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Зелена економіка та енергоефективність 

8 – 9 жовтня 2015 року в Дніпро-
петровську відбувся Всеукраїнсь-
кий форум «Зелена економіка та 
енергоефективність», організова-
ний Дніпропетровською обласною 
радою за підтримки проектів укра-
їнсько-німецького співробітництва 
в рамках Тижнів Німеччини в 
Україні. Лейтмотив форуму –
модернізація сектору енергоефек-
тивності та розвиток зеленої еко-
номіки в Україні. 

У заході взяли участь представ-
ники центральної виконавчої та 
обласної влади, Посольства ФРН в 
Україні, науково-дослідних уста-
нов, громадських організацій, а 
також українські та міжнародні 
експерти й консультанти в галузі 
енергоефективності та зеленої еко-
номіки. 

У рамках дискусійної панелі 
«Енергоефективність» учасники 
обговорили питання реформування 
сектору енергоефективності, фі-
нансування та реалізації енергое-
фективних заходів у будівлях бю-
джетної сфери, розробки інстру-
ментів енергоефективності на му-
ніципальному рівні, впровадження 
моделей енергосервісного контра-
ктингу. Дискусійна панель «Зелена 
економіка» передбачала обгово-

рення стану, екологічних аспектів 
та перспектив переходу до зеленої 
економіки в Україні, розвитку ін-
струментарію зеленої економіки та 
ринку зелених послуг, «зелених» 
ініціатив громад і бізнесу. 

«Сьогодні ми обговоримо викли-
ки, які стоять перед нами для за-
безпечення енергетичної та еколо-
гічної безпеки й перспективи зеле-
ної модернізації економіки задля 
сталого економічного розвитку 
регіонів. Впевнений, що цей фо-
рум стане важливою подією для 
всіх, хто хоче впоратися з цими 
непростими, проте дуже важливи-
ми завданнями. Ми створили пла-
тформу, де протягом двох днів го-
тові ділитися своїм досвідом і на-
працюваннями у сфері енергозбе-
реження та енергоефективності, а 
також залучили провідних міжна-
родних експертів у цьому напрям-
ку», – зазначив голова обласної 
ради Євген Удод. 

«Майбутнє України залежить від 
реформ, які уряд та суспільство 
готові втілювати у життя. Це вели-
ке завдання і відповідальність, і 
українське керівництво вже пока-
зало певний поступ у цьому на-
прямку. Німеччина впродовж бага-
тьох років підтримує Україну, осо-

бливо у сфері енергоефективності, 
що являється одним із пріоритетів 
нашої двосторонньої співпраці. Ми 
готові до розширення співробітни-
цтва і переконані, що наші спільні 
зусилля дадуть успішні результа-
ти», – відзначила у своєму віталь-
ному слові заступник генерального 
консула ФРН Гудрун Баше. 

Голова Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбе-
реження України Сергій Савчук 
відзначив, що сьогоднішній форум 
дійсно є на часі, адже в Україні не 
лише модно говорити про енерго-
ефективність, але й потрібно роби-
ти реальні кроки, впроваджувати 
проекти, приймати нормативно-
правові акти. «Необхідно відпра-
цювати механізми підтримки енер-
гоефективності з боку держави, 
муніципалітетів та бізнесу, щоб 
Україна досягла енергонезалежно-
сті, а український та закордонний 
інвестор тут вільно почувався», –
додав він. 

«Ті результати, які маємо сьогод-
ні в рамках нашої спільної діяль-
ності, є наслідком інтенсивної і 
напруженої роботи. Українські 
громади відіграють провідну роль 
у підвищенні енергоефективності. 
І завдяки реалізованим проектам 
вже вдалось досягти значного ско-
рочення споживання енергоресур-
сів. Завдяки навчанню українських 
фахівців є потенціал для роботи у 
цій сфері», – підкреслила Крістіана 
Хагенедер, директор проекту 
«Енергоефективність у громадах»,
що виконується GIZ. 

За словами директора Програми 
сприяння зеленій модернізації 
української економіки, що викону-
ється GIZ, Дагмар Ецер, Німець-
кий уряд підтримує зелену модер-
нізацію економіки України задля 
забезпечення сталого способу ви-
робництва і споживання ресурсів. 
Вона висловила впевненість, що 
досвід Дніпропетровської області 
буде поширено і в інших областях. 

                                                                                               (www.eeim.org.ua) 

НОВИНИ  
 
Україна долучиться до  
програми «Креативна Європа» 

 
Орієнтовно 18-19 листопада Єврокомісар із 

питань освіти, культури, молоді та спорту Тібор 
Наврачіч відвідає Україну з офіційним візитом з 
метою підписання Угоди про приєднання Украї-
ни до програми ЄС «Креативна Європа». Про 
це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр куль-
тури В’ячеслав Кириленко у своїй тижневій про-
грамі «Про культуру» на Першому каналі Украї-
нського радіо.  

«Міністерство культури посилено працює над 
процесом підготовки до підписання Угоди щодо 
участі України у програмі ЄС «Креативна Євро-
па» у листопаді цього року. Єврокомісар із пи-
тань освіти, культури, молоді та спорту вперше 
за історію відносин України та ЄС відвідає нашу 
державу. Приєднання до програми «Креативна 
Європа» дозволить Україні претендувати на 
грантові ресурси з фонду у півтора мільярди 
євро та фінансувати спільні з європейськими 
партнерами культурні, мистецькі, та інші проек-
ти», – сказав В’ячеслав Кириленко.  

 
 

 
Уряд сприятиме компаніям, які 
виходять на ринки ЄС 
 

Урядові структури, міністерства та відомства у 
взаємодії з європейською стороною домови-
лись здійснити низку заходів, які сприятимуть 
виходу українських компаній на ринки Європей-
ського союзу, повідомила директор Урядового 
офісу з питань євроінтеграції Н. Гнидюк.  

