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«Барви українського прапора» 

29 серпня 2013 року в урочистій атмосфері голова 
Дніпропетровської облгосадміністрації Дмитро Колесні-
ков та голова громадської ради при Дніпропетровській 
облгосадміністрації Олексій Лазько вітали переможців 
фотоконкурсу «Барви українського прапора». 

 Переможцями стали 31 мешканець Дніпропетровської 
області. Конкурс став насправді народним. Основна ма-
са учасників – фотографи-аматори: школярі і студенти, 
робітники і педагоги, домогосподарки і службовці, вихо-
вателі дитячих садочків і працівники агропідприємств, 
жителі великих та невеликих міст, сіл і селищ. За пере-
могу у конкурсі вони отримали дипломи та сертифікати 
від голови Дніпропетровської облдержадміністрації та 
голови громадської ради при облдержадміністрації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жадміністрації, зроблено з любов'ю до рідної країни, до 
рідної Дніпропетровщини. Їх зроблено за велінням сер-
ця, і це видно неозброєним оком. Їх теми прості і зрозу-
мілі кожному, хто народився та живе в Україні. Це і тра-
диційні сільські пейзажі з блакитним небом та золотими 
полями пшениці, це й індустріальні види, що відобража-
ють унікальний промисловий потенціал області, це ву-
лиці міст та сіл, які напередодні Дня незалежності та 
інших свят розквітають яскравими фарбами жовто-
блакитного Прапора, це звичайні українці, які живуть 
власним життям та при цьому дуже люблять свій край, 
свою країну і пишаються тим, що вони українці. 

Конкурс проводився в 4 номінаціях: «Моє місто, село, 
селище», «Мій дім», «Наша гордість», «Ми – українці!».  

«Патріотизм – почуття, яке є в серці кожного. Воно за-
кладається з дитинства. Але далі все залежить від того, 
як людина розвиває в собі це почуття. У мене немає 
сумнівів у тому, що переможцями конкурсу стали справ-
жні патріоти Дніпропетровщини, справжні патріоти Укра-
їни», – зазначив Дмитро Колєсніков. 

Голова громадської ради подякував переможцям кон-
курсу за любов до Дніпропетровщини, України, до її 
державних символів: «Щиро сподіваюся, що наступного 
року конкурс «Барви українського прапора» пройде ще 
краще, ще активніше. Я впевнений, що на нас чекають 
нові ідеї, нові конкурси, нові конструктивні пропозиції та 
нові перемоги», – сказав Олексій Лазько. 

(за інформацією прес-служби громадської  
ради при Дніпропетровській ОДА) 

Соглашение об ассоциации: чего ждать экологам 
Все меньше времени остается 

до Вильнюсского саммита, на ко-
тором должно быть подписано 
Соглашение об ассоциации меж-
ду Украиной и Европейским Сою-
зом. Несмотря на разногласия в 
обществе и у политического ру-
ководства по поводу необходи-
мости этого шага, все больше 
уверенности в том, что событие 
это состоится. 

 Соглашение представляет со-
бой многостраничный документ, 
регулирующий все сферы взаи-
модействия Украины с ЕС, уста-
навливающий обязательства  на-
шего государства по сближению 
законодательства, организацион-
ных и управленческих моделей с 
общеевропейской практикой.  

Каких же нововведений в сфе-
ре охраны окружающей среды 
ждать от подписания Соглаше-
ния? 

Вопросам экологии посвяще-
ны многие положения данного 
документа. Наиболее полно этот 
вопрос рассмотрен в главе 6 
(«Окружающая природная сре-
да») V раздела Соглашения. 

Стороны должны будут взаи-
модействовать в сфере сбереже-
ния, охраны, улучшения и вос-
создания качества окружающей 
среды, защиты общественного 
здоровья. Приоритетными в этом 
сотрудничестве определены сле-
дующие вопросы: изменение клима-
та, качества атмосферного возду-
ха и водных ресурсов, сохранение 
и защита биологического и ланд-

шафтного разнообразия, управле-
ние природными ресурсами, про-
мышленного загрязнения и про-
мышленных угроз, экологическое 
управление, образование, сво-
бодный доступ к экологической 
информации и принятию реше-
ний, а также использование гене-
тически модифицированных ор-
ганизмов, шумовое загрязнение и 
т. п. 

