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Місцеві осередки чи відокремлені підрозділи? 

Минув один рік з часу набуття чинності новим Законом 
України «Про громадські об’єднання», який замінив закон 
«Про об’єднання громадян», що діяв майже 20 років. По-
при запевнення авторів, що ухвалення закону сприятиме 
поліпшенню правового регулювання діяльності громад-
ських організацій, варто відзначити, що сьогодні ті, для 
кого начебто писався цей документ, відчувають переваж-
но негатив.   
 Серед найбільших проблем: зарегламентованість ре-
єстраційної процедури, яка є більш складною та деталі-
зованою, ніж для господарських товариств, вчинення ре-
єстраційних  дій чиновниками, які є переважно новими в 
 
 
 
 
 
 
 

цій системі, не мають достатнього досвіду і подекуди ма-
ють дуже приблизну уяву про діяльність громадських ор-
ганізацій. 
 Усі нюанси нового закону потребують детального опи-
сання, зараз же зупинимося на новаціях, які стосуються 
діяльності місцевих осередків, або, як вони тепер нази-
ваються, відокремлених підрозділів. 
 Створення розгалуженої структури, яка зазвичай спи-
рається на адміністративно-територіальний поділ, є при-
родною потребою для багатьох громадських об’єднань.  

Раніше структурні елементи узагальнено називалися
місцевими осередками, а реальна назва самостійно оби-
ралася громадською організацією з урахуванням своїх 
потреб: тут були і районні, міські, обласні організації, фі-
лії, відділення тощо.  

Новий закон використовує термін «відокремлений під-
розділ». На перший погляд, жодних проблем це не по-
винно створювати, адже місцеві осередки громадської 
організації і є такими самими відокремленими підрозді-
лами.  

За логікою, це не повинно заважати організаціям ви-
користовувати синоніми для найменування своїх осере-
дків. До того ж висновку спонукає п. 1.8. Вимог щодо 
написання найменування юридичної особи або її відо-
кремленого підрозділу: «Найменування відокремленого  
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Повстання чи революція?
Три місяці – з листопада 2013 

року по лютий 2014 року – без-
перечно увійдуть в історію не 
лише України, а й усієї Східної 
Європи. Усе змішалося в цей ко-
роткий проміжок часу: пихата 
впевненість влади у своїй безка-
рності, жадоба чиновників, спо-
дівання громадян, переляк, ради-
калізм, насильство, вбивства і, 
нарешті, втеча керівника країни, 
який вважав, що залишиться в 
своєму кріслі навічно і просто 
мріяв стати царем... 
 Уже багато написано про пере-
думови та причини цих подій. 
Чимало говориться про перспек-
тиви, які відкрилися перед Укра-
їною. 
 Кожен зробив свої висновки: 
Президент Білорусі Лукашенко 
звернув увагу власних правоохо-
ронців на необхідність посилити 
боротьбу з корупцією, керівниц-
тво Росії вирішило боротися з 
громадськими рухами та засоба-
ми масової інформації. (Це ж, пе-
вно, «прозахідні агенти» були 
винні, що колишні керівники 
України перетворили свої маєтки 
на музеї небаченої корупції.) 
 Чиновники та депутати розбі-
гаються по закордонах, рятуючи 
залишки майна, заробленого 
«тяжкою працею». Їм на заміну 
приходять нові, які мають бути 
кращими, більш фаховими та па-
тріотичними, а які вони насправ-
ді – покаже лише час.    
 Органи влади захиталися від 
безпорадності, хтось думає, що 
від «нелегітимної зміни влади», а 
насправді через те, що значною 
мірою вони були лише складо-
вими корупційної системи, а за-
раз просто не розуміють, як їм 
чинити, адже виконання своїх 

безпосередніх обов’язків від них 
уже давно ніхто не вимагав. 
 На фоні суцільного розкрадання 
бюджету поглиблюється еконо-
мічна криза, а за нею зростає і 
невдоволення громадян, яких до-
вго привчали терпіти в обмін на 
міфічну стабільність, і тепер во-
ни намагаються зрозуміти, що 
краще: корумпований «порядок» 
чи революційна невизначеність. 
 Насправді ситуація в Україні 
критична, але не через події 
останніх місяців, а як наслідок 
двадцяти років тупцювання на 
місці, демагогії та імітації держа-
вотворення. До цього ж додалося 
вперте бажання чиновництва на 
чолі з колишнім президентом за-
кріпити існуючий стан і своє по-
ложення в ньому назавжди. 
 Ці великі й малі прорахунки на-
кладалися один на одний, фор-
муючи концентровану суміш, яка 
нарешті вибухнула. І даремно 
сподівалися ті, хто очікував пре-
зидентських виборів 2015 року як 

легітимного способу зміни влади:
події, які відбувалися б після цих 
виборів, напевно, не були б менш 
драматичними. 
 Водночас вибух, який ми спо-
стерігали, не створив нової реа-
льності. Він лише зламав систе-
му, яка опиралася потрібним пе-
ретворенням. 

Слід діяти просто зараз: рефор-
мувати економіку, очищати ор-
гани влади від «кумів», «друзів» і 
просто «гарних хлопців», ство-
рювати армію, міліцію, реформу-
вати економіку, відроджувати
освіту. 