Вона звернула увагу, що вже з 1 січня 2016 
року, тобто з початком дії зони вільної торгівлі, 
українські компанії отримають доступ до ринків 
державних закупівель країн Європейського Со-
юзу, загальний річний обсяг яких складає приб-
лизно 1,8 трлн. євро або 14% ВВП, у тому числі 
425 млрд. євро – сума укладених договорів у 
результаті проведення міжнародних тендерів. У 
зв’язку з цим Урядовий офіс з питань європей-
ської інтеграції розробив для українських виро-
бників електронний буклет «Державні закупівлі 
в країнах-членах ЄС» з переліком джерел про 
закупівлі, тендери та міжнародні торги, що про-
водяться у кожній країні ЄС. 

 

ЄС готовий фінансувати рефор-
му державної служби України  
 
Голова Представництва ЄС в Україні Ян Том-
бінський зробив заяву про те, що під час візиту 
Європейського Комісара з юстиції, прав спожи-
вачів і ґендерної рівності Вєри Юрової відбули-
ся дуже конструктивні дискусії з Президентом 
України Петром Порошенком. Це дає мені ціл-
ковиту впевненість у тому, що Порошенко праг-
не підтримати Верховну Раду у її роботі над За-
коном про державну службу з метою ухвалити 
його у другому читанні – після парламентської 
роботи зі змін і коментарів, озвучених депута-
тами. Експерти ЄС готові допомогти Верховній 
Раді завершити роботу над важливим законом, 
який закладає підвалини для всеосяжної рефо-
рми сфери державного управління. Після ухва-
лення Закону про державну службу і підготовки 
супровідної стратегії та плану дій з їх реалізації, 
Євросоюз буде готовий розглянути надання фі-
нансової підтримки для цієї важливої реформи. 
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«Голос Природи» критикує програму 

Громадська організація «Голос Природи» надала свою 
оцінку Комплексної програми екологічної безпеки Дніп-
ропетровської області. На думку екологів нова програма 
була складена наспіх і потребує серйозного доопрацю-
вання. «Голос Природи» закликає громадські екологічні 
організації подавати свої критичні зауваження та пропо-
зиції по доопрацюванню обласної екологічної програми 
безпосередньо губернатору і депутатам обласної ради. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«У нас є великі сумніви, що реалізація нової екологіч-
ної програми буде успішною. В сучасних умовах ні вла-
да, ні громадськість не володіє інструментами, що до-
зволяють ефективно впливати на політику великих про-
мислових компаній, тому підприємства можуть не вико-
нати задекларовані екологічні заходи. При складанні 
програми розробникам потрібно було висунути пропо-
зиції щодо вдосконалення інструментів, які дозволяють 
впливати на підприємства-забруднювачів з метою зни-
ження / скорочення викидів. Наприклад, до числа таких 
інструментів можна віднести збільшення податку на за-
бруднення навколишнього середовища, створення сис-
теми ведення безперервного моніторингу стану довкіл-
ля, перегляд нормативно-правових актів, що регулюють 
викиди і санітарно-захисні зони, – розповів Єв-
ген Колішевський, виконавчий директор громадської 
екологічної організації «Голос Природи». Свою критику 
та пропозиції до нової екологічної програми екологи на-
правили губернатору та до обласної ради.  

(www.voice.dp.ua)
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 В Італії гуманізм держави і гуманізм суспільства взаємно 

підсилюються 
Уже вісім років пані Тетяна Хамаза 
доглядає за старенькими в одному 
з містечок півночі Італії. Ось що 
вона розповідає про їх життя. 

– Пані Тетяно, чому саме в Італії 
так багато стариків, за якими до-
глядають іноземки-«баданте»?  
– Середня тривалість життя в Італії 
– 83 роки (в Україні 69 років). І уро-
чисті відзначення столітніх ювілеїв 
на центральній площі містечка за 
участі ювіляра, мерії та місцевої це-
рковної громади відбуваються до-
сить часто. Утім, зрозуміло, що піс-
ля 70 років італійським пенсіонерам 
самим важко себе обслуговувати 
(діти ще працюють або живуть 
окремо): прибирати квартири чи бу-
динки, готувати страви, здійснювати 
покупки, дотримуватися режиму 
прийому ліків тощо. А діти в Італії, 
як не прикро порівнювати з Украї-
ною, люблять і поважають своїх ба-
тьків сильніше і в переважній біль-
шості не хочуть віддавати їх до бу-
динків престарілих, та й за їхнє пе-
ребування в такому закладі діти 
мають платити щомісяця 1800–2000 
євро, тож набагато дешевше найня-
ти хатніх робітниць чи сиділок зі 
Східної Європи. Я, наприклад, спо-
чатку влаштувалася на роботу до 
літнього подружжя, де главі сімейс-
тва було 76 років, а його дружині – 
75.  
– І скільки ж платять сиділкам? 
– Стандартний розмір оплати «ба-
данте» – в межах 800 євро на мі-
сяць. Дідусь отримує пенсію в двох 
частинах: 1200 євро – трудова пен-
сія, і трохи більше 1000 євро – пен-
сія учасника Другої Світової війни. 
Його дружина все життя була домо-
господаркою, бо вона інвалід з ди-
тинства, хоча народила трьох синів, 
але чоловік все життя платив за неї 
добровільні внески у пенсійний 
фонд і вона теж отримує 800 євро 
пенсії.  
– А яка середня пенсія в Італії? 
– Середня зарплата в Італії стано-
вить 1500 євро, а пенсія – 70% зар-
плати, тобто 1300 євро.  
– Нагадаю нашим читачам, що в 
Україні середня пенсія пересічних 
громадян становить трохи біль-
ше 40% від середнього заробітку.   
– З цього погляду пенсійна система 
в Італії справедливіша, ніж в Украї-
ні: там немає такої разючої різниці в 
розмірах пенсій, як в Україні, коли 
високопосадовці отримують і 130, і 
60, і 20 тисяч гривень, а прості тру-
дівники – 900–1500 гривень. Тож 
частину свого заробітку я надсила-
ла з Італії своїй старенькій мамі, ко-
тра без моєї допомоги не могла 
звести кінці з кінцями. Із 1300 євро 
зарплати італійця близько 300 євро 
як податки йдуть у пенсійний фонд, 
на страхову медицину, але ті гроші 
справді потім повертаються.  
– Який в Італії пенсійний вік? 
– Чоловіки  в Італії йдуть на заслу-
жений відпочинок у 65 років,  жінки – 
в 60. 2010 року італійський парла-
мент схвалив поетапне підвищення 
пенсійного віку для чоловіків до 68 
років, а для жінок – до 63,5 року, яке 