Чтобы положения Соглашения 
не остались пустыми деклара-
циями, документ содержит при-
ложения, которые предусматри-
вают конкретные действия сто-
рон и сроки их выполнения. 

Так,  приложение  XXIX  уста- 

навливает сроки (в среднем от 
двух до пяти лет) внедрения Ук-
раиной европейской практики охра-
ны окружающей среды. Речь идет о 
внедрении директив по оценке 
влияния на окружающую среду 
государственных и частных про-
ектов, свободному доступу к эко-
логической информации, участии 
общественности в разработке пла-
нов и программ, связанных с ок-
ружающей средой, а также по ох-
ране атмосферного воздуха, об-
ращению с отходами, гарантии 
качества питьевой воды, обеспе-
чению биологического разнооб-
разия и многих других. 

(далее см. на стр. 2) 

НОВИНИ ЄС 
 
Європарламент проти паління  
 

Члени Комітету Європарламенту з охорони 
громадського здоров’я підтримали наміри щодо 
впровадження заборони на тонкі цигарки та ви-
користання ароматичних речовин у тютюнових 
виробах.  

Комітет, зокрема, вніс зміни в плани щодо ух-
валення вдосконаленої Директиви про тютюнові 
вироби. У ній ідеться про заборону використання 
в цигарках різноманітних добавок, ароматизато-
рів (наприклад, із ментоловим або полуничним 
смаками), вітамінів, кофеїну та таурину.  

Також, згідно з Директивою, попереджувальні 
написи про шкоду для здоров’я повинні бути ро-
зміщені на кожній зі сторін пачки цигарок та за-
ймати щонайменше 75% її площі.  

Окрім того, тонкі цигарки (діаметром щонайбі-
льше 7,5 мм) та пачки, що містять менше 20 ци-
гарок, мають бути заборонені.  

У Європарламенті пояснюють, що маркування 
на таких пачках (зокрема, написи «тонкі» або 
«ультратонкі» цигарки) вводить в оману спожи-
вача, оскільки автоматично класифікує продукт 
як менш шкідливий.  

 

 
ЄС заохочує громадськість до 
участі в підготовці звіту  
 

Європейська Комісія та Європейська служба 
зовнішньої дії запрошують усі зацікавлені сторо-
ни надавати свої відгуки для щорічної доповіді 
про реалізацію Європейської політики сусідства.  

Обидві інституції ЄС розпочали роботу над пі-
дготовкою нового щорічного звіту в рамках Єв-
ропейської політики сусідства за 2013 рік.  

Аби забезпечити більшу прозорість та об’єк-
тивність звіту, Єврокомісія та Європейська слу-
жба зовнішньої дії заохочують усі зацікавлені 
сторони, неурядові організації та інші установи 
долучитися до надання інформації, звітів або ек-
спертних оцінок щодо виконання відповідних до-
кументів (Порядку денного асоціації), які врахо-
вуватимуться під час підготовки звіту. 

Інформацію слід надсилати за адресою: 
enp‐2014‐progress‐reports@eeas.europa.eu.  

Термін подання інформації – до 15 жовтня 
2013 року.  

 

 
Більшість громадян ЄС  
відчувають себе європейцями 
 

Шестеро з десяти громадян ЄС відчувають се-
бе приналежними до Європи і хочуть знати бі-
льше про свої права.  

Згідно з дослідженням, шестеро з десяти євро-
пейців вважають вільне пересування людей, то-
варів і послуг найпозитивнішим результатом іс-
нування Євросоюзу.  

Також, попри кризу, кількість людей, які опти-
містично дивляться в своє майбутнє, перевищує 
кількість песимістів у 19 з 28 країн.  

До того ж песимістичні настрої щодо впливу 
кризи на зайнятість поволі слабшають, ідеться у 
дослідженні.  

Окрім того, абсолютна більшість громадян ЄС 
(51%) підтримують євро.  

Кількість прихильників єдиної європейської ва-
люти, які живуть у зоні євро, становить 62%.  

