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У  владних коридорах
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Минулої середи увечері на Європейській 
площі Дніпра відбулася зустріч жителів 
міста й області з лідером «Руху нових сил» 
Михайлом Саакашвілі.

УХ, ЩО ТІЛО РВЕ ДО БОЮД

Правоохоронці розслідують 44 кримінальні справи по 
даній категорії. Від однієї до трьох тисяч гектарів землі 
в Україні були захоплені рейдерами. Про це сьогодні на 
засіданні уряду заявив віце-прем’єр-міністр - міністр 
економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає 
кореспондент РБК-Україна.  «ГПУ впродовж поточного 
року і слідчими підрозділами Національної поліції 
розслідується 44 кримінальні справи по даній категорії, але 
це ще мало тому, що випадків є набагато більше. Разом з 
тим ми оцінили сегмент жертв рейдерів - це від тисячі до 
трьох тисяч гектарів землі, які захоплюються», - заявив 
Кубів. За його словами, для вирішення проблеми повинна 
розвиватися співпраця з громадськістю та включення 
її представників до складу оперативних штабів, які 
протидіють рейдерським захопленням.  Нагадаємо, раніше 
повідомлялося, що поліція Житомирської області викрила 
схему рейдерських захоплень підприємств в декількох 
регіонах України.  

Стартував спільний проект Укрдержфонду та Всеукраїнської мережі 
фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку «Регіонет» 
зі створення системи дистанційного навчання фермерів за різними 
напрямами аграрного бізнесу. 
Наразі у тестовому режимі запущено початковий курс навчання щодо 
отримання поворотної фінансової підтримки від Укрдержфонду. Він 
складається з навчальних аудіовізуальних матеріалів та історій успіху 
фермерів, які свого часу отримали підтримку через Фонд.
Дізнатись детальну інформацію, зареєструватись і пройти курс 
дистанційного навчання можна за посиланням: www.fondfermeriv.org.ua.

Прес-служба Мінагрополітики

Навчання фермерів

Комітет Верховної 
Ради з питань аграрної 
політики та земельних 
відносин розглянув 
законопроект, 
спрямований на 
боротьбу з системною 
корупцією в земельній 
сфері, і, водночас, на 
розвиток фермерства. 
Йдеться про Проект 
Закону «Про внесення 
змін до Земельного 
кодексу України та 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
стимулювання 
створення і розвитку 
сімейних фермерських 
господарств та 
припинення 
корупційних зловживань 
у сфері розпорядження 
землями державної та 
комунальної власності» 
(№7060).

ПРО ЦЕ повідомив голо-
ва аграрного комітету 

Олег Кулініч на своїй сторінці 
у Facebook

За його словами, законо-
проект пропонує встановити, 
що із загальної площі земель 
сільськогосподарського при-
значення, які йдуть на земельні 
торги, 50 відсотків передають-
ся в оренду для створення та 
розвитку фермерського госпо-
дарства.

Крім того, пропонується 
встановити законодавством 
чіткий перелік осіб, які мають 

Проти  системної корупції 
у сфері земель держвласності

право на безоплатне одержан-
ня від держави земельних діля-
нок для ведення особистого се-
лянського господарства.

«На жаль, зараз це стало ве-
ликою корупційною схемою 
загальнодержавного рівня. 
Адже дуже поширені випад-
ки, коли землі під ОТГ, за по-
передніми особистими домов-
леностями, одержуються на 
низку працівників підприєм-
ства, або інших підставних 
осіб, а насправді обробляють-
ся одним замкненим масивом 
якимось агропідприємством. 
Земельні ділянки, які б мали за 
ринковою ціною продаватись 
на торгах для забудови, масово 
дерибаняться через механізм 
безоплатної приватизації, 
начебто для ОТГ. А потім че-
рез механізм зміни цільового 
призначення їх вартість збіль-
шується в десятки і сотні разів. 
Тож пропонуємо залишити 
право на отримання землі під 
ОТГ лише учасникам бойових 
дій та працівникам соціальної 
сфери села. Пропонується та-
кож скоротити розмір земель-
них ділянок, які безоплатно 
приватизуються, з двох до 
одного га - для власноручного 
обробляння такої земельної 
площі однією сім’єю цього 
цілком достатньо», - зазначив 
Кулініч.

Крім того, за його словами, 
пропонується встановити об-

меження на розпорядження та 
зміну цільового призначення 
земельної ділянки, яка безо-
платно одержана у власність 
або отримана в оренду без про-
ведення земельних торгів про-
тягом семи років з дня набуття 
права власності на неї.

«Держава має бути впевне-
на у тому, що земельна ділян-
ка, передана комусь на пільго-
вих умовах, буде використову-
ватися саме ним, і саме для тих 
цілей, для яких вона надава-
лась, а не бути предметом спе-
куляцій. Всі ці заходи повинні 
сприяти подоланню цієї масо-
вої корупційної схеми», ― на-
голосив голова комітету.

«Ще одна новація законо-
проекту - збільшення у десять 
разів гарантійного внеску при 
реалізації на аукціоні права 
оренди землі. Існуючий сьогод-
ні розмір гарантійного внеску у 
пять відсотків річної орендної 
плати призводить до того, що 
результати майже чверті про-
ведених аукціонів анулюються, 
адже учасники пропонують 
завідомо завищений розмір 
орендної плати, а потім відмо-
вляються підписувати договір 
оренди після перемоги на аук-
ціоні. Участь цих осіб у аукціоні 
― виключно його зрив, а не пе-
ремога», - зауважив Кулініч.

Він додав, що комітет під-
тримав цей законопроект у 
першому читанні.

         ейдери захопили                 
до трьох тисяч гектарів
Р
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Двадцять дев‘ятого жовтня від-
будуться перші місцеві вибори у 
201 об’єднаній територіальній 
громаді України. Як раніше пові-
домлялося, вибори мали відбути-
ся в 202 громадах, але їх кількість 
зменшилася на одну згідно з по-
становою ЦВК №170.
Про правила і особливості ба-
лотування на посаду сільського/
селищного голови та депутата 
сільської/селищної об’єднаної те-
риторіальної громади повідомляє 
«Комітет виборців України»:
Кого обиратимуть мешканці 
об’єднаних територіальних гро-
мад сіл і селищ під час перших міс-
цевих виборів 29 жовтня?
Виборці в новостворених об’єд-
наних територіальних громадах 
(ОТГ) сіл і селищ будуть обирати 
відповідно сільських/селищних голів, 
а також депутатів рад об’єднаних 
громад. У той же час вибори ста-
рост проводитися не будуть.

За якою виборчою системою 
відбуватимуться ці вибори?

Вибори сільських та селищних 
голів об’єднаних територіальних гро-
мад відбуватимуться за мажоритар-
ною системою відносної більшості. 
Тобто, за тією системою, яка була в 
попередні рази (наприклад, у 2015 чи 
2010 роках).

Для проведення виборів депутатів 
сільських і селищних рад цих громад 
територію сіл/селищ та сіл, жителі 
яких добровільно об’єдналися в гро-
маду, сільські/селищні виборчі комісії 
до 20 вересня включно поділили на 
одномандатні виборчі округи. Від 
кожного з таких округів до ради від-
повідної ОТГ буде обраний один де-
путат. У кожному з утворених округів 
переможе той, хто набере найбільшу 
кількість голосів з-поміж усіх канди-
датів.

Вибори сільських та селищних 
голів ОТГ проводитимуться в єди-
ному одномандатному виборчому 
окрузі. Ним буде відповідна тери-
торія однієї об’єднаної громади, до 
якої увійшли кілька сіл/селище і кіль-
ка сіл. Виборці в межах цього округу 
обиратимуть одного голову. Пере-
могу також отримає той, хто набере 
найбільшу кількість голосів виборів 
відносно інших кандидатів.

Хто може балотуватися на по-
саду сільського, селищного голови, 
депутата об’єднаної територіаль-
ної громади?

Кандидатом на посаду сільського/
селищного голови, а також у депута-
ти об’єднаної територіальної грома-
ди може бути громадянин України, 
якому виповнилося 18 років і який не 
має обмежень, описаних у наступно-
му питанні нижче.

Увага! Кандидатом може бути лю-
дина і без вищої освіти та/чи стажу 
роботи.

Важливо! Відсутність в особи за-
реєстрованого місця проживання 
(«прописки») в конкретній громаді не 
впливає на право бути кандидатом у 
ній. 

Хто не може бути кандидатом 
на посаду сільського, селищного 
голови, депутата об’єднаної тери-
торіальної громади?

Не може бути кандидатом особа, 
яка:

- визнана за рішенням суду 
недієздатною;

- не є громадянином України;
- має судимість за вчинення тяж-

кого або особливо тяжкого злочину, 
злочину проти виборчих прав грома-
дян чи корупційного злочину, якщо 
ця судимість не погашена або не зня-
та в установленому законом порядку.

Чи може одна особа одночасно 
бути висунута і кандидатом у депу-
тати сільської чи селищної ради, і 
кандидатом на посаду сільського 
або селищного голови?

Ні, не може. Якщо особа є канди-

Правила балотування
до сільської 
і селищної ради 
об’єднаної 
громади
М ісцеві вибори

датом у депутати сільської чи селищ-
ної ради, то одночасно висувати її і на 
посаду сільського або селищного го-
лови на цих виборах заборонено.

Хто має право висування канди-
дата на посаду сільського, селищ-
ного голови чи в депутати об’єдна-
ної територіальної громади?

На цих виборах громадяни ма-
ють право висувати свої кандидатури 
через місцеві організації партій, які 
прийняли таке рішення, або шляхом 
самовисування.

При цьому, якщо кандидат вису-
нутий місцевою організацією партії, 
то необов’язково, щоб він був або є 
її членом. Закон дає можливість ви-
сування таким способом і безпартій-
ним громадянам України.

Куди і в які строки особа-самови-
суванець має подавати документи 
для реєстрації кандидатом у депута-
ти або кандидатом на посаду сільсь-
кого чи селищного голови?

Особа, яка як кандидат у депутати 
або на посаду сільського чи селищ-
ного голови хоче взяти участь у цих 
виборах, повинна звернутися із зая-
вою про це до відповідної сільської/
селищної виборчої комісії у строк з 25 
вересня до 4 жовтня 2017 року вклю-
чно.

Які документи разом із заявою 
про самовисування має подати 
самовисуванець для реєстрації 
кандидатом у депутати або кан-
дидатом на посаду сільського чи 
селищного голови?

Перелік документів, які самови-
суванцю необхідно подати до те-
риторіальної виборчої комісії для 
реєстрації кандидатом у депутати 
селищної чи сільської ради, на поса-
ду сільського або селищного голови 
об’єднаної територіальної громади є 
однаковим.