діятиме з 2015 по 2050 роки. Але 
законодавство дає можливість чо-
ловікам виходити на пенсію у 62 ро-
ки, якщо вони мають 35 років трудо-
вого стажу, і в будь-якому віці, коли 
відпрацювали 40 років. Якщо хтось 
із подружжя пенсіонерів помирає, то 
держава виплачує іншому 100% пе-
нсії померлого. Тож літні люди, 
утворюючи нові шлюби, часто не 
оформляють їх юридично, щоб не 
втратити цю доплату. Навіть інозе-
мцям, які мають вид на проживання 
та офіційно працевлаштовані (тобто 
роботодавець відраховує податки) і 
в яких на момент виходу на пенсію є 
15 років стажу в Італії, держава ви-
плачує 400 євро пенсії.   
– Є різниця в тому, як живуть 
українські та італійські пенсіоне-
ри? 
– Різниця разюча. І багато в чому. 
Скажімо, комісія при лікарні, огляну-
вши опікувану мною бабусю, в якої 
прогресувала хвороба Альцгейме-
ра, виділила з бюджету 450 євро 
щомісяця на оплату послуг «бадан-
те», тож із сімейного бюджету на 
мене йшло тільки 350 євро. Дідусь, 
якого я доглядала, мав хворобу ни-
рок і періодично потребував діалізу. 
То двічі на тиждень за ним приїзди-
ла машина, яка везла на цю безко-
штовну процедуру до спеціалізова-
ної клініки за 20 кілометрів. Перебу-
вання в лікарні для італійців безко-
штовне, включаючи ліки й операції. 
Годують там дуже ситно, тож рідним 
не потрібно щодня возити їсти, і до-
гляд там гарний. Але цілі сім’ї приї-
здять провідувати своїх старих, бо 
повага до старших є характерною 
рисою італійської нації. Хворим на 
серйозні недуги (як діабет, інсульт, 
інфаркт) з найближчої лікарні двічі 
на місяць привозять памперси, дез-
інфекційні засоби тощо. А в аптеці 
90% ліків для пенсіонерів безкошто-
вні. Високоефективна система охо-
рони здоров’я сприяє збільшенню 
тривалості життя в Італії. А рефор-
ми в галузі медицини в Україні, на 
жаль, зводяться лише до погіршен-
ня доступу до медичних послуг, 
особливо в сільській місцевості. 
– Українська система соцзахисту 
хвалилася, що перейняла євро-
пейський досвід організації тери-

торіальних центрів обслугову-
вання населення.  
– Ну недарма кажуть, що оригінал 
завжди кращий за копію. В італійсь-
ких соціальних центрах для старих
є все для того, щоб вони підтриму-
вали своє здоров’я і вели повноцін-
не життя. Там є обладнання для фі-
зіотерапевтичних процедур, аква-
масаж, аеробіка, контрастні ванноч-
ки для ніг тощо. Коштує це символі-
чно. Наприклад, місячний абоне-
мент на двох на аквааеробіку – 3 
євро (мабуть, щоб компенсувати 
вартість паперу, на якому його на-
друковано). Двічі на тиждень у 
центрі танцювальні вечори, на всі 
свята обов’язково урочистості з час-
туванням. Автоекскурсії Італією, по-
їздки на море організовуються за 
принципом дольового фінансуван-
ня: 1/3 – людина, по 1/3 – соціаль-
ний центр та церква. Розмір пенсії 
дає можливість італійським пенсіо-
нерам подорожувати світом, цікаво 
й змістовно проводити час. В Украї-
ні, на жаль, вихід на пенсію нерідко 
сприймають як кінець життя… 
– Зарплата у 1500 євро дає мож-
ливість жити пристойно? 
– Більш ніж досить. Якщо дохід по-
дружжя становить 2500 євро на мі-
сяць, то на сім’ю з трьох осіб на 
продукти та мийні засоби з них іде 
десь 300 євро. Решти вистачає, 
щоб утримувати дві автівки, мати 
хатню робітницю, відвідувати теат-
ри, виставки, фестивалі, купувати 
модні речі, відпочивати за кордо-
ном, ще й відкладати.  
– Пані Тетяно, ви сказали, що бу-
динки престарілих в Італії все ж є.
– Так, італійською вони називаються 
«ріковеро». Як правило, там пере-
бувають самотні психічно хворі лю-
ди або ті, в яких родичі фінансово 
не спроможні найняти «баданте».
Але ці заклади зовсім не схожі на 
українські психлікарні закритого ти-
пу. Часто доводилося бачити цих 
пацієнтів у супроводі медперсоналу 
– чистенькі, пристойно вдягнені, 
вгодовані; за ними прекрасно до-
глядають і вони не є предметом 
знущань.                                                                  
 

(Інтерв’ю взяла Яна Калашник за сприян-
ня Полтавського обласного медіаклубу)

НОВИНИ УКРАЇНА – ЄС 
 

Україна готується торгувати в ЄС 
 

Експерти ЄС офіційно представили «Блакитну 
настанову», посібник з торговельних правил ЄС 
для українських виробників. Україна стала пер-
шою з країн Східного партнерства, для якої цей 
документ було перекладено рідною мовою.  