  (за даними Інформаційного вісника 
Представництва ЄС) 
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Соглашение об ассоциации: чего ждать экологам 
(продолжение, начало см. на стр. 1) 

Если говорить о кон-
кретных изменениях, ко-
торые нас ждут, то речь 
идет, например, о вне-
дрении системы страте-
гической экологической 
оценки, расширении до-
ступа общественности к 
разрешительной докумен-
тации и отчетам по оцен-
ке влияния на окружаю-
щую среду, а также к 
принятию решений отно-
сительно программ, свя-
занных с отходами, ох-
раной водных ресурсов и 
атмосферного воздуха. 

Должна быть пере-
смотрена правовая база в 
сфере захоронения отхо-
дов, в частности введены 
финансовые гарантии зая-
вителя при получении 
разрешения на захоро-
нение отходов, запрет на 
захоронение отдельных 
видов отходов, опреде-
лены процедуры закры-
тия мест захоронения и 

дальнейшего обращения 
с ними. 

Необходимо внедре-
ние более точных систем 
мониторинга состояния ат-
мосферного воздуха, бо-
лее полное определение 
веществ и частиц, за ко-
торыми ведется наблю-
дение.   

В сфере  охраны вод-
ных ресурсов должны 
быть приняты меры по 
внедрению бассейнового 
принципа управления вод-
ными ресурсами и под-
готовке планов по управ-
лению речными бассейна-
ми (с учетом требований 
по информированию и 
консультаций с общест-
венностью). 

Касательно питьевой 
воды необходимо при-
нять меры, чтобы пара-
метры качества воды со-
блюдались в помещении, 
где   вода   течет  из кранов 
и  используется потреби- 

бителями, а не только на 
выходе у производителя. 

Существенных изме-
нений требует законода-
тельство о защите вод от 
смыва нитратов с сель-
скохозяйственных земель 
и внедрении безопасных 
практик аграрного про-
изводства. Должны быть 
определены зоны, уязви-
мые к накоплению нитра-
тов. 

Необходимо внедрять 
систему управления рис-
ками, связанными с про-
мышленным производст-
вом, долгосрочные про-
граммы по предупрежде-
нию паводков. 

Приложение ХХХ к 
Соглашению предусмат-
ривает продолжение им-
плементации Киотского 
протокола. 

Часть 1 главы 18 («По-
литика в сфере рыболовст-
ва») V раздела Соглаше-

ния закрепляет необходи-
мость ответственного 
управления рыболовством, 
которое будет обеспечи-
вать устойчивость рыбных 
запасов и основываться на 
экосистемном подходе. 

Глава 19 раздела V
Соглашения устанавлива-
ет задачи и порядок взаи-
модействия Сторон по ох-
ране и использованию ре-
ки Дунай. 

Статья 294 Соглаше-
ния предусматривает га-
рантии сторон, что их 
экологическая политика 
будет основываться на 
принципе осторожности, 
обязательном примене-
нии превентивных мер, 
приоритетности возмеще-
ния в полном объеме вре-
да, причиненного окру-
жающей среде, и оплате
штрафа загрязнителем 
природной среды.  

             (см. окончание на стр. 4)

Діяльність громадських організацій в світлі нового закону

З початку 2013 року почав діяти 
новий Закон України «Про громадсь-
кі об’єднання». В серпні цього року  
Асоціацією міжнародно-правових до-
сліджень та Дніпропетровським мі-
ським товариством охорони природи 
було організовано обговорення но-
вацій, передбачених у новому доку-
менті, який регламентує діяльність 
громадських організацій.  

Час, що минув, не дозволяє зроби-
ти повні висновки, наскільки корис-
ними для громадськості стали зміни. 
Які здобутки та втрати від нововве-
день. Але деякі положення закону 
викликали занепокоєння учасників. 

Наприклад, якщо змінюється склад 
керівних органів громадської органі-
зації, про це потрібно повідомити 
управління юстиції. При цьому, якщо 
зміни вносилися вищим органом 
(з’їздом, конференцією, загальними 
зборами), закон вимагає подання 

протоколу засідання 
керівного органу, на 
якому було скликано 
засідання відповідного 
з’їзду чи конференції. 