Так, людина має особисто при-

бути до відповідної територіальної 
виборчої комісії, пред’явити свій па-
спорт громадянина України та пода-
ти такі документи:

1) заяву про згоду на оприлюд-
нення своїх біографічних відомостей 
у зв`язку з участю в місцевих виборах;

2) свою автобіографію, яка обов’яз-
ково повинна містити: прізвище, 
власне ім’я (усі власні імена) та по 
батькові (за наявності), число, місяць, 
рік і місце народження, відомості про 
громадянство, освіту, трудову діяль-
ність, посаду, місце роботи (занят-
тя), громадську роботу (в тому числі 
на виборних посадах), партійність, 
склад сім’ї, місце проживання, кон-
тактний телефон, наявність чи відсут-
ність представницького мандата та 
судимості за вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, злочину 
проти виборчих прав громадян чи 
корупційного злочину;

3) декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру (за попередній рік) за фор-
мою, встановленою Законом «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» 
(форма декларації) за попередній рік;

4) чотири фотографії кандидата 
розміром 4x6 см.

Чи існує затверджена форма 
заяви про самовисування особи в 
кандидати на посаду сільського, 
селищного голови чи в депутати?

Ні, обов’язкової до використання 
форми заяви щодо самовисування 
кандидата на посаду сільського, се-
лищного голови чи у депутати об’єд-
наної територіальної громади чинни-
ми нормативно-правовими актами 
не затверджено. Тому такий документ 
оформляється із дотриманням за-
гальних вимог до заяв, передбачених 
Законом «Про звернення громадян».

Чи повинен кандидат на посаду 
сільського, селищного голови чи 

в депутати подавати декларацію, 
якщо він ніде не працював?

Так, декларація подається обов’яз-
ково. Просто в ній вказується на від-
сутність доходів та майна, якщо у де-
кларанта їх не було (ставляться про-
черки у відповідних графах).

Увага! Декларація подається ви-
нятково в письмовій роздрукованій 
формі.

Чи має право сільська або се-
лищна виборча комісія відмовити 
в реєстрації кандидата з підстав на-
явності помилок або неточностей 
у поданих документах?

Ні, не має. Відповідно до ч. 6 ст. 42 
Закону «Про місцеві вибори» помил-
ки і неточності, виявлені в поданих на 

реєстрацію кандидатів документах, 
підлягають виправленню і не є під-
ставою для відмови в реєстрації цих 
кандидатів.

Якщо ж таке трапиться, то потен-
ційний кандидат може оскаржити 
відповідне рішення в суді.

За яких обставин сільська або 
селищна виборча комісія може 
відмовити в реєстрації кандидата 
в депутати, кандидата на посаду 
сільського, селищного голови?

Сільська або селищна виборча 
комісія відмовляє в реєстрації канди-
дата в депутати, кандидата на посаду 
сільського, селищного голови в разі:

1) порушення встановленого Зако-
ном порядку висування кандидата;

2) відсутності передбачених цим 
Законом документів для реєстрації 
особи кандидатом;

3) припинення громадянства 
України особи-кандидата;

4) визнання судом кандидата 
недієздатним;

5) набрання щодо кандидата за-
конної сили обвинувальним вироком 
суду за вчинення тяжкого або особли-
во тяжкого злочину, злочину проти 
виборчих прав громадян чи коруп-
ційного злочину;

6) виявлення такою комісією об-
ставин, за яких особу не може бути 
обрано депутатом або сільським, 
селищним головою (недосягнення 
18-річного віку; згідно з рішенням 
суду особа недієздатна; особа не є 
громадянином України; особа має 
судимість за вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину, злочину 
проти виборчих прав громадян чи 
корупційного злочину, якщо ця су-
димість не погашена або не знята в 
установленому законом порядку на 
момент реєстрації кандидатом).

У який строк кандидат-само-
висуванець на посаду сільського, 
селищного голови чи у депутати 
об’єднаної територіальної грома-
ди може припинити свою участь у 
виборах?

Кандидат-самовисуванець може 
припинити свою участь у вибо-
рах, якщо у строк до 9 жовтня 2017 
року включно подасть письмову заяву 
до виборчої комісії, яка його зареєстру-
вала, про відмову від балотування.

Важливо! Таку заяву після подачі 
відкликати вже не можна.

Юридичний відділ 
«Комітету виборців України» 

Ключові дати перших місцевих виборів 
у сільських і селищних ОТГ:
з 25 вересня до 4 жовтня включно – подання кандидатами документів для реєстрації 
їх кандидатами у депутати чи на посаду сільського/селищного голови.
до 8 жовтня включно – внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних 
виборчих комісій;
до 9 жовтня включно – можливість звернення із заявою про відмову від балотування;
до 10 жовтня включно – можливість скасування реєстрації кандидата в депутати 
чи на посаду сільського/селищного голови;
до 13 жовтня включно – утворення дільничних виборчих комісій;
до 15 жовтня включно – отримання дільничними виборчими комісіями звичайних 
виборчих дільниць попереднього списку виборців та іменних запрошень;
до 18 жовтня включно – складання списку виборців на спеціальній виборчій 
дільниці;
до 18 жовтня включно – надсилання або доставка в інший спосіб виборцям 
дільничними виборчими комісіями звичайних виборчих дільниць іменних 
запрошень;
до 23 жовтня включно – внесення подань про реєстрацію офіційних спостерігачів 
від місцевих організацій партій, кандидатів в депутати чи на посаду сільського/ 
селищного голови, або громадської організації;
до 26 жовтня включно – передача дільничній виборчій комісії звичайної виборчої 
дільниці уточненого списку виборців;
27 жовтня (о 24 годині) – завершення передвиборної агітації;
28 жовтня (до 18 години) – внесення змін та уточнень до списку виборців;
28 жовтня – виготовлення дільничною виборчою комісією витягу із списку виборців.
29 жовтня (з 8 до 20 години) – проведення голосування;
1 листопада (18 година) – припинення витрачання коштів з поточних рахунків 
виборчих фондів кандидатів;
до 3 листопада включно – прийняття рішення про визнання депутата, 
сільського/селищного голови обраним, чи про проведення повторного голосування, 
або про визнання виборів такими, що не відбулися.
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А тверде переконання в 
справедливості дум-
ки, наведеної в заго-

ловку, виникло 15 вересня 
під час зустрічі народного 
депутата Олександри Ку-
жель з жителями Китайго-
рода Царичанського райо-
ну, де після відставки сіль-
ського голови за народною 
ініціативою та проведеної 
підготовки до об’єднання 
громад призначені на 29 
жовтня вибори до Китайго-
родської ОТГ. Коли під час 
зустрічі зайшла мова про 
довгождане реформування 
пенсійної системи, то Олек-
сандра Володимирівна за-
значила, що нею та її опози-
ційною буцімто політсилою 
внесені численні поправки 
до законопроекту. Зокрема 
про зарахування до страхо-
вого стажу періодів служби 
в Збройних Силах України, 
перебування у відпустці по 
догляду за дитиною тощо. 
Так, це абсолютно зрозумілі 
і необхідні доповнення. Але 
питання автора цих рядків, 
чи не пора вже і співвідно-
шення між максимальною 
і мінімальною пенсіями в 
Україні зменшити з існую-
чих десяти разів до трьох, як 
це є в соціально благополуч-
ній Швеції та деяких інших 
європейських країнах, нар-
деп емоційно «відбрила»:

- Як таке можна робити, 
адже державні чиновники 
високого рівня сплачують 
значні відрахування до Пен-
сійного фонду, тож у них 
мусить бути і вища пенсія! 
У когось щось забрати і дати 

       енсійної реформи не буде О кремі думки
Принаймні доти, доки у Верховній Раді засідає сучасний склад 

парламенту. На жаль, це так і є. Хоча схвалений у першому 
читанні урядовий законопроект таки проголосують. Але 
ж в ньому, як визнають самі народні обранці, змін, як кіт 

наплакав. Є лише намір осучаснити раніше призначені 
пенсії, збільшити необхідний для заслуженого відпочинку 

трудовий стаж і таким чином перенести шістдесятирічним 
громадянам з неповним трудовим стажем дату призначення 

довічного державного утримання на більш пізні терміни. 
Про закон, який би гарантував певну зайнятість людей 

передпенсійного віку, ніхто навіть не говорить…

іншим є неправильним 
шляхом! Це вже було в на-
шій історії. Потрібно розви-
вати економіку, тоді й виро-
стуть мінімальні пенсії.   

Як видно, на цьому над-
звичайно важливому в пла-
ні соціальної справедливо-
сті пункті – співвідношенні 
пенсійних «міні» і «максі» 
- «опозиційність» Олексан-
дри Кужель до правлячої 
більшості стовідсотково 
завершується. У головно-
му питанні «пенсійної ре-
форми» депутати, на жаль, 
одностайні. Бо просто не 
беруть собі до тями, що ви-
жити на мінімальну тисячу з 
хвостиком гривень за сучас-
них цін можна лише за умо-
ви відсутності хвороб та по-
стійної праці в домашньому 
господарстві, на виробни-
цтві, в установах тощо. Їх це 
просто не цікавить, основне 
– щоб максимальний роз-
мір пенсії за віком для себе, 
улюблених, продовжував 
«не перевищувати 10 про-
житкових мінімумів, уста-
новлених для осіб, які втра-
тили працездатність», як це 
визначено чинним законо-
давством. З 1 січня і до 31 
грудня 2017 року ця сума об-
межена 10 740 гривнями. А з 
Новоріччя сума мінімальної 
пенсії, кинутої у вигляді кіст-
ки на стіл найменш замож-
ним, обернеться вдесятеро 
більшим пристойним кус-
нем до столу обраного люду. 
Тобто якою б сумою наші 
обранці не «ощасливили» 
пристарілих, для себе у них 
і довічне утримання навіть 

працездатного віку колег 
(!), і десятикратна пенсій-
на мірка. Без її зменшення, 
обмеження встановлених 
раніше пенсій, допомог, 
компенсацій слово «рефор-
ма» вживати не слід. Бо на-
віть гучно намічене жовтне-
ве осучаснення під гучною 
назвою «пенсійна рефор-
ма» хутенько «з’їдять» ціни 
і запропоноване урядом у 
проекті Держбюджету-2018 
послаблення гривні. Що ж, 
який уряд, така й гривня… 
Про це ж в соцмережах за-
значає екс-міністр економі-
ки Володимир Лановий:

«У запропонованому уря-
дом законопроекті пенсій-
ної реформи немає суттєвих 
змін щодо накопичень і ви-
плат пенсій. Кабмін лише 
збільшує страховий стаж, 
що насправді є збільшенням 
трудового стажу. Це все ігри, 
розмови та імітація діяльно-
сті, а не реформа пенсійної 
системи».   

Абсолютно точно озна-
чив «реформаторські по-
туги» відомий економіст. 
Цікаву думку на цю тему до-
велося почути і від давнього 
знайомого:

- Увесь час чомусь роз-
глядають розмір лише міні-
мальної зарплати і мінімаль-
ної пенсії. Мов під мікроско-
пом їх вивчають – і з цього 
боку, і з ідругого… А коли 
вже почнуть встановлювати 
справедливий розмір макси-
мальних величин? Чому про 
них ніхто не говорить? 