Про вплив «Блакитної настанови» та нещодав-
ніх реформ технічного регулювання на українсь-
кий бізнес йшлось на конференції «Блакитна на-
станова» ЄС і реформи технічного регулювання 
відкриють ринок ЄС для української продукції». 
Експерти звітують про значний прогрес України у 
прийнятті технічних регламентів ЄС. Для того, 
щоб розширити свою частку на європейському 
ринку, українські виробники мають подолати но-
вий виклик – вивчити нові правила та адаптува-
тись до них.  

 «Блакитну Настанову» широко використовують 
на практиці виробники, імпортери та дис-
триб’ютори, що працюють в ЄС або постачають 
свою продукцію на європейський ринок. Також, 
«Блакитна настанова» – це детальний посібник 
для державних органів влади та органів із оцінки 
відповідності.  
 
ЄІБ та Світовий банк готові надати України 
фінансові гарантії 
 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Світо-
вий банк підписали в п'ятницю угоду під гарантії 
Євросоюзу, що має на меті сприяти закупівлям 
газу НАК Нафтогазом України.  

Угода була підписана Президентом ЄІБ Верне-
ром Хоєром і Президентом Світового банку Джим 
Йонг Кімом. ЄІБ гарантує надходження в Україну 
кредитів на суму до 520 мільйонів доларів, відіб-
раних Світовим банком; це, своєю чергою, дозво-
лить Світовому банку прогарантувати акредитив-
ну лінію для закупівлі газу Нафтогазом. Цій угоді 
сприяла зустрічна гарантія Європейського Союзу, 
що всеосяжно покриває дії ЄІБ, пов’язані з ризи-
ками цих кредитів в Україну.  

Нова угода є частиною підтримки України Євро-
пейським Союзом та міжнародними фінансовими 
інституціями, у рамках яких ЄІБ гарантує здійс-
нення в Україні проектів Світового банку з інвес-
тиційного розвитку. Гарантія ЄІБ структурована у 
рамках зовнішнього позикового мандату на 2014-
2020 рр. і отримує користь від гарантії ЄС. 

 
Зустріч з питань захисту прав ін-
телектуальної власності 
 

Посадовці з ЄС зустрінуться з представниками 
уряду України у рамках останнього раунду діалогу 
з питань, пов’язаних із правами інтелектуальної 
власності. Обидві сторони погоджуються, що 
Україні потрібен кращий захист прав інтелектуа-
льної власності. Це важливо насамперед для то-
го, аби стимулювати економічне зростання і зрос-
тання зайнятості за допомогою підтримки і заохо-
чення інноваційного і технологічного розвитку.  

Ця зустріч буде однією з найвищий профільних 
зустрічей щодо діалогу з питань захисту прав ін-
телектуальної власності, що коли-небудь прово-
дилися. На ній, зокрема, буде присутня низка де-
путатів Верховної Ради, велика кількість спостері-
гачів з численних бізнесових секторів та інші заці-
кавлені особи. Обидві сторони обговорять проект 
закону, що має на меті запобігати інтернет-
піратству та розвивати захист авторського права 
у відповідності до зобов’язань України, які вона 
взяла на себе у рамках Угоди про асоціацію. Та-
кож вони переглянуть діяльність, що здійснюється 
українськими правоохоронними органами (зокре-
ма, що стосується боротьби проти контрабандних 
товарів). Окрім того, представники ЄС і України 
розглянуть питання у сфері захисту прав інтелек-
туальної власності, пов’язані з фармацевтичним 
сектором і торговельними марками.  
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Пути развития медицины 
 

Несмотря на значительные достижения медицины 
количество больных людей увеличивается и возни-
кают немало болезней, которые медицина не в со-
стоянии излечить. Возникает вопрос – правильным 
ли путем идет развитие медицины? 

Остановимся на достижениях медицины. Действи-
тельно достаточно много примеров значимых дости-
жений в медицине. С каждым годом расширяется 
номенклатура весьма сложных медицинских уст-
ройств и аппаратов, которые позволяют проникать 
на микроуровень в клетку и анализировать молеку-
лы, ДНК и гены. Для облучения используются уско-
рители частиц, всего оборудования можно сказать не 
счесть. Огромное развитие получило движение по 
пересадке органов. Разработаны и испытаны много 
тысяч различных синтетических лекарств, которые 
оказывают влияние на все функциональные системы 
человеческого организма.  

Возникает все-таки вопрос – почему же мы посто-
янно болеем и живем так мало и такие хилые, осо-
бенно в старческом возрасте? Видимо, что то не так 
в этой развитой медицине. Если сравнивать медици-
ну Запада, Востока, народную или нетрадиционную 
медицину, то следует сказать, что особых преиму-
ществ нет между ними. Многие больные лечатся всю 
жизнь до самой смерти. Правильно ли это? По дан-
ным информационной космической диагностики ИКД 
почти 60% больных искалечены лечением по прото-
колу официальной медицины. Например, при рако-
вом заболевании используют химиотерапию и облу-
чение, которые как известно угнетают наши клетки, 
органы, физиологические системы, При раке исполь-
зуют операции, удаляют опухоль, а вирусы остаются 
и через определенное время опять появляется рако-
вая опухоль. Примеров таких очень много. 