Та не слід забувати, 
що статутами бага-
тьох громадських об’-
єднань передбачено 
право певної кількості 
членів або місцевих 
осередків громадської 
організації вимагати 
скликання чи самос-
тійно скликати засі-
дання вищого керівно-

го органу. Як бути в цьому випадку?  
За буквальним тлумаченням норм 

закону без рішення керівного органу 
проведення зборів чи конференції є 
неможливим. А якщо керівний орган 
ігнорує вимогу про їх проведення? 

Іншим питанням, що підняли учас-
ники, є положення нового закону, що 
передбачають право громадських 
організацій  брати участь у роботі 
консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, що утворюють-
ся органами державної влади та мі-
сцевого самоврядування для прове-
дення консультацій із громадськими 
об'єднаннями. З незрозумілих при-
чин зазначено, що це право нада-
ється винятково громадським орга-
нізаціям зі статусом юридичної осо-
би. Виникає питання, чи можуть бути 
членами тих самих громадських рад 
громадські організації, засновані 
шляхом повідомлення про створен-

ня, чи місцеві осередки організацій, 
які за новими законом не можуть ма-
ти статусу юридичної особи. З іншо-
го боку, абсолютно незрозуміло, 
яким чином статус юридичної особи 
може бути передумовою участі в 
консультативному чи дорадчому ор-
гані представника певної організації. 

У ході обговорення було піднято
питання співвідношення положень 
нового закону та кодексу законів про 
працю: як відомо, загальним прави-
лом діяльності громадських об’єд-
нань є періодичність проведення за-
гальних зборів та переобрання кері-
вництва. Та законодавство про пра-
цю не встановлює такої підстави 
припинення трудових відносин, як 
відкликання із займаної посади. Як 
бути в цій ситуації? 

Чинний кодекс законів про працю,
щоправда, містить окрему статтю, 
згідно з якою встановлений порядок 
вирішення трудових спорів не поши-
рюється на випадки звільнення з ви-
борної посади членів громадських 
об’єднань. Але незрозуміло, наскіль-
ки це положення відповідає Консти-
туції України про підвідомчість судам 
будь-яких спорів. 

Тож за підсумками обговорення 
було направлено запити про роз’яс-
нення спірних положень законодав-
ства. На підставі одержаних відпові-
дей готуватимуться пропозиції щодо 
вдосконалення правових норм 

 
Прес-служба товариства 

охорони природи

НОВИНИ УКРАЇНИ 
 
Парламент ухвалить єврозакони 
на початку жовтня 

 
Голова Верховної Ради України Володимир Ри-

бак повідомив, що парламент ухвалить останні 
законопроекти, потрібні для підписання Угоди про 
асоціацію з Євросоюзом, на початку жовтня.  

В. Рибак висловив упевненість у тому, що Укра-
їна виконає взяті на себе зобов'язання для підпи-
сання Угоди про асоціацію з Євросоюзом до лис-
топадового саміту «Східного партнерства» у Ві-
льнюсі.  

Зокрема, ще потрібно прийняти закон про про-
куратуру, який вже оброблений і проходить екс-
пертну оцінку Венеціанської комісії, потім – закони 
про міліцію та незалежне бюро розслідувань. 

«Це ті законопроекти, які розглядатимуться у 
вересні та на початку жовтня», – сказав керівник 
парламенту, додавши, що «таким чином, ми не-
забаром на 100 відсотків можемо виконати свої 
зобов'язання».  

 
Україна збільшила торгівельні 
бар’єри 
 

Євросоюз закидає Україні та Росії, а також низці 
інших країн створення перепон для міжнародної 
торгівлі, про що йдеться у щорічній доповіді Єв-
ропейської комісії, присвяченій торговельним ба-
р'єрам.  

Стурбованість комісії ЄС викликало, зокрема, 
ухвалення Верховною Радою закону про утиліза-
ційний збір з іномарок. А ще українські офіційні 
особи нещодавно висловили намір фінансово 
стимулювати покупців лише вітчизняних автомо-
білів. Це буде ще одним кроком, який суперечить
міжнародним правилам. 

Не менше непокоять європейських партнерів і 
останні рішення Києва щодо імпорту коксу та кок-
сівного вугілля. Україна несподівано запровадила 
повну заборону імпорту коксу. Євросоюз був тра-
диційним головним постачальником цієї продукції. 
Згодом заборону замінили квотою, розмір якої 
«значно нижче, ніж потрібно, зважаючи на комер-
ційні відносини, що склалися», зазначається у 
доповіді.  