Справді, цього «табу» 
сьогоднішні партійно-на-

родні обранці свято дотри-
муються. Та ні, буває, на 
камеру вони голосно вола-
ють про «права трудового 
люду». Але ніякого діла, за 
невеликим виключенням, 
не роблять. Ось як щойно 
висловився з цього приводу 
у «Фейсбуці» колишній де-
путат Верховної Ради Тарас 
Чорновіл:

«Коли дивлюся на біль-
шість нинішніх депутатів, 
не покидає відчуття, що це 
батальйон цілковитих хамів, 
що раптом прикупили для 
себе найелітарніший закри-
тий клуб. І живуть у ньому, 
немов у паралельній від нас 
реальності».

Певно ж, сподіватися на 
якісь «реформи» від влучно 
оцінених відомим політоло-
гом «працівників», які остан-
нім часом й до сесійної зали 
– власного робочого місця 
– почасти не додибують, не 
доводиться. На дієву бороть-
бу з корупцією – теж, бо жо-
ден відомий український ха-
барник грат досі не побачив. 
Ось така дійсно паралельна 
реальність. Можливо, хоч 
тих двох одіозних суддів 
Центрального (Кіровського) 
суду Дніпра, які минулого 
тижня відтарабанили  до 
столиці кількадесятитисячні 
«хабарці» «зелених» споку-
шати НАБУ, таки причи-
нять по-справжньому, а не 
лише на два місяці…

А у згаданому Китай-
городі довелося побачити 
сумну картину – передве-
чірньої днини троє жінок 
котили навантажені вели-

кими сумками велосипеди 
до автотраси. Як виявилося, 
мама проводжала доньку з 
подругою до Польщі. Вже 
й сільські дівчата, не кажу-
чи про молодих чоловіків, 
замість одруження, народ-
ження дітей їдуть на заро-
бітки за кордон... А знайома 
з Кам’янського розповіла 
історію, від якої війнуло не 
лише страшними злидня-
ми, а й лиховісним 33-м:

- У магазині переді мною 
бабуся запитує продавця:

- Скільки коштує неве-
личкий оселедець? 

- Двадцять гривень.
Бабуся знітилася та тихі-

ше:
- А юшка з нього? 
Дівчина відповідає - нічо-

го не коштує. Бабуся трем-
тячими руками простягає їй 
маленьку баночку і прохає:

- Влий, доню, юшки, я в 
неї хліб вмочатиму… 

Не витримую і прошу зва-
жити старенькій оселедця. 
Ніколи не забуду, якими пов-
ними вдячності і сліз очима 
вона подивилася на мене…

Цими очима дивиться на 
наших ще діючих обранців 
усе старше покоління Украї-
ни. На жаль, побачить їх над-
то мало діючих «народних 
слуг». Тож існуюча вакха-
налія із українськими висо-
чезними пенсіями в жовтні 
лише дещо «осучасниться». 
А реформувати її доведеться 
пізніше – наступному скла-
ду парламенту. Думаймо, 
хто це дійсно може зробити.

Григорій ДАВИДЕНКО.

Чи отримають пенсію 
працюючі за кордоном 
Працевлаштовані за кордоном українці не ма-
ють страхового стажу в нашій країні, однак вони 
застраховані в тій країні, в якій працюють, пере-
дає Ukr.Media. Про це розповів міністр соціаль-
ної політики України Андрій Рева.
«У Польщі за останній рік зросла кількість укра-
їнців, які працюють у цій країні легально. Ми 
дуже серйозно працюємо з країнами, де велика 
трудова міграція українців, щоб там легалізу-
вати громадян України. Якщо вони працюють 
за кордоном легально, а у нас є структури, які 
займаються легальним працевлаштуванням за 
кордоном, докладаємо зусилля, щоб ці люди 
теж були застраховані, і платили єдиний соці-
альний внесок в Україну»,- сказав він.
Також він зазначив, що українська сторона по-
винна легалізувати наших громадян, які виїхали 
за кордон.
«Вони повинні мати точно такі ж гарантії, як і 
ті громадяни України, які проживають в країні. 
Якщо ж людина працює за кордоном нелегаль-
но, то він може докупити відсутній стаж. До 
нового року стаж можна компенсувати в необ-
межених кількостях: хоч 15, а хоч і 20 років, після 
нового року - лише два роки», - сказав чиновник.

Що буде з субсидіями          
в новому опалювальному
У 2017 році на субсидії для українців планували ви-
тратити 47 млрд грн, після правок до бюджету до-
дали ще 14 млрд., однак і цих грошей не вистачить 
на знижки споживачам комунальних послуг.
Цієї зими субсидії в Україні отримуватимуть 9 із 
15 млн. сімей. При цьому в Міністерстві соціаль-
ної політики прогнозують, що кількість субсиді-
антів буде скорочуватися.
Також в Україні за останні місяці скоротили 
нормативи соціального споживання на опален-
ня і газ. Оскільки субсидія нараховується на нор-
матив, то українцям із субсидіями доведеться в 
новому опалювальному сезоні або економити, 
або платити більше.
“Це призведе до зменшення субсидій. Соціальні 
норми скорочені, а субсидія покриває тільки 
соціальні норми. Крім того, це призведе до 
зростання оплати. Щось покриє субсидія, а реш-
ту люди повинні платити самі”, – заявив експерт 
в енергетичній сфері Валентин Землянський.
Людям, які самостійно опалюють житло, опалю-
вальний сезон скоротили на один місяць. Раніше 
субсидію нараховували з 1 жовтня по 30 квітня, 
а в цьому році знижку нараховуватимуть з 15 
жовтня по 15 квітня.

Від чого найчастіше 
пoмupaють українці
За даними Держстату, за минулий рік в 
Україні від різних причин пoмepли понад 
580 тисяч людей, причому майже третина з 
них – від хвopоб серця і кpoвoносних сyдин, 
повідомляє expres, передає Ukr.Media.
Другою основною причиною cмeрті в країні 
є різні пyхлuни і нoвоyтворення: вони винні 
приблизно в кожній сьомій cмeрті.
Зовнішні причини йдуть третіми за кількістю 
забраних життів: приблизно кожен двадцятий 
громадянин гuне під дією тих чи інших 
зовнішніх факторів. При цьому сaмoгубcтва 
серед них є найчастішою причиною і навіть 
обганяють ДTП.
За даними Держстату, на кожні 100 тисяч 
людей в Україні припадає 17 caмогyбcтв, а від 
дорожньо-транспортних пригод гuне 12 осіб. 
При цьому чоловіки накладають на себе руки 
в п’ять разів частіше жінок, а в транспортних 
пригодах гuнуть в чотири рази частіше. 
Ще однією частою причиною cмeртей є 
oтрyєння, серед яких значна частина жepтв на 
совісті підробленого aлкoгoлю – на 100 тисяч 
населення приблизно кожен 11 зaгuнув від 
oтрyєння.
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! Є боротьба за долю України. Все інше - 
то велике мискоборство

Святослав Хоробрий, Великийй князь київський

СМІЄТЬСЯ ТОЙ, ХТО 
СМІЄТЬСЯ ОСТАННІЙ
Ще за кілька днів до приїзду Ми-

хайла Саакашвілі на Дніпропетров-
щину деякі ЗМІ поширили повідом-
лення, що місцева влада готує прово-
кації, якими збирається нашкодити 
гостю. У самому Дніпрі слідом пішли 
ж чутки, ніби буде завдано і «справж-
ній удар під дих». Судячи з усього, все 
вичерпалося спробою дніпровсько-
го міського голови Бориса Філатова 
влаштувати тут великий «вечір гу-
мору». Повеселити тобто земляків, та 
й годі. Забігаючи наперед, скажемо: 
вийшло, що і не більше. Що за цир-
кача швидше сприйняли не гостя зі 
своєю командою, а очільника міста з 
його підлеглими. Хоч гість не менш 
дотепно заявив, що постарається 
сповна скористатися наданою йому 
нагодою.

Втім, судіть  самі. Відомий факт, 
що торік у червні Борис Філатов під-
писав розпорядження про заборону 
надавати у Дніпрі відкриті майдан-
чики просто неба для всіляких при-
їжджих-приблудних, пересувних і 
мобільних мандрівних циркових ко-
лективів. Для їх вистав та спектаклів. 
Особливо якщо серед них дресиру-
вальники тварин. Це розпорядження 
готувалося й видавалося перш за все 
з метою зберегти міське навколишнє 
середовище від різних видів бруду, в 
тому числі і тваринного походження. 
А ось тепер Філатов раптом підписує 
нове розпорядження. Про тимчасове 
призупинення свого попереднього за 
№323-р . Читаємо: 

«Зважаючи на те, що розпоряджен-
ням від 13.06.2017 було заборонено роз-
міщення у місті пересувних та інших 
мобільних цирків, та для реалізації 
прав мешканців міста побачити та 
почути лідера партії «Рух нових сил» 
Міхеїла Саакашвілі:

1. Зупинити на час візиту М. Саа-
кашвілі розпорядження від 13.06.2016 
№232-р «Про заборону пересувних цир-
ків». 

2. Департаменту громадського по-
рядку і цивільного захисту міськради 
звернутися до Дніпровського відділу 
Головного управління  Національної по-
ліції в Дніпропетровській області щодо 
забезпечення правопорядку під час про-
ведення заходів.

3. Департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської 
ради забезпечити додаткові контейне-
ри для сміття, чергування двірників 
для своєчасного прибирання, дезинфек-
ції і дератизації території та безпе-
рервного чергування бригад працівників 
Комунального підприємства «Зоокон-
троль».

Як бачите, все на повному серйозі. 
Кінчаючи четвертим пунктом, яким 
«Контроль за виконання розпоря-
дження покласти на заступника місь-
кого голови з питань діяльності вико-
навчих органів міста, керуючого спра-
вами виконавчого комітету міської 

ради Санжару О. О.» Правда, схоже, 
що останній не вельми справився з 
покладеною на нього відповідальні-
стю. Ні, стражів правопорядку пере-
дусім у формі Національної поліції 
на майдані було більше, ніж треба. 
Чимало з них виявилися зайвими. 
Їхні послуги, а точніше втручання 
їхнє не знадобилося, а тому лише 
плуталися під ногами в учасників 
зустрічі. А ось додаткових смітт-
єзбірників та загонів двірників  при-
наймні нами не було помічено. Хоч 
може в останній момент заступник 
Філатова О. О. Санжара дуже дореч-
но не кинувся завозити на Європей-
ський майдан додаткові контейнери 
для сміття. Бо якби сюди дружни-
ми рядами завітали не лише полі-
цейські, а й місцеві, чого доброго, 
чиновники і державні службовці 
різних мастей – що б могло трапи-
тися, не здогадуєтеся? Та згадалася 
б народу недавня традиція всіх ко-
рупціонерів, казнокрадів і любите-
лів неправомірних доходів, як зараз 
називають хабарників, хапати, нести 
і вкидати у сміттєзбірники. За пря-
мим призначенням тобто. Оскільки 
мінімум поки що до таких дій спо-
нукало усе те, що почули у Дніпрі 
від Михайла Саакашвілі.