Рассмотрим этот вопрос с другой позиции, не-
обычной и не воспринимаемой обычной классиче-
ской закостенелой наукой. Сделаем анализ состоя-
ния медицины исходя из полученных знаний от ин-
формационной космической системы ИКС. ИКС соз-
дана Создателем и поэтому уровень информации 
ИКС является самым высоким. В чем суть истории 
проблем медицины? 

Биологический человек на Земле получает 50% 
информации от инопланетян, а 50% информации он 
создает путем перебора вариантов своих испытаний. 
Человека создали, контролируют в какой-то степени 
и обучают инопланетяне второй полуэнергетической 
цивилизации. Из семи разновидностей инопланет-
ных цивилизаций эта полуэнергетическая цивилиза-
ция находится на предпоследнем месте по своему 
развитию. Иногда мы видим их представителей на-
яву, а в большинстве мы видим и общаемся с их 
биороботами. Данные инопланетяне создали боль-
шую гамму разновидностей биороботов, которые по-
сещают Землю. У этих инопланетян наработана база 
знаний по биороботам и они частично свои знания 
передают нам, а мы полностью перенесли их в при-
менении к биологическому человеку, что в корне не 
состоятельно. 

Биороботы по своему строению значительно отли-
чаются от строения биологического человека. По-
этому знания инопланетян не могут полностью пере-
носится для анализа состояния биологического че-
ловека. У человека на Земле сложное строение. Мы 
состоим из биологического тела, ментального (высо-
кочастотного магнитного) тела, эфирного (высоко-
частотного электрического) тела и информационного 
тела. У человека имеется Душа – это структура ин-
формационного поля. Душа состоит из Сознания, 
Подсознания и Я Души. В Я Души находятся архив-
ная копия тела и огромный блок управления, кото-
рый включает 12 программных центров. Один из 
программных центров содержит управляющие про-
граммы, которые определяют работу физиологиче-
ских систем нашего организма.  

Вдаваться в анализ современных медицинских 
достижений в теории и практике неперспективно так 
как эти достижения только на малую долю отражают 
реальное положение вещей. 

(продолжение на стр. 4) 
  

 

 

Громадськість про судову реформу 

Громадська організація «Асоці-
ація міжнародно-правових дослі-
джень» провела відкрите засідан-
ня з нагоди Дня юриста, що від-
значається щороку восьмого жовт-
ня. Темою для обговорення стали 
пропозиції щодо судової реформи. 
Як відомо, зараз іде підготовка 
проекту конституційних змін, які 
стосуються правосуддя. Відповід-
ний проект був підготовлений ро-
бочою групою у складі Конститу-
ційної комісії та направлений до 
Венеціанської комісії Ради Європи. 

Але існують і принципово інші 
підходи щодо судово-правової 
реформи. Так  громадська ініціа-
тива Реанімаційний Пакет Реформ 
пропонує здійснити повне переп-
ризначення судового корпусу, не-
щодавно цю ідею підтримав і 
прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк. При цьому голова Уряду 
зауважив, що кожного року ми ма-
ємо понад чотирнадцять тисяч ви-
пускників юридичних вишів, при за-
гальній кількості суддів у вісім ти-
сяч, тому проблем  з оновленням 
кадрів не повинно бути. 

Учасники критично оцінили такі 
пропозиції, побачивши в них полі-
тиканство і демагогію. Опрацьова-
ні Конституційною комісією пропо-
зиції до Основного закону перед-
бачають віковий ценз для майбут-
ніх суддів в 30 років, тож студен-
там прийдеться чимало попрацю-
вати, перш ніж вони матимуть змо-
гу претендувати на суддівські по-
сади. З іншого боку, як свідчать 
попередні конкурси (а всього їх 
було проведено три протягом 2011 
– 2013 років), в середньому з усієї 
України набирається близько 3,5 
тисяч бажаючих потрапити на по-
саду судді. Якщо відкинути тих, 
кому не виповнилося 30 років, кі-
лькість складатиме близько 1,5 ти-
сячі, а частина з них ще має відсі-
ятись за результатами анонімного 
тестування та складання кваліфі-
каційних іспитів. Тобто вибір не та-
кий вже великий. І це лише щодо 
першої інстанції. А ще ж якимось 
чином требо формувати апеляцій-
ну та касаційну інстанції. 

Члени Асоціації запропонували 
не поспішати з радикальними пе-

ретвореннями, а спробувати здій-
снити модельні проекти, у разі ус-
пішності яких, поширювати їх довід 
надалі. 

Таким проектом могло б стати 
утворення спеціальної судової па-
лати на базі Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду циві-
льних і кримінальних справ. До пі-
дсудності цього органу можна було 
б віднести розгляд резонансних 
справ, справ щодо високопосадо-
вців, а також у разі встановлення 
Європейським Судом з прав лю-
дини порушень при попередньому 
розгляду справ, коли треба пере-
віряти фактичні обставини і справа 
не може бути вирішена Верховним 
Судом України. На базі цієї палати 
можна було б передбачити діяль-
ність повноцінного суду присяжних 
з відкритим конкурсом на відбір 
учасників до їх списків.  

Рішення цієї палати могли б 
оскаржуватись лише до Верховно-
го Суду України. При цьому, прин-
ципи і порядок формування цієї 
палати має бути результатом ши-
рокого компромісу і забезпечувати 
довіру суспільства до цього орга-
ну. В свою чергу ухвалені цією ін-
станцією рішення мали б зняти 
недовіру громадян до судової вла-
ди в цілому і забезпечити віднов-
лення правових механізмів вирі-
шення складних справ. Адже сьо-
годні, спостерігається критика на-
віть законних рішень, яка зумовле-
на певною інерцією їх сприйняття 
активістами та представниками 
ЗМІ. Проте, руйнувати всю судову 
систему через такі сумніві не слід.  