Також доповідь критикує законодавчі бар'єри 
для імпортної продукції у секторі відновлюваної 
енергетики. Ці та інші заходи ЄС вважає несуміс-
ними із зобов'язаннями Києва як члена СОТ, а 
також із відносинами, передбаченими глибокою 
та всеохопною зоною вільної торгівлі. 

 
До ЄС хочуть більше українців, 
ніж до Митного союзу  

 
41,6% громадян підтримують вступ України до 

Європейського Союзу, десятьма відсотками мен-
ше – до Митного, свідчать результати опитування 
фонду «Демократичні ініціативи» центру імені 
Олександра Разумкова.  

13,5% опитаних відповіли, що вони не підтри-
мують вступ ні до ЄС, ні до Митного Союзу ЄЕП, 
а 13,7% не змогли відповісти на запитання, яким 
інтеграційним шляхом іти Україні.  

Також респондентів запитали, чи бували вони в 
країні, яка є членом ЄС, або в США та Канаді.
20,6% опитаних відповіли, що відвідували, 79% –
ні, 0,5% відмовилися відповідати.  

На аналогічне питання, чи бували опитані після 
розпаду СРСР у Росії чи інших пострадянських 
країнах за винятком країн Балтії, 40,3% відповіли, 
що бували, 59,6% – ні й 0,1% відмовилися відпо-
відати.  

На запитання, чи опитані вважають себе євро-
пейцями, 10% відповіли – безумовно так, 24,3% –
скоріше так, 29,1% – скоріше ні, 25,9% – безумов-
но ні, і 10,7% не змогли відповісти. Теоретична 
похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

 (за матеріалами порталу
«Європейський простір»)
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
 
Доповідь голови облради  
на ХХІІІ Економічному форумі 

 
Голова Дніпропетровської обласної ради Євген 

Удод виступив із доповіддю на XXIII Економічному 
Форумі, який відбувся 4 та 5 вересня у польському 
місті Криниця-Здруй. Форум сприяє успішному роз-
витку співробітництва між країнами Центральної та 
Східної Європи та налагодженню дипломатичних 
зв’язків.  

У своєму виступі голова обласної ради зазначив, 
що перед регіонами України стоїть непросте за-
вдання – навчитися самостійно ставити перед со-
бою стратегічні цілі і виявляти найважливіші про-
блеми. У Дніпропетровській області під час розроб-
ки та реалізації проектів місцевого розвитку грома-
ди спираються на передовий досвід, отриманий 
завдяки співпраці з європейськими та міжнародни-
ми партнерами.  

У рамках проекту ЄС та програми розвитку ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» ре-
алізовано 55 проектів з розвитку систем життєзабе-
зпечення та соціальної сфери в населених пунктах 
і селах області, з підвищення енергоефективності 
об'єктів комунальної, соціальної та культурної сфе-
ри, а також із впровадження енергозберігаючих 
технологій. На сьогодні заплановано реалізувати 
ще 50 проектів, і до цього залучено вже 107 гро-
мад, повідомив Євген Удод.  
 
Дніпродзержинськ перший  
на ярмарку «Петриківський  
дивоцвіт» 

 
У суботу, 7 вересня, у селищі Петриківка відбувся 

обласний фестиваль-ярмарок народного мистецтва 
«Петриківський дивоцвіт».  

Дніпродзержинськ гідно виступив на цьогорічному 
фестивалі, розділивши з Нікополем перше місце 
серед міст Дніпропетровщини за представлену екс-
позицію. 

Окрасою виставки Дніпродзержинська на фести-
валі стала традиційна українська хата, виконана за 
допомогою експонатів Музею історії міста. На под-
вір’ї була влаштована виставка робіт дніпродзер-
жинських кулінарів. Гостей вітали дітлахи з дошкі-
льного дитячого закладу № 32, музичний супровід 
експозиції забезпечував ансамбль бандуристів ди-
тячої музичної школи № 3. 