Одначе за почуття гумору Борису 
Філатову п’ятірка. В умінні смішити на-
род йому не відмовиш, зрештою. Хоч 
помічникам і консультантам міського 
голови на цей раз доводиться вислов-
лювати докір. Ну як не здогадалися і не 
підказали шефу, що за давнім народ-
ним застереженням сміється той таки, 
хто сміється останній. І що цікаво: ця 
істина збувається і підтверджується 
кожного разу. Осічок не буває – буме-
рангом влучає прямісінько в око назад. 
Або як це трапилося з клоунами на 
ходулях, котрі кружляли-викаблучу-
валися навколо натовпу по периметру 
Європейської площі, а на них народ – 
нуль уваги. Немов їх, таких майстрів 
циркової арени, тут і не було. Незважа-
ючи на те, що вони зображували Пана 
в циліндрі, Королеву та Блазня – певно 
хотіли цим щось сказати народу. Та 
якщо відомому герою одного давньо-
го кінофільму пташку було шкода, то 
нам на цей раз циркових клоунів. Отак 
не визнаними ходити, не викликати на 
свою адресу оплесків, а це дуже при-
кро. Натомість майдан бурхливими 
оплесками вітав чи не кожне слово, яке 
лунало з вуст гостя.

МІЛЬЯРДЕРИ УЖЕ, 
А БАНКРУТИ
Це так Саакашвілі, починаючи свій 

виступ, обізвав нинішніх українських 
вождів, котрі за якихось неповні три 
роки умудрилися хто на сто, хто на дві-
сті, а хто, як за даними Михайла Пре-
зидент Петро Порошенко, і на три-
ста відсотків примножити свої стат-
ки-прибутки. І це у воюючій країні, 
народ якої за ці ж три роки, навпаки, у 
рази збіднів, а сама Україна потрапила 
в перелік останніх на планеті за рівнем 
життя свого народу. А якщо настільки 
печальні підсумки, то хіба теперішні 
правителі наші не політичні банкру-
ти? – запитував публіку третій Пре-
зидент тієї Грузії, котра ще недавно за 
всіма статтями Україні поступалася, а 
зараз далеко попереду неї. Та більше ж 
того – банкрути як еліта і лідери нації, 
нікудишні державотворці, яких пора 
гнати геть відомою мітлою.

Згодом радіо «Свобода» передасть 
з Дніпра, що «свій емоційний виступ 
Міхеїл Саакашвілі побудував на кри-
тиці чинної влади, і зокрема Прези-
дента Петра Порошенка та інших ніби 
різних між собою фігур на зразок Во-
лодимира Гройсмана і Володимира 
Медведчука, Рената Ахметова і т. д. Та-
кож він заявив, що нині влада в Україні 
дуже слабка – «слабша, ніж за Януко-
вича» і «встократ за владу часів Леоніда 
Кучми».  Але тут треба додати головне, 
що оприлюднив на зустрічі зі своїми 
прихильниками опальний політик: 
дійсно довівши по суті бездарність і 
безпомічність як державних діячів те-
перішніх «гетьманів», котрі засіли нині 
на київських пагорбах, як з засідці за-
сідають мисливці полювати на здобич 
передусім для себе, Саакашвілі майже 
прокричав в мікрофони, що усі вони 
натомість вороги України і українсько-
го народу. Сам цей термін – вороги 
народу – справляє неоднозначне  вра-
ження, згодні? Бо ж відразу згадуються 
сталінські репресії і тисячі, мільйони 
загиблих – в тому числі й українців – у 
Гулагах Сибіру, на Соловецьких остро-
вах, Біломор-каналі і так далі. Але ж 
тоді ворогами народу оголошувалися 
безневинні, навпаки, кращі сини та 
дочки, гордість і патріоти нації, якщо 
говорити про українську. Нині ж ніяк 
не можна не вважати не винними ко-
манди як Президента у його Адміні-
страції та усіх тих відомствах і служ-
бах, котрі очолили призначені Петром 
Олексійовичем, так і в Кабміні на чолі 
з Прем’єром Гройсманом. Практич-
но усе населення країни  за лічені три 
роки обернути у найзнедоленіше на 
планеті – це треба примудритися. 
Самі їздять по світу з простягнутою 
рукою, клянчать-старцюють у світово-
го співтовариства ніби на прожиток 

держави, а насправді у власні кишені, 
а свій народ  силоміць випихають же-
браками попідтинню заробляти, мов 
просити милостиню, усієї Європи і не 
лише її. 

Щойно лідер партії «Самопоміч», 
мер Львова Андрій Садовий розказав 
з екрана одного з телеканалів, що спіл-
кувався він з мером польського міста 
Вроцлава, і той повідомив: сьогодні у 
Вроцвалі «відсвяткували» появу тут 
уже стотисячного переселенця з Укра-
їни, який прибув з надією «на постійне 
місце проживання». Це ж значить, що 
12% жителів цього міста зараз – укра-
їнці. «А загалом в Польщі нині наших 
співвітчизників близько 7-ми мільйо-
нів», - підвів риску Андрій Садовий.

- І виїжджають, залишають Украї-
ну, стрімголов, поки не пізно, тікають 
з неї молоді люди, причому, освічені і 
амбітні, здібні та талановиті в першу 
чергу і аж бігом, - сказав на зустрічі 
з дніпрянами Михайло Саакашвілі, 
чим викликав обурливе стосовно на-
ших теперішніх «державотворців» 
розуміння. Бо навіч це національна 
трагедія, як продовжив Саакашвілі, 
наслідки від якої уже зараз страшніші 
від наслідків як винищення генофонду 
української нації сталінською репре-
сивною машиною, так і від втрат його 
під час минулої, Другої світової війни.

Дніпрянам, в минулому дніпропе-
тровцям, Михайло Саакашвілі нага-
дав, що дніпропетровці ще недавно 
пишалися конструкторами та інже-
нерами ракет і іншої космічної техні-
ки, оскільки вони були найкращими і 
найпередовішими на планеті – це без 
перебільшення, а на переконання на-
віть американських їхніх колег. Але де 
вони зараз? Розбіглися, розлетілися по 
світу, де їхні знання, вміння, винаходи 
і т.д. гідно поціновуються й оплачу-
ються іншими державами. І служать 
інтересам інших держав, приносять 
їм дивіденди та зиск. Зміцнюють чужу 
економіки, чужу безпеку і спромож-
ність. Так, вчених з Дніпра та області в 
останні роки виїхало за кордони Укра-
їни тисячі і тисячі. Причому, якщо піс-
ля першого буму еміграції, який став-
ся в кінці 90-х років минулого століття, 
мало не десятиліття тривало відносне 
«затишшя», то в останні три роки но-
вий бум сягнув в рази бурхливіших 
масштабів. І, мабуть, для багатьох 
учасників зустрічі з Саакашвілі стало 
одкровенням та новиною, що їдуть від 
нас не тільки вчені безперервним по-
током, а з Дніпра другими за масовим 
відтоком стали, якщо хочете знати, 
медики, а третіми – металурги. Тоб-
то виїжджають кваліфіковані лікарі, 
українські дипломи яких визнаються 
уже у багатьох країнах світу, також не 
менш кваліфіковані люди робітничих 
професій, котрих ще недавно у нас 

називали золотим фондом держави. 
Люди працездатного віку, котрими у 
нас і дорожили в минулому як най-
більшим багатством, тепер фактично 
лишаються в Україні не затребува-
ними. Більше того, зайвими і навіть 
не бажаними, бо ж політика діючих 
нині можновладців, заявив Михай-
ло Саакашвілі, зводиться до того, що 
«чим менше в Україні проживатиме 
народу, тим краще правителям і олі-
гархічним колам».

Що дуже й дуже схоже на правду. 
Саме зараз, коли гнаний тепер гру-
зин-реформатор здійснює свій вояж 
Україною, аби зустрітися з якомога 
більшою кількістю людей, щоб вислу-
хати їхні відчаї і кривди, у Верховній 
Раді намагаються силоміць протягти 
так звані медичну і пенсійну рефор-
ми. От ви скажіть, чи чули, щоб їх 
десь хтось в народі схвалював і гаря-
че вітав? Ніде й ніхто не відгукується 

му Президенту Грузії і главі Одеської 
облдержадміністрації, сьогодні у нас 
уже на третьому місці стаття надхо-
джень податків в бюджет – це  подат-
ки, які сплачують українці -заробітча-
ни у тій же Польщі, Чехії чи Словенії,  
Італії або Іспанії. Перелік країн, де за-
раз знаходять собі наші співвітчизни-
ки притулок, можна продовжувати. 
Але це тільки подумати – за рахунок 
і трудової еміграції латають державну 
казну?! Яку потім дерибанять настіль-
ки безбожно, що уже і вдвічі більше 
зросли «обов’язкові відкати» проти 
тих, які «стягувалися» при Януковичу. 

НА БОГА СПОДІВАЙСЯ, 
А САМ НЕ ПАСУЙ
А головний ворог України, з яким 

чимдалі не можна миритися, так це, 
на тверде переконання Михайла Саа-
кашвілі – корупція. Зло, з яким Прези-

Минулої середи увечері на Європейській 
площі Дніпра відбулася зустріч жителів 
міста й області з лідером «Руху нових 
сил» Михайлом Саакашвілі. Не думаємо, 
що це було задумано організаторами 
акції, але її учасники раптом 
загорілися бажанням спілкуватися з 
«вічним революціонером», як називали 
Саакашвілі, поки чекали його появи. 
Михайло всьому світу відомий як 
сміливий реформатор і борець з 
корупцією, а тут раптом - вічний 
революціонер! Чи випадково це? Чи де-де, 
а саме у Дніпрі і на Дніпропетровщині 
назвали Саакашвілі тим, ким він 
зараз став в Україні насправді? 
Пригадуєте гімн Івана Франка «Вічний 
революціонер»? 

«Дух, що тіло рве до бою, 
Рве за поступ, щастя й волю, – 
Він живе, він ще не вмер». 

І далі за текстом: 
«І о власній силі йде,
 І простується, міцніє, 
І спішить туди, де дніє,
 Словом сильним, мов трубою,
 Міліони зве з собою». 

Нарешті:
 «Голос духа чути скрізь: 
По курних хатах мужицьких, 
По верстатах ремісницьких, 
По місцях недолі й сліз».

 Як учили багатьох з нас ще у радянській 
школі, франковий вічний революціонер 
надавав людям наснагу, породжував 
в них силу завзяття «Не ридать, 
а добувати хоч синам, як не собі, 
кращу долю в боротьбі». А тепер 
ось у Дніпрі на зустріч з Саакашвілі 
зібралися переважно люди середнього 
віку і навіть зовсім молодого, для 
яких радянська школа і Франко у ній 

зі своєю творчістю далека й  давно 
перегорнута сторінка історії. Та 
це не завадило їм пропустити крізь 
себе і зрозуміти, що сьогодні знову 
необхідно протистояти тій «пітьмі», 
якій протистояв Вічний революціонер, 
захищаючи людей принижених, 
окрадених і, може, зломлених уже, 
зведених до становища бидла та рабів. 
І збагнути чи не найголовніше допоміг 
цей мітинг у Дніпрі його учасникам – 
що новим і молодим  силам настав час 
здобувати для себе право жити у іншій 
справедливій країні. 
«Дух, наука, думка, воля – 
Не уступлять пітьмі поля».
 У цьому свого часу був певен Іван 
Франко, в цьому отримали змогу 
переконатися і всі, хто палко й 
бурхливо вітав приїзд в наш обласний 
центр Михайла Саакашвілі.

