очередь приема пи-
щи. В этом случае организм 
очищается, и все функцио-
нальные системы и иммун-
ная система начинают рабо-
тать на 100%. Организм  из-
бавляется от всех болезней 
и омолаживается. Биологи-
ческий возраст снижается на 
многие десятилетия.  

Мы привыкли умываться, 
это очищает нас снаружи, 
но нас не приучили и  мы не 
знаем, как очищать еже-
дневно организм от всех за-
грязнений, которые мы в те-
чение дня вводим внутрь. 
Индивидуальные рекомен-
дации ИКД дают возмож-
ность проводить очистку 
всего организма ежедневно,
и для этого необходимо все-
го лишь попить воды и не-
много пищевой жидкости. 
ИКД является новым уни-
кальным направлением ме-
дицины, которое безопасно 
и приносит полный успех в
исцелении от болезней и 
способствует омоложению. 

Петр ЕРМАКОВ, профессор

Оголошення 
30.05.2014 об 11:00 за адресою 

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, 38 (зал торгів ІІ поверху) 
відбудеться аукціон із продажу сільсь-
когосподарських культур. 

Організатор аукціону: Товарна бір-
жа «УМТБ» (м. Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 38, час роботи: 
з 10:00 по 16:00, телефон/факс (056) 
374-22-97). 

Лот № 1. Посіви: ріпак озимий «Тех-
нік», площею 70 га, розташовані на полі 
№ 12 СГП «Долинське» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 532 102,23 грн 
без ПДВ. Гарант. внесок: 53 210,22 грн. 

Лот № 2. Посіви: ріпак озимий «Тех-
нік» площею 121 га, розташовані на по-
лі № 30 СГП «Центральне» Горьківської 
сільради. Стартова ціна: 919 772,87 грн 
без ПДВ. Гарант. внесок: 91 977,29 грн. 

Під час укладання договорів купівлі-
продажу між переможцем аукціону та 
ДП «НВД АФ «НАУКОВА»НААН» від-
буватиметься нарахування податку 
на додану вартість відповідно до дію-
чого законодавства України. 

Реєстраційний внесок за участь у 
кожному лоті: 17,00 грн.  

Рахунок відкритий для розрахунку 
за майно: отримувач – ДП «НВД АФ 
«НАУКОВА» НААН», 26002050000932 
у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 
50, МФО 305299, ЄДРПОУ 03374617 

Кінцевий термін прийняття заяви на 
участь в аукціоні: 26.05.2014. 

Із товаром можна ознайомитися 
особисто з дня виходу цього повідом-
лення по 29.05.2014. з 09:00 по 18:00 
за його місцезнаходженням 

 
 

Документи, необхідні для реєстрації 
як учасника аукціону:  

заява в довільній формі; копія до-
кументу, який посвідчує фізичну осо-
бу або представника юридичної осо-
би, їх повноваження; належним чином 
оформлений платіжний документ про 
сплату реєстраційного внеску; належ-
ним чином оформлений платіжний 
документ про сплату гарантійного 
внеску; довідку органу державної по-
даткової служби про подану деклара-
цію про майновий стан і доходи (по-
даткову декларацію) – для покупців 
фізичних осіб; нотаріально засвідчена 
копія установчих документів, свідоцт-
ва про державну реєстрацію – для 
покупців юридичних осіб (копія рішен-
ня про участь в аукціоні, конкурсі – 
для органів місцевого самоврядуван-
ня).  

Організатор аукціону має право від-
мовити в реєстрації особи як учасни-
ка аукціону в разі невідповідності по-
даних документів вимогам законодав-
ства.  

Умови участі в аукціоні: для участі в 
аукціоні особа повинна сплатити ре-
єстраційний та гарантійний внески, 
зареєструватися як учасник аукціону, 
мати при собі оригінали документів, 
які підтверджують особу та повнова-
ження представника юридичної осо-
би. 

Гарантійний та реєстраційний внес-
ки потрібно сплачувати за наступними 
реквізитами: отримувач – Товарна бі-
ржа «УМТБ»  26009000080084 у ПАТ 
АКБ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 
300023, ЄДРПОУ 33807086. 
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