Свої вироби представили народні майстри: Надія 
Васильєва – у техніці валяння з вовни (фелтінг), 
Любов Литовченко – соломоплетіння. Витвори 
скрапбукінгу та декупажу презентувала майстриня 
Оксана Сапега, художнього плетіння гачком – Вік-
торія Рябова. Дніпродзержинський професійний 
ліцей показав зразки різьблення по дереву. 

 
Л. Бальцерович виступил перед 
студентами НГУ 
 

В Днепропетровск прибыл профессор Варшав-
ской школы экономики Лешек Бальцерович.  

Он общепризнанный эксперт в вопросах макро-
экономики, автор «Плана экономических реформ», 
так называемой шоковой терапии, примененной в 
Польше в 1991 г., благодаря которой за короткое 
время страна перешла от плановой экономики к 
рыночному хозяйствованию. 

Л. Бальцерович прочитал лекцию студентам и 
встретился с преподавателями экономического 
факультета Национального горного университета. 

«У меня была возможность встретиться со сту-
дентами, учеными НГУ и поделиться опытом, рас-
сказать о том, от чего зависит успех отдельных 
стран. Экономический рост – это самое главное 
для людей. Без экономического роста невозможно 
решать проблемы. Между бывшими соцстранами 
огромная разница, и есть опыт, на который можно 
опираться. Я стараюсь показать в Украине то, что, 
по моему мнению, является итогом этого опыта», –
отметил Лешек Бальцерович. 

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)
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Річка Оріль в очікуванні створення національного природного парку 

Навряд чи знайдеться 
дніпропетровець, який би 
не чув про те, що найчисті-
шою річкою Європи є 
Оріль. І хоча це тверджен-
ня не має під собою доста-
тнього обгрунтування, тим 
не менше воно підкреслює 
значення цього водного 
об’єкту для нашого регіону і 
України. 

Маючи площу близько 
десяти тисяч квадратних 
кілометрів та довжину бли-
зько 250 кілометрів, з яких 
майже третина припадає на 
Дніпропетровську область, 
решта – на Полтавську та 
Харківську області, Оріль 
належить до середніх річок. 
Вона має 127 притоків та 
понад 100 озер і боліт.  

До будівництва Дніпро-
дзержинського водосхови-
ща (1964) Оріль впадала в 
Дніпро біля с. Шульгівки 
Царичанського району, те-
пер її направлено по ново-
му штучному руслу. 1970–
1981 років уздовж Орелі 
збудовано канал Дніпро – 
Донбас, який також значно 
змінив річку.  По каналу во-
да з Дніпродзержинського 

водосховища надходила до 
Орільківського водосхови-
ща, але нині канал не вико-
нує своєї водопостачальної 
функції, бо через замулен-
ня русла та підпір води в 
Орелі її заплава місцями 
підтоплена, заболочена і 
перетворилась на луки і 
очеретяні болота. 

Однак і дотепер Оріль за-
лишається найчистішою рі-
чкою Степового Подніп-
ров’я, навколо якої сфор-
мувався дивовижний тва-
ринний та рослинний світ, 
що привернув увагу дослі-
дників ще в середині 30-х 
років минулого століття.  

Понад 115 видів рідкісних 
рослин, із яких 1 вид зане-
сено до світового Червоно-
го списку, 2 – до Європей-
ського червоного списку і 
понад 20 – до Червоної 
книги України, обрали міс-
цем свого існування Прио-
рільські землі. 

Понад  30 видів риб пла-
ває в річці, понад 190 видів 
птахів (у тому числі десять 
червонокнижних) облюбу-
вало територію навколо 
неї. 

Унікальність цього приро-
дного комплексу не зали-
шилася поза увагою науко-
вців та громадськості, тож 
ще 2000 року Еколого-ту-
ристичне об’єднання «Ор-
лан» науково обгрунтувало 
створення Національного 
природного парку «Оріль-
ський», який би знаходився 
в трьох областях України – 
Дніпропетровській, Харків-
ській та Полтавській. Тери-
торія парку мала охоплю-
вати середню та нижню ча-
стину течії, а також річку 
Стара Оріль на всю довжи-
ну. Пропонована площа 
національного парку стано-
вила майже 83 тис. гекта-
рів. 

Але під час затвердження 
програми формування на-

ціональної екологічної ме-
режі на 2001–2015 роки 
об’єкт під назвою «Орільсь-
кий» загубився... 