УХ, ЩО ТІЛО РВЕ ДО БОЮД

про ці реформи навіть і напівдобрим 
словом. Кабмінівці одні та їм в унісон 
підспівують-підтанцьовують нардепи 
білої нитками шитої та зеленими до-
ларами підкупленої  «більшості», наче 
як медична реформа, так і пенсійна – 
це як божа благодать українцям від 
нинішньої влади. А в цей час голова 
Комітету Верховної Ради з охорони 
здоров’я Ольга Богомолець скликає 
10-тисячну акцію протесту «в білих 
халатах». І оприлюднює статистику, 
яку називає Траурною статистикою 
України: серцево-судинні захворюван-
ня нині сягнули меж національної ка-
тастрофи, туберкульоз став загрозою 
і пошестю в країні, понад  мільйон 
українців страждає від онкологічних 
недуг, а рівень дитячої – малюкової 
– смертності  вдвічі уже перевищив 
рівень країн-членів Європейського 
Союзу. Куди ще далі? А далі до акції 
приєднується і Федерація профспі-
лок України. У неї претензії з приводу 
пенсійної реформи. І вимоги «скасу-
вати підвищення трудового стажу до 
35 років, прибрати зниження його 
коефіцієнта, не відміняти добавки до 
пенсій за вислугу років для праців-
ників і трудівників багатьох галузей 
людської діяльності» - і так далі, і тому 
подібне.

До речі, стосовно 35-ти необхідних 
в майбутньому років трудового стажу 
А де його заробляти, якщо в Україні 
шалено скорочується кількість ро-
бочих місць, а безробіття злетіло до 
захмарних меж? Не інакше, як йти 
дійсно подалі й далеко - в пошуках 
роботи мандрувати де-завгодно, тіль-
ки не в вдома. Все одно, що владці 
підказують з їхніх очей і плечей геть! 
Однак не все так просто тут, якщо хо-
чете знати. І тут влада отримує зиск 
для себе. Бо якщо вірити в минуло-

дент Петро Порошенко ну ні в яку не 
квапиться по-справжньому боротися, 
як гадає сьогодні запрошений ним в 
Україну якраз, щоб допомагати вико-
рінювати спрут «невмирущої мафії» 
Михайло Миколайович. Створено 
НАБУ – Національне антикорупцій-
не бюро України, створене й САБУ, 
спеціалізоване себто, а який толк від 
них? До цих пір жодного корупціоне-
ра, в тому числі й з тих, яких ніби ло-
вили за руку, не посадили у в’язницю. 
Тим часом про Антикорупційний суд 
Порошенко і чути не хоче. Ніхто з со-
тень і уже тисяч крадіїв та пройдисві-
тів, інших негідників, котрі й задекла-
рували явно неправедно нажиті міль-
йони та мільярди, не повернули на-
грабовані кошти в казну держави. А в 
Грузії свого часу реформи зрушили із 
місця після того, як влада Саакашвілі 
відправила у буцегарні кілька  десят-
ків тамтешніх «дутих» багатіїв, серед 
них і трьох членів партії Саакашвілі, а 
тамтешніх «олігархів» змусила повер-
нути державі украдені мільйони. А в 
Україні Генпрокурор Юрій Луценко 
мало не щодня «рапортує» про пору-
шені кримінальні справи чи оголоше-
ні підозри і запевняє навіть, ніби чи 
не на кожного нардепа готує подання, 
а в підсумку – пшик. Велика мильна 
булька, і не більше. 

Не дивно, зрештою, що весь цей 
пафос і зміст монологу гнаного гостя 
таки справді його прихильників у 
Дніпрі і просто слухачів спонукав 
потім, коли їм надавали слово, пе-
рейнятися від Саакашвілі «револю-
ційним духом, що тіло рве до бою». 
Сама атмосфера зустрічі обдаровува-
ла людей, яких, слово честі, зібралося 
не менше тисячі, надією, що ось-ось 
заходяться «обуха сталить та добре 
гострити сокиру». На цей раз не було 

ніякої сцени, щоб гостю на неї можна 
було піднятися – його оточили тісним 
кільцем. Але кожен, хто хотів чи зна-
ходив й за потребу, міг протиснутися 
в самісінький центр і бодай корот-
ко поспілкуватися з політиком, тим 
паче, гаряче потиснути йому руку. 
Імпонувало народу і те, що Михайло 
Миколайович не тільки пообіцяв, але 
і дав обітницю: він від свого бажання 
і своєї добровільно взятої на себе місії 
домагатися змін в Україні на краще і 
винятково в інтересах її народу не від-
ступиться. Він бо ж - хоче хтось того 
чи не хоче – а в історію уже увійшов 
як не лише грузинський, але й укра-
їнський політичний діяч. Зі своїх 33 
свідомо прожитих років, це коли по-
чинати зі студентських у Київському 
державному університеті, тринад-
цять Михайло прожив в Україні. До 
речі, мало хто знає, що вчився на між-
народному факультеті «у два заходи». 

Переривався на службу в Радянській 
армії – служив між іншим у прикор-
донних військах. А «переривався» 
тому, що з університету був відрахова-
ний за… український буржуазний на-
ціоналізм і поширення дисидентської 
літератури. Так що стріляний і у нас, 
як то кажуть, птах.

Та тільки тепер треба сказати, що 
на революційний шлях Саакашвілі 
нас зараз не кличе. Рішучих і енергій-
них діянь він не відкидає. Але за мир-
ним варіантом, який ні в якому разі не 
повинен розминутися з правопоряд-
ком і верховенством законів. Чи мож-
на таким чином позбутися нинішньої 
влади, оскільки вона добровільно зда-
ватися не збирається? – ось запитання, 
на яке від Саакашвілі зажадали у Дні-
прі відповіді. На думку справді гру-
зинсько-українського політика можна 
і треба. Особисто він об’їжджає Укра-
їну, дві мети переслідуючи. Перша: 
зібрати усі болі й печалі народу, його 
вимоги й жадання, щоб потім прибу-
ти до Києва і провести акцію, мирну 
за зовнішнім характером і воднораз 
непримиренну за внутрішнім, на якій 
і проголосити до чинної наразі вла-
ди вимоги народу. Такі, приміром, як 
створення Антикорупційного суду та 
скасування недоторканості. Як нар-
депів, так і Президента, Прем‘єра і 
нижче всіх них. Але головною вимо-
гою буде ухвалення в Україні нового 
виборчого законодавства і негайні 
вибори за ним. Законодавства такого, 
яке заборонить балотуватися усім без 
винятків учорашнім діячам, котрі досі 
не раз засідали в парламенті, Адміні-
страції Президента та Кабінеті Міні-
стрів.

- Повинні прийти нові, незаплямо-
вані сили і кадри, для яких совість та 
інтереси держави і її народу над усе, 
вищі особистих і шкурних, - прого-
лосив Михайло Саакашвілі на Євро-
пейській площі у Дніпрі. – Я вірю, що 
це можливо здійснити, якщо ми всі 
згуртуємося і дамо зрозуміти багато-
літнім горе-діячам, яким досі вдається 
в Україні залишатися при коритах, що 
не вони були господарями в державі, а 
усі ми з вами. Що буде нарешті так, як 
нам, а не їм потрібно. 

Звідси і друга мета, задля якої 

Саакашвілі здійснює своє турне по 
Україні – об’єднати і згуртувати здо-
рові і порядні сили, здатні заявити 
теперішнім правителям «з великої 
дороги», що ось ми, а он поріг – і 
бувайте здорові. Хоч з миром відпу-
стимо лише тих, хто, по-перше, по-
верне награбоване, а по-друге, не за-
служив відсидіти спочатку у тюрмі. 

Але спершу необхідно, звичай-
но, знайти й мобілізувати здоро-
ві і совісні сили – без цього ніяк не 
обійтися. Без цього й на успіх марно 
сподіватися.  Але якщо у невеликій 
Грузії Саакашвілі свого часу вдалося 
знайти лише одну сотню людей, ко-
трі зголосилися на тому або іншому 
рівні втілювати його політику і його 
ідеї очищення республіки від коруп-
ції та казнокрадства, і їх виявилося 
досить, то невже ми у своїй великій 
Україні не знайдемо для початку 
дві-три тисячі патріотів і ентузіастів 
наводити нарешті у рідній державі 
порядок? Дві-три тисячі вистачить, 
не сумнівається визнаний світом ре-
форматор Саакашвілі, щоб все пере-
вернути у нас з хворої голови на здо-
рові ноги. Бодай на рівні областей 
і держави загалом. А у містах і мі-
стечках, районах та селах і селищах 
й поготів людям під силу висунути 
зі свого середовища добропорядних 
та благородних земляків, які від досі 
там і там призначених негідників 
і слідів, а краще і мокрих місць, не 
залишать. 

Може, комусь це однак видасть-
ся утопією. Фантазією і тому подіб-
ним. Та іншого варіанту врятувати 
практично уже понівечену і втрачену 
Україну зараз у нас просто немає – це 
почули від Михайла Саакашвілі дні-
пряни. Бо хоч і на Бога надієшся, але 
коли сам пасуєш – діла не буде. Так 
що це не маячня, якщо хочете знати, 
а потреба мерщій шукати в Україні 
«три тисячі спартанців», які докорін-
ним чином і змінять в державі вла-
ду на ту, що вірою, правдою і честю 
служитиме нарешті своєму народу. 
Жодна процвітаюча нині країна не 
змогла обійтися без цього. Без того, 
щоб гору взяла воля народу.

Микола ЯСЕНЬ.

P.S. Насамкінець не можемо 
змовчати, що автори багатьох 
повідомлень про перебування 
Михайла Саакашвілі у Дніпрі 
потішилися стосовно його ніби 
штукарського вчинку. Коли 
закінчився мітинг і натовп 
людей виніс гостя на той край 
Європейської площі, де зупинка 
маршрутного автобуса за 
№ 88, Михайло Миколайович 
не розгубився і несподівано 
практично для всіх… піднявся у 
переповнений салон. Маршрутка 
зачинила двері і взяла курс на 
лівий берег Дніпра. По дорозі 
гість мав змогу наговоритися 
з пасажирами. Якщо точніше, 
то пасажири дістали змогу 
висловити йому усе, що 
думають про Президента 
Петра Порошенка і Прем‘єра 
Володимира Гройсмана, навіть 
про «гумориста» - міського 
голову Бориса Філатова. А 
потім ще й одне подружжя 
середнього віку запросило 
Михайла Саакашвілі додому до 
себе у гості. Судячи з відеозапису 
цього гостювання, бесіда за 
склянкою чаю вдалася. Була 
напрочуд змістовною. Як 
вважаєте, політику пішло 
на користь таке близьке 
спілкування   з рядовими 
дніпрянами?  На нашу думку, 
виявилося принаймні не марним.