Пропозиції громадськості щодо 
реформи будуть спрямовані до ор-
ганів влади. 

                             (прес-служба АМПД) 

Конкурс «Город своими руками» 

В Терновке представлены первые 
итоги конкурса мини-грантов ДТЭК 
«Город своими руками». Участники 
проекта – активные терновчане – 
провели презентацию 6 из 14 проек-
тов-победителей, направленных на 
организацию досуга и спорта моло-
дежи и детей, благоустройство при-
домовых территорий. 

На улице Интернациональная поя-
вилась волейбольная площадка, а на 
территории реабилитационного цен-
тра – спортивная площадка с раз-
личными тренажерами, турником и 
воротами для мини-футбола. Во 
дворе дома по улице Лермонтова и 
на территории садика «Рябинушка» 
созданы игровые площадки для де-
тей. На улице Победы горожане бла-
гоустроили придомовую террито-
рию. Ограждение возле памятника 
Погибшим воинам отремонтирована 

и расписана Петриковской роспи-
сью.  На реализацию 6 из 14 инициа-
тив жителей Терновки ДТЭК напра-
вил порядка 100 тыс. грн. Вклад бла-
готворительного фонда содействия 
социально-экономическому раз-
витию Западного Донбасса учреди-
тель которого  Народный депутат 
Артур Мартовицкий составил 18 
тыс. грн., собственный вклад жите-
лей в 6 проектов –  70 тыс. грн.  

«За три года проведения конкурса 
«Город своими руками» терновчане 
воплотили в жизнь 23 проекта, в 
этом году будет реализовано 14 про-
ектов. Каждый из них – особенный и 
неповторимый, ведь в каждом - час-
тичка души и творчества небезраз-
личных горожан, которые стремятся 
сделать жизнь в городе лучше и 
комфортней», –  в своем поздрави-
тельном слове сказал городской го-
лова Виталий Тарелкин. 

В нынешнем году активность жи-
телей в Терновке значительно уве-
личилась: если в 2013 году было по-
дано 9 заявок,  в прошлом году 22, 
то в этом – 42 заявки. Среди участ-
ников были и новички, и горожане,  
уже участвовавшие в проекте ранее. 
Фонд конкурса также существенно 
увеличен и составляет 300 тыс. грн 
(180 тыс. – вклад ДТЭК и 120 тыс. - 
средства городского совета) по срав-

нению со 180 тыс. грн прошлого го-
да. Кроме того, одна из заявок, кото-
рую подали инициативные жители, 
так понравилась и конкурсной ко-
миссии, и Терновскому городскому 
совету, что было принято решение 
профинансировать ее вне конкурса. 
Это проект по созданию в городском 
парке спортивной площадки для 
паркура – средства на него выделили 
городские власти. Такой интерес и 
вклад руководства города Терновка 
свидетельствует о том, что проект 
«Город своими руками» с каждым 
годом становится все более значи-
мым для территорий. 

«Громаде нужна внешняя под-
держка для решения наиболее ост-
рых проблем и создания условий для 
дальнейшего развития городов. 
ДТЭК – ответственная компания, а 
ответственность становится особен-
но заметной в трудные времена, та-
кие, как сейчас. Поэтому мы по-
прежнему продолжаем поддержи-
вать города, где есть наши предпри-
ятия, инвестировать в их развитие и 
инфраструктуру. Всего в 2015 году в 
развитие социальной сферы в Тер-
новке ДТЭК инвестировал 1,4  млн 
грн» прокомментировал директор  
ДТЭК ШУ Терновское Василий 
Снигур 

                                 (пресс служба ДТЭК) 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 
(продолжение, начало см на стр. 3)

Почему? Находящиеся в 
Душе управляющие програм-
мы определяют все строение 
человека, т.е. всех четырех 
тел, характер человека, жиз-
неспособность физиологиче-
ских систем и органов, а так-
же строение ДНК и ген. Какие 
управляющие программы та-
кие и гены. Современная ме-
дицина ставит все наоборот и 
считает, что гены определяют 
все в человеке, а в самом деле 
управляющие программы оп-
ределяют строение ген, При 
этом при изменении управ-
ляющих программ изменение 
ген в биологическом теле 
происходит через определен-
ное длительное время. Таким 
образом, если управляющая 
программа изменилась, то бо-
лезнь проявится через опре-
деленное время, а не сразу и 
тогда изменятся гены и про-
явится болезнь.  

Как нужно лечить больного? 
Обычно у человека болезнь 
проявляется из-за воздействия 
на организм инфекции, за-
шлакованности сосудов, кле-
ток, деформации управляю-
щих программ по судьбе или 
из-за стрессов. В этом случае 
нарушается циркуляция крови 
и лимфы, изменяется прохо-
ждение электрического сиг-
нала по нервным клеткам.  

Яды и шлаки изменяют 
электрическое сопротивление 
нервных клеток и, соответст-
венно электрический сигнал 

от клеток приходит в конеч-
ном итоге к Душе искажен-
ным. В Душе на искаженный 
сигнал дается неправомерный 
руководящий импульс к клет-
ке, однако уже этот импульс 
не верный и при прохождении 
по больным нервным клеткам 
он еще более искажается. Та-
ким образом Душа не в со-
стоянии поддерживать фи-
зиологические системы в 
нормальном состоянии, чело-
век болеет.  

Лечение должно состоять в 
том, чтобы восстановить все 
клетки и сосуды организмы, 
т.е. подавить инфекцию и 
очистить сосуды и клетки от 

шлаков. Далее Душа автома-
тически управляет в нормаль-
ном режиме сложным челове-
ческим телом и болезнь про-
сто исчезает.  