Нарешті в грудні 2008 ро-
ку в Указі Президента Укра-
їни № 1129 з’явилася згад-
ка про необхідність ство-
рення Національного при-
родного парку «Орільсь-
кий». Після цього Державне 
управління охорони навко-
лишнього природного се-
редовища почало готувати-
ся до створення цього 
об’єкту. 

Передбачалось, що спе-
ршу до території націона-
льного парку мають увійти 
землі двох районів – Цари-
чанського та Петриківсько-
го, потім – Новомосковсь-
кий, Магдалинівський та 
Юр’ївський райони. 

Але ж для створення на-
ціонального природного пар-
ку потрібні рішення відпові-
дних місцевих рад.  

Та на місцях не дрімали, 
переконували мешканців, а 
за ними й депутатів, що на-
ціональний природний парк 
непотрібен, що селян поз-
бавлять їх землі, а заповід-
ний об’єкт перетвориться 
на приватну садибу висо-
копоставленого чиновника. 
Тож сільські та районні ра-
ди пішли на спротив і зага-
льмували роботи зі ство-
рення парку. 

За гучними словами про 
права селян та доступ до 
лісу насправді стояло еле-
ментарне бажання вільно 
розпоряджатися ласими шма-
тками землі поруч із річкою 
та лісом, перспектива буді-
вництва елітного житла. З 
іншого боку, в деяких регіо-
нах дійсно мало місце пе-

ретворення природно-за-
повідних територій на вла-
сні маєтки, куди людям не 
можна вільно заходити, що 
посилювало недовіру гро-
мадян до проекту.  

Та потроху місцеві ради 
давали згоду на створення 
Національного природного 
парку «Орільський». Але 
виникла інша проблема: 
через брак коштів належно-
го картографічного матері-
алу нового об’єкту немає, а 
є лише певні проектні на-
риси, які не дозволять пов-
ноцінно реалізувати ство-
рення природного парку. 
Тож роботи знову стали.  

Чи дочекається Оріль ство-
рення національного приро-
дного парку, перш ніж об-
міліє та всохне? Чи зможуть 
природоохоронна громадсь-
кість та науковці відстояти 
цю дивну місцевість?  

Марина СКРИПНИК 
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Соглашение об ассоциации: 
чего ждать экологам 
(окончание, начало см. на стр. 1, 2) 

Статья 296 Соглашения устанавливает 
требование о недопустимости снижения 
или уменьшения уровня охраны окру-
жающей среды, в том числе для улучше-
ния инвестиционного климата или усло-
вий торговли. 

В статье 400 Соглашения закрепляется 
тесная взаимосвязь между туризмом и 
защитой окружающей среды. 

Также согласно статье 434 стороны 
должны содействовать молодежной поли-
тике и продвижению неформального об-
разования, которые будут способствовать 
распространению здорового способа жиз-
ни.  

Кроме того, значительные блоки Со-
глашения, регулирующие взаимодействие 
в сфере энергетики и устранение торго-
вых барьеров, непосредственно касаются 
экологических вопросов. 

В частности, Украина будет осуществ-
лять модернизацию энергетической ин-
фраструктуры, содействовать энергосбе-
режению, поддерживать возобновляемую 
энергетику, производство и использова-
ние альтернативных видов топлива (в том 
числе биотоплива). 

Отдельные мероприятия касаются ли-
квидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС: преобразование объекта 
«Укрытие» в экологически безопасную 
систему, дезактивацию территории, даль-
нейший мониторинг окружающей среды. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
Соглашение об ассоциации предусматри-
вает создание Платформы гражданского 
общества, в которую войдут представите-
ли общественности Украины и члены Ев-
ропейского экономического и социально-
го комитета, которые совместно будут 
контролировать ход выполнения Согла-
шения. Для этого участникам Платформы
будет предоставляться необходимая  ин-
формацию, а также возможность вносить 
предложения по улучшению тех или иных 
аспектов взаимодействия Украины и Ев-
ропейского Союза.  

Вероятнее всего, за основу возьмут 
практику Украинской национальной плат-
формы Форума гражданского общества Вос-
точного партнерства, сложившуюся за годы 
её существования. 

 

Сергей ЕДАМЕНКО