М. Я.

! У боротьбі виростає сила
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ПИТАННЯ РУБА

З апит у міністерство
ТАК можна охарактери-

зувати епізоотичну ситу-
ацію, яка нині склалася на 
території Дніпропетровської 
області, оскільки більшає 
кількість випадків укусів інфі-
кованими тваринами людей. 
Не таємниця, що сказ – це 
смертельна хвороба, але чому 
так склалося нині в державі, 
що люди і тварини в цьому 
питанні, як і в багатьох інших, 
кинуті майже напризволяще?

Сказ, згідно з Вікіпедією, 
або вільною енциклопедією, 
в медицині є особливо не-
безпечним вірусним захво-
рюванням усіх теплокровних 
тварин і людини. Характери-
зується гострим перебігом, 
ураженням нервової системи 
і закінчується летально. Ос-
новним джерелом інфекції є 
хворі дикі тварини, в основно-
му лисиці. А їх у нас із кож-
ним роком стає все більше. 
Вони вже ліниво реагують на 
людську присутність. А коли 
зголодніють, то йдуть і вільно 
беруть чи то курку, чи качку 
на людському подвір’ї, за-
ходять до літніх кухонь. Але 
якби ж тільки ця прикрість, а 
то ще й почастішали випадки 
укусів зараженими лисицями 
людей, домашніх тварин… 

- На Дніпропетровщині пес 
покусав підлітка. Хворий на 
сказ безпритульний пес меш-
кав біля багатоповерхівки у 
Кам’янському. На Дніпропе-
тровщині від сказу померла 
молода жінка. На Дніпропе-
тровщині у чоловіка з підоз-
рою на рак діагностували сказ. 
Шістдесятирічний потерпілий 
у важкому стані госпіталізова-
ний в хірургічне відділення Си-
нельниківської ЦРЛ з підозрою 
на рак шлунку. Після огляду 
фахівцями районної лікарні 
пацієнта з симптомами болю в 
животі, слинотечі, водобоязні, 
утрудненої мови направили до 
Дніпра, - це з новин телеекрану 
лише за 2016 рік. І хто за це все 
відповість?

Особливістю сказу при-
родного типу є формування 
зон стійкого неблагополуччя. 
Вони розміщені, як прави-
ло, в місцях з підвищеною 
щільністю поселення лисиць. 
Заходи боротьби зі сказом 

або Як пощастить, то й обійде 
вас ця халепа стороною 

мають здійснюватися комп-
лексно: органами державної 
ветеринарної медицини, охо-
рони здоров’я, лісництва та 
органів місцевого самовряду-
вання під керівництвом над-
звичайної протиепізоотичної 
комісії районної державної 
адміністрації. Начебто є ком-
петентні державні органи, що 
мають цією проблемою пе-
рейматися. Але чому ж тоді 
ситуація з кожним роком 
тільки гіршає: кількість ли-
сиць упевнено зростає разом 
із кількістю постраждалих? 
Люди ідуть на роботу, діти в 
школу, інші відпочивають. 
І  ніхто не гарантований від 
контакту з хворою на сказ тва-
риною. А вакцини, як відомо, 
або немає зовсім або обмаль. 

Щоб запобігти захворю-
ванню на сказ та смертельним 
випадкам від цієї особливо 
небезпечної хвороби, людям 
потрібно дотримуватися на-
ступних правил з Інструкції 
№ 5 від 15. 03. 1994 р. Міністер-
ства сільського господарства і 
продовольства, затвердженої 
ГУ ветеринарної медицини 
«Про заходи щодо боротьби 
зі сказом тварин»:

 не контактувати з бездо-
мними та дикими тварина-
ми;

 постійно пояснювати ді-
тям небезпечність таких кон-
тактів;

 якщо підозріла тварина 
покусала або обслинила лю-
дину, потрібно промити рану 
теплою кип’яченою водою, а 
потім обробити 70-ти відсо-
тковим розчином спиртового 
настою йоду, якомога швид-
ше звернутися до лікаря.

Та наша дійсність така, що 
навіть медики не завжди мо-
жуть допомогти. Чималого 
розголосу набув випадок, що 
стався з лідером популярно-
го гурту «Друга ріка» Валері-
єм Харчишиним на початку 
серпня в Київській області. 
Він начебто буденний, але 
яскраво показує «піклуван-
ня» Міністерства здоров’я 
про своїх співгромадян.

- Під час прогулянки на 
велосипеді мене вкусив со-
бака, - повідомив у Фейсбуці 
відомий артист. – Телефоную 
до страхової компанії, відпо-
віли, що вакцини ні в Ірпіні, 
ні в Гостомелі немає. У трав-
мпункті Київської міської клі-
нічної лікарні № 4 потрібної 
вакцини теж не було, я взяв 
у них про це довідку (додана 
в мережі – прим. авт.). Я б не 
порушував цієї теми і не гово-
рив би про це публічно, але 
моє ім’я знають, препарат 
для щеплення я можу знай-
ти. Але ж є люди, які прожи-
вають в сільській місцевості 
поза Києвом. Де їм шукати 
цю вакцину? 

Державні програми щодо 
боротьби зі сказом є. Пробле-
ма в тому, що вони тільки ча-
стково фінансуються та вико-
нуються, а цього не достатньо 
для стабілізації епізоотичної 
ситуації. Наприклад, у «Про-
грамі Царичанської районної 
адміністрації Дніпропетров-
ської області по боротьбі із 
захворюваннями тварин на 
території населених пунктів 
та мисливських угідь району 
на 2017 р.» вказано:

Епізоотична ситуа-
ція із захворюваннями тва-
рин складна. Так, протягом 
2016 р. виявлено кілька не-
благополучних пунктів щодо 
сказу:

 с. Могилів, Могилівська 
сільська рада /кіт/;

 с. Драгівка, Царичан-
ська селищна рада /кіт/;

 смт Царичанка, Цари-
чанська селищна рада /соба-
ка/.

Явно спостерігаються пов-
торні випадки в населених 
пунктах у зв’язку з відсутніс-
тю вакцинації тварин. Її кат-
ма, бо державне фінансуван-
ня при-зу-пи-не-не «на період 
реорганізації служби ветери-
нарної медицини України», 
констатує в. о. голови Цари-
чанської РДА О. Бакуліна. 

Ось так. Живіть, а вірніше, 
виживайте, як зможете. Де-
хто з жителів цього чи най-

проблемнішого щодо сказу 
краю Дніпропетровщини 
іноді навіть не повідомляє у 
відповідні органи про випад-
ки нападу на них самих чи 
на їхніх домашніх тварин ли-
сиць, якщо явних укусів не-
має… Бо знають, що ніякої 
роботи все одно проведено не 
буде. А іноді мовчки закопу-
ють покусаних і померлих від 
сказу собак, телят, котів за по-
радою місцевого ветлікаря: 

- Закопайте тихенько теля, 
бо таке підніметься, а вакци-
ни все одно немає…

Тому статистику зареє-
строваних випадків інфіку-
вання тварин та їхніх смертей 
від сказу можна вважати да-
леко не повною. Напрошу-
ється висновок - якщо така 
вже склалася ситуація в дер-
жаві, то що - порятунок пото-
паючих є справою рук самих 
потопаючих? Сільським ра-
дам, громадам необхідно по 
можливості виділяти кошти 
з місцевого бюджету на бо-
ротьбу зі сказом, не чекаю-
чи проведення реформувань 
згори, бо «поки сонце зійде, 
роса очі виїсть». Зокрема, у 
с. Преображенка Царичан-
ського району з 2013 року діє 
«Сільська програма щодо бо-
ротьби із захворюванням на 
сказ на території населених 
пунктів та мисливських угідь 
сільської ради». Фінансове за-
безпечення програми здійс-
нюється за рахунок коштів 
місцевого бюджету та інших 
джерел, не заборонених чин-
ним законодавством. Зміст 
заходів згідно з цією програ-
мою передбачає:

 санітарний відстріл ди-
ких та бродячих тварин;

 закупівля бензину для 

організації санітарного від-
стрілу;

 придбання дезінфіку-
ючих засобів для боєнської 
ями.

Як бачимо, головне - не 
бути байдужими до існуючої 
проблеми і шукати шляхи її 
вирішення.

Оскільки лисиця голов-
ний «резервуар» сказу в при-
роді, то не можна допускати 
високої або критичної щіль-
ності популяції виду. В Захід-
ній Європі, де теж існують по-
дібні проблеми з регулюван-
ням чисельності цього виду, 
вважається, що епізоотія 
сказу не виникає або затухає 
після виникнення при щіль-
ності лисиць не більш як дві 
особини на 1000 га. Цьому пи-
танню в Україні приділяється 
недостатньо уваги, незважа-
ючи навіть на часті випадки 
реєстрації захворювань ли-
сиць на сказ і потенційну за-
грозу людському життю. Ще 
не надто давно хутро лисиці 
було цінним, нині воно не є 
популярним. Багато хто з ли-
сятників перестав цікавитися 
цим звіром. Але навіть зараз 
можна створити для мислив-
ців, які відстрілюють лисиць, 
певні пільги і від цього покра-
щиться епізоотична ситуація. 
Було б бажання і розуміння 
суті проблеми. А ось який 
радикальний спосіб її вирі-
шення пропонує Степан За-
дорожний зі Львова:

- Треба, щоб скажені пси 
покусали 426 народних депута-
тів плюс Президента і Прем’є-
ра, а для надійності ще й їхні 
родини. І закрити кордони, 
щоб ні один не зміг виїхати. 
Отоді у нас і буде вакцина! 

Григорій ЛУК’ЯНЕНКО. 