Для того, чтобы правильно 
оценить ситуацию с болезнью 
необходимо проводить пол-
ную диагностику организма. 
С 2010 года разработана и ис-
пользуется информационная 
космическая диагностика, ко-
торая позволяет получать всю 
необходимую диагностиче-
скую информацию при виде 
специалистом больного или 
по фотографии больного. 
ИКД позволяет определить 
причины болезни, а их может 
быть очень много. ИКД по-
зволяет определить какие на-
туральные продукты, которые 

мы используем, могут 
подавить очень эффек-
тивно, безопасно и бы-
стро инфекцию и уда-
лить все шлаки из кле-
ток и сосудов. Для ле-
чения нет необходимо-
сти в синтетических 
лекарствах, которые 
опасны для здоровья. 
ИКД позволяет разра-
ботать режим здорово-
го образа жизни, вос-
становить деформиро-
ванные управляющие 

программы в Душе с помо-
щью информационной док-
трины, т.е. нарушения в 
управляющих программах 
можно исправить. Предлагае-
мая технология решения ме-
дицинских проблем позволи-
ла эффективно вылечивать 
без лекарств, операций, облу-
чений и т.д. многие болезни, в 
том числе рак, диабет, аллер-
гию, убрать камни в почках, 
восстановить почки и сердце, 
подавить инфекцию, ликви-
дировать психические заболе-
вания и т.д. 

Однако это еще не все. Мы 
каждый день потребляем во-
ду. ИКД установлено, что 

обычная вода при здоровом 
образе жизни дает возмож-
ность прожить человеку до 85 
лет и не более. Такая вода со-
держит в своей глобуле 66 
молекул воды, это старая во-
да. При физико-химическом 
воздействии вода меняет 
свою структуру и может быть 
в двух активных структури-
рованных формах.  

Потребление воды которая 
содержит глобулы с 44 моле-
кулами вода дает возмож-
ность максимально прожить 
человеку до 125 лет, а вода с 
глобулами в 33 молекул воды 
дает возможность прожить 
максимально до 185 лет. Вот 
где наши резервы. При этом 
человек и в 185 лет может 
быть таким же физически ак-
тивным и умственно способ-
ным как в свои 19 лет. К со-
жалению современная меди-
цина таким подходом не вла-
деет и не будет владеть.  

Необходимо менять свои 
взгляды, устоявшиеся догмы 
медицины не приводят к ус-
пеху и чем быстрее мы изме-
ним свой подход, тем быстрее 
будет массовый уникальный 
результат, а сегодня результат 
имеется только для немногих. 
 
          Ермаков П П, профессор 

ОГОЛОШЕННЯ 
10.11.2015 р. об 11:00 за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38 (зал торгів 

ІІ поверху) відбудеться аукціон із продажу сільськогосподарських культур, рухомого майна. 
Організатор аукціону: Товарна біржа «УМТБ» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 

38, час роботи: з 10:00 по 16:00, телефон/факс (056) 374-22-97). 
Повторний аукціон за методом зниження ціни: 
Лот №1. ячмінь «Достойний», 2011 року врожаю, 23,644т, розташованого в СХП «Долинське» в 

с. Горького Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Стартова ціна: 56 155,00грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок: 5615,50 грн. Лот №2. ячмінь «Добриня», 2011 року врожаю, 172,931 
т, розташованого в СХП «Долинське»  в с. Горького Дніпропетровського району Дніпропетровсь-
кої області. Стартова ціна: 410 711,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок: 41 071,10грн. Лот №3.
ячмінь «Михайло», 2011 року врожаю, 42,96т, розташованого в СХП «Долинське»  в с. Горького 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Стартова ціна: 102 030, 00 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок: 10 203,00грн. Лот №4. рапс “СМС”, 2011 року врожаю, 21,13т, розташовано-
го в ТОВ «Камянський елеватор» в м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 151а. Стартова 
ціна: 111 617,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок: 11 161, 70грн. 

Повторний аукціон без оголошення ціни:  
Лот №5. мед, 0,15т, збору 2010 року, адреса: Дніпропетровська область, Дніпропетровський ра-