ЗЕЛЕНО-БАГРЯНЕ узлісся вкрила 
холодна імла осінніх сутінок. Руда 

лисиця, шаленіло перебираючи лапами, 
летіла до хутора, що миготів неподалік 
віконницями яскравих вогників. Не 
запах свійської птиці вабив її широко 
роздуті ніздрі, не тепло людських осель, 
- її гнала лють. На все – на ліс, на сіре 
небо, на цей осоружний світ…
- Ану, відсунься подалі, пузата! – 
викрикнула стара Дмитриха на 
кругленьку льоху, що самовдоволено 
чавкаючи вечерею з корита, терлася 
об ноги своєї хазяйки. Ноги баби 
Ольги, або ж як її ще поважно величали 

Лиховісна самотність
  Цей образок  ґрунтується на реальному випадку,

що стався у селі побіля придеснянських лісів Чернігівщини

на хуторі Дмитрихою за те, що 
покійного чоловіка звали Дмитром, а 
за велетенські розміри – Дмитрищем, 
були зовсім негодящі – опухли й 
боліли від варикозу. Прикривши хлів, 
старенька похиталася, мов качечка, 
своїм двором. І раптом заклякла від 
несподіванки: поперед неї стояла і чіпко 
дивилася прямо в її очі лисиця. Погляд 
цей був злющий, а щелепа вишкірилася 
гострими зубами. 
«Ой, лелечки, скажена!» – майнув 
здогад, і баба потяглася до дровітні, щоб 
вхопити перший-ліпший цурупалок. 
Лисиця загавкала, напружившись 
щосили, підстрибнула і потяглася 
роззявленою мордою до бабиної шиї. 
Незбагненним чином вивернувши руку, 
Дмитриха ліктем вдарила нападницю 

по голові. Та впала вниз, але крутнулася 
і вгризлась зубами в бабину литку.
- Божечки, рятуйте!! – щосили 
закричала стара. – Сусідонько, Катю, 
поможи! Поможи, Христа ради!
Маленька та повна сусідка Катерина 
років шістдесяти притьмом убігла в 
двір, схопила трійчаті вила біля хліва 
і з розмаху ввігнала їх під ребра рудої 
агресорки. Та завищала. Другий удар був 
смертельним – у груди… 
Жінки - Дмитриха, шкандибаючи 
від болю, а Катерина, відсапуючись від 
важкого дихання - зайшли до веранди. 
- Ой, Олю, промию, оброблю рану та 
піду з мобільного подзвоню родичам 
у райцентр, нехай викликають тобі 
«швидку», - мовила сусідка.

- Спасибі, спасибі, дорогенька. Загризла, 
мабуть, би мене, ця клята руда, якби 
не ти. Так до вісімдесяти трохи і не 
дожила б. Ноги вже не ходять та й руки 
слабкі.
- І чого її, скажену, понесло до хутора? 
– молодша Катерина аж склала руки на 
грудях.
- Мо’, відчула, що тут усі у нас старі 
і немічні, - висловила припущення 
Дмитриха. – Один чоловічок та й 
то на одній нозі з костуром стрибає. 
Самотні ми всі, Катю. Просто 
скажено, лиховісно самотні ми на 
нашому хуторі. Діти, онуки рідко 
приїжджають. Начальство й носа не 
показує. Що ми тут сторожуємо, 
доживаючи вік, га?
- Мабуть, ондечки оте, - і Катерина 
кивнула в бік темного лісу.

Микола ПАВЛИШ.

Б увальщина

СКАЗ , 
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Природа завжди дає людині все не-
обхідне для життя, тільки потрібно вмі-
ти це знаходити. Так робили в усі часи. 
За таким принципом Димитр Кристев 
з Болгарії і створював свій Дикрасин, 
взявши за основу натуральні компонен-
ти і додавши речовини, які підсилюють 
їх властивості.

Дикрасин – препарат зовнішньої 
дії, по суті водно-кислотний  настій трав 
(звіробоя, материнки, листя та квітів 
глоду.)

Ще у 4 ст. до н.е. «Історія тварин» 
Аристотель розповів про кровоспинні, 
протизапальні, ранозагоювальні власти-
вості материнки. Адже вона стимулює 
регенерацію, омолоджує та підвищує 
еластичність, також зафіксовані спазмо-
літичні та дезинфікуючі  властивості.

Звіробій має в’яжучу, протиза-
пальну, протимікробну дію, що сприяє 
швидкій регенерації тканини.

Квіти та листя глоду мають спазмо-
літичну  та заспокійливу дію.

Всі ці чудодійні властивості зу-
мовлюють вміст в розчині флавоноїдів, 
ефірних олій і дубильних речовин лікар-
ських трав:

ДИКРАСИН - НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ДЛЯ СПИН
Флавоноіди: володіють капіляро-

тонізуючою дією, зменшують ламкість, 
крихкість капілярів, запобігають зу-
мовленому різними факторами пошко-
дженню базальної мембрани ендоте-
ліальних клітин. Мають інгібіруючий 
ефект на гіалуронідазу й антиоксидант-
ну активність, беруть участь в окис-
лювально-відновлювальних процесах, 
володіють протизапальною, протиалер-
гійною, венотонізуючою дією.

Ефірні олії: володіють місцевою 
подразнюючою  і  ревульсуючою шкіру 
дією, не токсичні в застосовуваних дозах.

Дубильні речовини: володіють зне-
болюючою, протизапальною та бакте-
рицидною дією. 

Унікальна комбінація натуральних 
компонентів та хлористоводнева кис-
лота (у застосованій концентрації) дає 
змогу  швидкої «доставки» активних ін-
гредієнтів до місця ураження суглобів, 
сполученої тканини, м’яких тканин.

Це є унікальна функція Дикрасину. 
Тому засіб має чітко виражену протиза-
пальну, знеболюючу, антисептичну дію, 
покращує мікроциркуляцію крові, запо-

бігає симптомам  передвчасного зносу 
суглобів.

Застосування Дикрасину дозволяє 
зменшити дозу НПЗП ( нестероїдних 
протизапальних препаратів).

Від багатьох людей доводиться чути 
скарги на відкладення солей, це поняття 
трохи застаріле, але повністю описує по-
рушення живлення тканини, погіршен-
ня кісткового кровопостачання. Тому 
Дикрасин тут також допоможе. Адже 
його антиоксидантна дія (вітамін Р і 
танін) зміцнює судини, покращує кро-
вопостачання, живить тканини і шкіру, 
виводить шлаки, розчиняє солі, а хря-
щові тканини захищає від руйнування.

Важливо, що препарат не сприяє 
реакції гіперчутливості, не впливає на 
артеріальний тиск , не змінює структуру 
шкіри.

Клінічні  випробування та багато-
річний досвід підтверджує 70 відсотків 
ефективності  Дикрасину  при його за-
стосуванні. 

Дикрасин рекомендують при: осте-
оартрозах різної локалізації (гонартроз, 
коксартроз, плечолопатковий періар-

трит, артроз плечових суглобів); дефор-
муючому остеоартрозі; остеохондрозах; 
хворобі Бехтєрєва; при больових симп-
томах; облітеруючому ендартареїті; ді-
абетичній ангіопатії нижних кінцівок; 
подагрі; «п’яточних шпорах».

Не рекомендовано: дітям до 15 ро-
ків; коксартрозі 3-4 ст.; при нестабіль-
ності в хребцевих сегментах; при алер-
гічних, запальних і інфекційних  захво-
рюваннях шкіри; під час вагітності

Для того, щоб застосування було 
ефективним Дикрасин потрібно вико-
ристовувати при перших проявах хво-
роби.

Використання Дикрасину безпеч-
не, ефективне, що дає змогу якісно по-
легшувати стан людини.

Дикрасин застосовується зовніш-
ньо!

Існує два способи застосування:
1. Основний курс.
2. Локальний курс.
При основному курсі Дикрасин 

втирається по схемі (докладніше - ди-
віться інформацію до застосування). 
Курс застосування - 18 днів. На курс 

необхідно 3 флакона. Повторні курси 
можна проводити через два тижні.

При локальному курсі Дикрасин 
втирається в окремі суглоби легкими 
масажними рухами один раз на день 
щодня або через день,  поки не настане 
полегшення.

Тривалість курсу залежить від ха-
рактеру, ступеня тяжкості та особливос-
тей перебігу захворювання, стабільності 
досягнутого терапевтичного ефекту, пе-
реносимості препарату.

Дикрасин допоможе покращити 
стан суглобів, а також сприяє живленню 
і відновленню тканин.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

ПЕРША думка, яка вини-
кає у людини, що вирі-

шила почати економити - це 
зниження споживання елек-
троенергії. Справді, в сучас-
них квартирах встановлено 
величезну кількість побуто-
вих приладів, що працюють 
від мережі: мікрохвильовки, 
чайники, праски, телевізори, 
мультиварки і багато іншого. 
Всі ці речі створені для полег-
шення людської праці, а за 
блага, що ми отримуємо, як 
відомо, доводиться платити. 
У цьому випадку, ми розпла-
чуємося величезним спожи-
ванням електроенергії, що 
іноді дуже сильно впливає на 
наш сімейний бюджет.

На сьогодні існує маса 
корисних порад щодо зао-
щадження електроенергії. Ці 
поради не складні, але для 
ефективності вимагають що-
денного застосування. Крім 
того, скорочення споживання 
електрики позитивно позна-
чається не тільки на сімейно-
му бюджеті, а й на більш гло-
бальних речах, а саме:

знижується кількість 
шкідливих викидів у 
навколишнє середовище; 
хнижується енергоємність 
економіки країни; 
підвищується комфорт у 
приміщенні; 
економія енергоресурсів для 
наступних поколінь.

есять перевірених 
методів економії 
електроенергії

Д

ОТЖЕ:
1. Використання 
енергозберігаючих ламп
Одним із способів еконо-

мити світло є проста заміна 
звичайних ламп розжарюван-
ня на енергозберігаючі. І хоча 
вартість таких лампочок вища, 
ніж звичайних, але служать 
вони набагато довше. За ра-
хунок того, що дані лампочки 
практично не нагріваються, ви-
трачена енергія йде тільки на 
освітлення. У середньому, тер-
мін їх служби сягає трьох років.

2. При користуванні 
будь-якою побутовою 
технікою дотримуйтесь 
інструкції до неї
Наприклад, якщо постави-

ти холодильник поряд з пли-
тою або опалювальною систе-
мою, витрати електроенергії 
зростуть у кілька разів, оскіль-
ки приладу доведеться працю-
вати в посиленому режимі для 
підтримки необхідної темпе-
ратури. Те ж саме стосується і 
моментів, коли ви ставите в хо-
лодильник гарячу їжу. Крім 
того, не забувайте його вчасно 
розморожувати, оскільки че-
рез наявність криги на стінках 
морозильної камери спожи-
вання електроенергії зростає 
на 15-20%.

3. Йдучи з приміщення, 
гасіть світло
Мабуть, це правило є най-

простішим способом економи-

ти електроенергію. Якщо ви за-
будькуваті, напишіть записку 
з нагадуванням і прикріпіть її 
біля вхідних дверей. Ця порада 
є однією з найефективніших.

4. Протирайте лампочки
Замислюючись над тим, як 

економити електрику в квар-
тирі, мало хто згадує про необ-
хідність протирати лампочки. 
Небагато хто прислухається 
до цієї поради, адже набагато 
простіше замінити потьмянілу 
лампу більш потужною. Варто 
знати, що пил може «з’їдати» 
до 20% світла від лампи. Крім 
того, не варто забувати і про 
плафони.

5. Зробіть у будинку 
косметичний ремонт
Невеликий косметичний 

ремонт так само допоможе 
заощадити на електриці. 
Для цього вам буде потрібно 
всього лише поклеїти світлі 
шпалери і пофарбувати сте-
лю в білий колір. Світлі сті-
ни здатні повертати до вісім-
десяти відсотків променів. 
Чим темніші шпалери, тим 
меншою буде світловідда-
ча, наприклад чорний колір 
віддає лише дев’ять відсот-
ків світла.

6. Використовуйте 
тепловідображуючі 
екрани
Дуже багато електроенер-

гії поглинають обігрівальні 
прилади, що використову-
ються в осінньо-зимовий 
період. Скоротити їх викори-
стання допоможуть теплові-
дображуючі екрани з фольги 

або пінофола, встановлені за 
обігрівачами. Це допоможе 
підвищити температуру в 
кімнаті на 2-3 градуси.

7. Утепліть кімнату
Крім усього перерахова-

ного вище, можна економити 
енергію, вживши прості захо-
ди з утеплення приміщення. 
По-перше, утепліть вікна, за-
туливши всі щілини або помі-
няйте дерев’яні склопакети на 
більш якісні пластикові. Через 
вікна може втрачатися до 50% 
тепла. По-друге, повісьте на 
вікна теплі щільні нічні фіран-
ки. По-третє, утепліть вхідні 
двері і лоджію, а так само під-
логу в приміщенні.

8. Купуйте побутові 
прилади класу «А»
Сучасна енергозберігаю-

ча побутова техніка споживає 
набагато менше енергії, ніж 
будь-яка інша. Причому різ-
ниця іноді може становити до 
п’ятдесяти відсотків. Крім того, 
існують прилади класу А + і А 
+ +. Відповідно, їх енергозбері-
гаючі здібності ще вищі.

9. Заміна старої проводки
Іноді підвищене спожи-

вання електрики виникає че-
рез застарілу електропровод-
ку. У цьому випадку досить 
замінити її, отримавши не 
тільки можливість заощади-
ти, а й підвищивши пожежну 
безпеку приміщення.

10. Не залишайте 
електроприлади 
в режимі «очікування»
Телевізори, комп’ютери, 

музичні центри активно екс-

плуатуються лише по кілька 
годин на добу. В інший час 
вони знаходяться в режимі 
очікування, поглинаючи при 
цьому електроенергію. Так 
само дуже часто люди дума-
ють про те, що вимкнувши 
прилад основний кнопкою, 
припиниться і споживання 
ним електрики. Насправ-
ді це не завжди так, і тому 
більш ефективним рішен-
ням буде вимкнення прила-
ду з мережі.

Прилади для економії 
електроенергії
З розвитком сучасних тех-

нологій з’явилися прилади, 
які допомагають значно зао-
щадити електроенергію. До 
них належать різні дистанцій-
ні та автоматичні вимикачі, 
реле, трансформатори і бага-
то іншого. Такі чудеса техніки 
були створені спеціально з 
метою зниження комуналь-
них платежів. Завдяки цим 
приладам економія електро-
енергії зростає в 8-10 разів.

Їх робота полягає у мож-
ливості запрограмувати від-
ключення світла на певний 
час. Зазвичай таймер має 
обмеження від десяти секунд 
до десяти хвилин. Крім того, 
подібні прилади дуже часто 
оснащуються мікрофонами, а 
їх включення відбувається від 
певного звуку. Так само мож-
ливе встановлення сутінкових 
вимикачів, що реагують на 
настання темряви.
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РЕКЛАМА

ПОСИДЕНЬКИ

Помідорні оладки
 Помідори – 500 г, петрушка – 

5 гілочок, кріп – 5 гілочок, яйце – 
1 шт.,  борошно – 250 г, сода – 6 г, 
цукор – 25 г, сіль – 5 г, чорний ме-
лений перець – 2 г, олія – 40 мл.
Помідори  очистіть  від шкірки 

та  подрібніть  в  однорідну  масу. 
Додайте до неї яйце, сіль, чорний 
мелений  перець,  подрібнену  пе-
трушку  та  кріп,  а  також  окремо 
змішане  із цукром борошно. Пе-
ремішайте.
Потім присипте тісто дрібкою 

соди, перемішайте та залиште на 
15 хвилин. Обсмажуйте оладки на 
розжареній пательні по дві хвили-
ни з кожного боку.

Помідорне масло
Помідори  –  650  г,  вершкове 

масло  –  200  г,  базилік  свіжий  – 
4  гілочки, орегано мелений –  2  г, 
чорний мелений перець – 2 г, сіль 
– 5 г.
Скибочки помідорів без шкір-

ки  та  насіння  викладіть  на  деко, 
присипте  чорним  перцем  та  за-
пікайте  у  духовці  впродовж  20 
хвилин за температури 180 °C.
У  блендері  подрібніть  листя 

базиліку,  охолоджені  скибочки 
помідорів та вершкове масло. До-
дайте сіль та орегано, перемішай-
те.

Помідори по-арабськи
Помідори  –  1,5  кг,    телятина 

(лопатка) – 500 г, цибуля ріпчаста 
–  1  шт.,  яблуко  –  1  шт.,  перець 
чилі  –  3  шт.,  томатна  паста  –  20 
мл, цукор – 25 г, чорний мелений 
перець – 2 г, червоний мелений пе-
рець – 1 г, олія – 20 мл, сіль – 12 г.
Зробіть  на  помідорах  по  три 

поперечних надрізи, не доходячи 
до  місця  кріплення  плодоніжки 
на 1 см.
Пропустіть  через  м’ясорубку 

телятину,  цибулю  та  яблуко. До-
дайте  мелену  зіру,  сіль,  чорний 
мелений  перець,  червоний меле-
ний  перець.  Перемішайте  фарш 
та  відбийте.  Потім  скатайте  із 
фаршу кульки та вкладіть їх у ро-
зрізи помідорів.
Змастіть  форму  олією, 

викладіть  в  неї  фаршировані 
помідори. Залийте страву суміш-
шю  води,  томатної  пасти,  солі, 
чорного меленого перцю і цукру. 
Зверху  покладіть  цілі  перчини 
чилі.
Запікайте помідори у духовці, 

розігрітій  до  180°C,  упродовж  30 
хвилин. Потім збільшіть темпера-
туру до 250°C та запікайте страву 
ще 10 хвилин.
У  форму  для  запікання  вили-

йте  соус, що  залишився. Щільно, 
стовпчиками,  викладіть  рулети  з 
млинців. Зверху присипте  їх тер-
тим  сиром.  Випікайте  у  духовці, 
розігрітій  до  200°C,  впродовж  15 
хвилин. 

Томатні страви

ДВАДЦЯТЬ восьмого вересня - Все-
світній день моря (World Maritime 

Day).  Це  свято  входить  до  переліку 
міжнародних  днів,  що  проводяться 
під  егідою  Організації  Об’єднаних 
Націй. Цей день відзначається з 1978 
року  за  рішенням  10  сесії  Асамблеї 
Міжурядової  морської  консультатив-
ної  організації  (International Maritime 
Organization,  IMO)  в  один  із  днів 
останнього тижня вересня. Конкретна 
дата призначається щороку, причому 
вона є скоріше рекомендацією: уряди 
мають право змінювати її на свій роз-
суд у межах тижня.
 Мета Всесвітнього дня моря - при-

вернути  увагу  міжнародної  громад-
ськості  до  того,  яких  непоправних 
збитків  морям  і  океанам  завдають 
масова  ловля  риби,  забруднення  во-
доймищ  і  глобальне  потепління.  За 
даними ООН, упродовж останніх 100 
років такі види риб, як тунець, тріска, 
марлін були виловлені на 90%. Синте-
тичні відходи, що скидаються у великі 
водойми, є причиною загибелі мільй-
онів морських птахів  і 100 000 морсь-
ких  ссавців  на  рік.  Через  глобальне 
потепління за останні 100 років рівень 
води у великих водоймах планети під-
нявся на 10-25 см.
Серед найбільш важливих завдан-

нь – підвищення безпеки на морі і по-
передження  забруднення  морського 
середовища,  зокрема  нафтою.  Вели-
чезні нафтові плями, що покривають 
сотні гектарів морських площ, стають 
причиною  загибелі  риби.  За  стати-
стикою,  щорічно  в  світовий  океан  у 
результаті  аварій  потрапляє  більше 
20 мільйонів барелів нафти.

Так написав відомий 
французький романіст 
Марк Леві. І, безумовно, 
мав рацію: море - вічний 

живий організм

оре ніколи не старіє М

  Якщо  поглянути  на  Землю  з 
космосу,  вона  здається  блакитною, 
оскільки 70% її поверхні вкрито мо-
рями і океанами, тому Землю часто 
називають  «блакитною  планетою». 
У Світовому океані зосереджено 97% 
усіх  запасів  води  на  нашій планеті, 
тому  він має  основне  значення  для 
підтримки природного біосферного 
балансу. Біомаса всіх морських меш-
канців  –  від  водоростей  до  блакит-
них китів – складає 90% біомаси всіх 
живих організмів планети.
  Впродовж  тисячоліть  люди  ви-

користовують  океани  та  моря  для 
рибальства,  транспортування  і  тор-
гівлі. У наші  дні  до цього додався  і 
видобуток нафти, газу  і мінералів у 
прибережних водах.
 На жаль, океани та моря   пере-

творені на звалища побутового сміт-
тя,  стічних вод,  хімічних, ядерних та 
інших відходів. Усе це починає руй-
нувати водне середовище. Дослідник 
морів і океанів Жак-Ів Кусто поперед-
жав,  що  «виживання  людини  зале-
жить від того, як здійснюється захист 
чистоти і життя у Світовому океані - 
рятувальному поясі планети».
На території України знаходять-

ся  води  двох  морів  -  Азовського  та 
Чорного. 
Чорне море міститься між Євро-

пою та Західною Азією.

Площа  -  422  тис.  км,  найбільша 
глибина  до  2  211  м  (на  південь  від 
Ялти),  солоність  17-18%.  Розвинене 
рибальство (ставрида, скумбрія, тюль-
ка,  кефаль,  бички,  шпрот,  осетрові, 
камбала, хамса, судак, креветки). Сьо-
годні  95%  всього  вилову  -  чорномор-
ська кілька (шпрот). Майже повністю 
зникли  в  уловах  скумбрія,  ставрида, 
сарган, катран. Чорне море -   важли-
вий район  транспортних перевезень: 
зерно,  залізна  руда,  металопрокат, 
боксити,  непродовольчі  товари  осо-
бистого  вжитку.  Один  з  найбільших 
курортних регіонів Євразії. 
Азовське море  — внутрішнє море 

басейну Атлантичного  океану,    спо-
лучене  з  Чорним  морем  Керченсь-
кою  протокою  (Босфор  Кіммерій-
ський  у  давнину,  завширшки  в  4,2 
км), між Україною та Росією. Площа 
водного  дзеркала  39  тисяч  кв.км,  се-
редня температура води +11 °C.   Ро-
звинене  рибальство:  хамса,  лящ, 
оселедець,  камбала,  тюлька,  судак, 
бички, осетрові. Азовське море - най-
мілкіше у  світі,  вважалося найбільш 
рибопродуктивним, але через некон-
трольований  промисловий  вилов  та 
забруднення промисловими стоками 
перетворюється  на  мертву  водойму. 
Багато видів риб сьогодні знаходять-
ся в Червоній Книзі Укрїни як зника-
ючі.
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