йон, с. Таромське, вул. Академіка Іванова, 15 Лот №6. мед, 0,85т, збору 2011 року, адреса: Дн-ська 
область, Дн-ський район, с. Таромське, вул. Академіка Іванова, 15 Лот №7. мед, 0,816т, збору 
2011року, адреса: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Горького, вул. Академі-
ка Іванова, 15 Лот №8. мед, 1,321т, збору 2013року, адреса:  Дніпропетровська область, Дніпропе-
тровський район, с. Горького, вул. Академіка Іванова, 15 Лот №9. Трактор МТЗ-80, інв. № Д-444, 
модель – МТЗ-80, реєстр. № 38-380АЕ, свідоцтво про реєстр. № ЕА050136, 1998 р. випуску, роз-
ташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №10. Трактор МТЗ-
80, інв. № Д-441, модель – МТЗ-80, реєстр. № 38-362АЕ, свідоцтво про реєстр. № ЕА050118, 1996 
р. випуску, розташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №11.
Трактор МТЗ-80, інв. № К-268, модель – МТЗ-80, реєстр. № 38-364АЕ, свідоцтво про реєстр. 
№ ЕА050120, 1997 р. випуску, розташований за адресою: розташований: Дн-ська область, Дн-
ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №12. Трактор ЮМЗ-6АКЛ, інв. № К-273, модель –
ЮМЗ-6АКЛ, реєстр. № 38-363АЕ, свідоцтво про реєстр. № ЕА050119, 1996 р. випуску, розташо-
ваний: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №13. Трактор ЮМЗ-6, 
інв. № Д-452, модель – ЮМЗ-6, реєстр. № 38-353АЕ, свідоцтво про реєстр. № ЕА050069, розташо-
ваний: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №14 Трактор МТЗ – 807, 
інвентарний номер К – 265, модель – МТЗ-80, реєстровий номер – 38-377 АЕ, свідоцтво 
№ ЕА050133, рік випуску 1991, розташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, 
вул. Наукова, 8. Лот №15. Трактор МТЗ-80, інв. номер К-267, модель – МТЗ-80, реєстр. номер 38-
372АЕ, свідоцтво № ЕА 050128, рік випуску 1996, розташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, 
с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №16. Трактор МТЗ-80, інв. номер К-269, модель – МТЗ-80, реєст-
раційний № 38-367 АЕ, свідоцтво № ЕА050123, рік випуску – 1997р., розташований: Дн-ська об-
ласть, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №17. Трактор ЮМЗ-6, інвент. № Д – 449, 
модель – ЮМЗ-6, реєстраційний № 38-354АЕ, свідоцтво № ЕА 050067, рік випуску 1996р.,  розта-
шований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №18. навантажувач 
ПЭА – 1,0, інв. № К-235, модель ПЭА-1,0, реєстраційний номер: 38-351АЕ, свідоцтво 
№ ЕА050067, рік випуску 1993р., розташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, 
вул. Наукова, 8. Лот №19. Трактор К–700А, інв. № Ц-87, модель – К-700А, реєстраційний № 38-
368АЕ, свідоцтво № ЕА050124, рік випуску 1996р.,  розташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, 
с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №20. Трактор – К-700А, інв. номер Ц-83, модель К-700А, реєст-
раційний номер 38-375АЕ, свідоцтво № ЕА050131, рік випуску 1997,  розташований: Дн-ська об-
ласть, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8.Лот №21. Трактор МТЗ-80, інв. № Ц-93, модель 
МТЗ-80, реєстраційний номер 38-376АЕ, свідоцтво № ЕА050132, рік випуску 1996, розташований: 
Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №22. Трактор МТЗ-80, інв. № Ц-
96, модель МТЗ-80, реєстраційний номер 38-379АЕ, свідоцтво № ЕА050135, рік випуску 1996, роз-
ташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №23. Трактор МТЗ-
80, інв. № К-266, модель МТЗ-80, реєстраційний номер 38-369АЕ, свідоцтво № ЕА050125, рік ви-
пуску, розташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №24. трак-
тор МТЗ-82, інв. № Ц-100, модель – МТЗ-82, реєстраційний номер – 38-356АЕ, свідоцтво 
№ ЕА050072, рік випуску 1997 р., розташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, с.Горького, 
вул. Наукова, 8. Лот №25. Трактор МТЗ-82, інв. № Ц-98, модель МТЗ-82, реєстраційний номер –
38-365АЕ, свідоцтво ЕА050121, рік випуску 1996р., розташований: Дн-ська область, Дн-ський р-н, 
с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №26. Екскаватор, інв. № Ц-111, модель Борекс – 2101, реєстра-
ційний номер 38-325АЕ, свідоцтво ЕА050066, рік випуску 1998р., розташований: Дн-ська область, 
Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №27. трактор, інв. номер: Ц-27, модель ЮМЗ-6, ре-
єстраційний номер: 38-366АЕ, свідоцтво ЕА050122, рік випуску 1996р., розташований: Дн-ська 
область, Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №28. трактор, модель ЮМЗ-6, реєстрацій-
ний номер: 38-355АЕ, свідоцтво ЕА 050071, рік випуску 1994, розташований: Дн-ська область, Дн-
ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8. Лот №29. трактор, інв. № Ц-91, модель МТЗ-80, реєстра-
ційний номер 38-357АЕ, свідоцтво ЕА050073, рік випуску 1996, розташований: Дн-ська область, 
Дн-ський р-н, с.Горького, вул. Наукова, 8.  

При укладанні договорів купівлі-продажу між переможцем аукціону та ДП «НВД АФ «НАУ-
КОВА» НААН» буде відбуватися нарахування податку на додану вартість відповідно до діючого 
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. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 
МФО 305299, ЄДРПОУ 03374617 

Кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні: 06.11.2015 р. 
З товаром можна ознайомитись особисто з дати виходу цього повідомлення по 09.11.2015 р. з 

09:00 по 18:00 год. за його місцезнаходженням.  
Документи необхідні для реєстрації як учасника аукціону:  
заява в довільній формі; копія документу, що посвідчує фізичну особу або представника юриди-

чної особи, їх повноваження; належним чином оформлений платіжний документ про сплату реєст-
раційного внеску; належним чином оформлений платіжний документ про сплату гарантійного вне-
ску; довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і до-
ходи (податкову декларацію) – для покупців фізичних осіб; нотаріально посвідчена копія установ-
чих документів, свідоцтва про державну реєстрацію – для покупців юридичних осіб (копію рішен-
ня про участь в аукціоні, конкурсі – для органів місцевого самоврядування).  

Організатор аукціону має право відмовити в реєстрації особи як учасника аукціону в разі невід-
повідності поданих документів вимогам законодавства.  

Умови участі в аукціоні: для участі в аукціоні особа повинна сплатити реєстраційний та гаран-
тійний внески, зареєструватись як учасник аукціону, при собі мати оригінали документів, що підт-
верджують особу та повноваження представника юридичної особи. 
Гарантійний та реєстраційний внески необхідно сплачувати за наступними реквізитами: отриму-
вач – Товарна біржа «УМТБ» п/р 26007060805337 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпропет-
ровськ МФО 305299, Код за ЄДРПОУ 33807086. 