Незважаючи на складність ни-
нішнього часу, він є унікальним 
стосовно можливостей для пере-
творення країни, щоб події 2013–
2014 років стали справжньою
українською революцією, а не 
звичайним бунтом проти купки 
знахабнілих чиновників найви-
щого рівня.  

Олексій РУДЕНКО  
 

НОВИНИ ЄС 
 
Обсяги будівництва  
в ЄС зростають  
 

У грудні, порівняно з листопадом, обсяги буді-
вництва у зоні євро (ЄС17) зросли на 0,9%, у 
ЄС у цілому (ЄС28) – на 1%.  

Такі дані подає Євростат – статистична служ-
ба Європейського Союзу.  

Серед країн – членів ЄС найбільше зростання 
обсягів будівництва було зафіксовано у Чеській 
Республіці (+6%), Франції (+4,5%) та Словаччи-
ні (+2,9%). Натомість у Словенії (-17,2%), 
Польщі (-4,1%) та Іспанії (-3,3%) було зареєст-
ровано найбільше падіння цього показника.  

Загалом у грудні обсяги будівництва зросли в
дев’яти та впали в шести країнах – членах Єв-
росоюзу.  

 
У ЄС створять Європейську 
прокуратуру 
 

20 лютого Комітет Європейського парламенту 
з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх 
справ підтримав пропозицію Європейської комі-
сії щодо створення Європейської прокуратури.  

Пріоритетним завданням майбутнього органу 
повинно стати розслідування та притягнення до 
відповідальності винних у злочинах проти бю-
джету ЄС.  

За попереднім задумом Європейська прокура-
тура повинна мати децентралізовану структуру 
та бути інтегрованою у правові системи кра-
їн‐членів. Позивачі вестимуть розслідування у 
відповідній країні – члені ЄС та використовува-
тимуть національне законодавство цієї держа-
ви. Прокуратура, у свою чергу, для забезпечен-
ня єдиного підходу по всьому ЄС координува-
тиме усі їхні дії.  

Раніше пропозицію Єврокомісії підтримали в
комітетах Європарламенту з бюджетного конт-
ролю та юридичних справ.  

Тепер проект буде розглянуто Європейським 
парламентом під час пленарної сесії.  

 
Хто споживає та виробляє 
енергію в ЄС 
 

Найбільшим споживачем енергії серед усіх 
країн – членів ЄС є Німеччина. Її показник – 319 
мільйонів тон енергії у нафтовому еквіваленті 
(млн т н. е.).  

Згідно з даними Євростату, до п’ятірки найбі-
льших споживачів енергії у Євросоюзі також 
входять Франція (258 млн т н. е.), Об’єднане 
Королівство (202 млн т н. е.), Італія (162 млн т 
н. е.) та Іспанія (127 млн т н. е.).  

У той самий час деякі з цих країн є головними 
виробниками енергії в ЄС. Ідеться, зокрема, про 
Францію (133 млн т н. е., або 17% загального 
виробництва енергії у всіх країнах-членах), Ні-
меччину (124 млн т н. е.; 16%) та Об’єднане Ко-
ролівство (116 млн т н. е.; 15%). Також серед 
лідерів у цьому сегменті – Польща (71 млн т н.
е.) та Нідерланди (65 млн т н. е.).  

Найменш залежними від імпорту енергоносіїв 
у ЄС є Естонія (17%), Румунія (23%), Чеська 
Республіка (25%), Швеція (29%), а також Поль-
ща та Нідерланди (обидві 31%). Найбільш за-
лежними виявилися Мальта (100%), Люксем-
бург та Кіпр (обидві по 97%), а також Ірландія.  

 (з інформаційного вісника 
Представництва ЄС)

ВРОПЕЙСЬКИЙ ЧАС 
      ЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ                              Спецвипуск   (15)  

Понеділок, 3 березня 2014 року                   ГАЗЕТА ГРОМАДСЬКОГО РУХУ                     Видається з 2012 року 



 

2                                 Україна – Європейський Союз                      www.eurotime.info    
 

 
 
 
 
 

 
Посилення ролі регіонів замість федералізації 

Однією з проблем су-
часної України є істотне 
зниження впливу регіо-
нів на загальнодержавні 
процеси, високий сту-
пінь централізації влади 
та управлінських рішень. 
В умовах суспільного 
протистояння, яке нерід-
ко має виразні територі-
альні ознаки, важливе 
значення має проведення 
конституційно-правової 
реформи, яка не лише 
передбачала б підви-
щення самостійності ре-
гіонів, а й підвищувала 
їх вплив на загальнодер-
жавні процеси. І зараз, 
коли реформування Ос-
новного Закону стало 
поряд із достроковими 
президентськими вибо-
рами одним із наріжних 
каменів для збереження 
української державності, 
варто всерйоз обговори-
ти новації в системі ор-
ганів влади, які мають 
бути запроваджені. 

Одним із варіантів та-
кого реформування може 
стати утворення додат-
кового державного орга-
ну – Ради регіонів Укра-
їни. Як аналог може бути 
використано досвід Ні-
меччини та функціону-
вання в ній бундесрату 
(який інколи вважають 
другою палатою німець-
кого парламенту). 

Зараз в Україні діє Рада 
регіонів при Президенті, 
як консультативно-до-
радчий орган, який не 
відіграє значної ролі в 
державному житті і пе-
реважно використову-
ється для демонстрації 
«одностайної підтрим-
ки» регіонами курсу 
Президента (що не див-
но, адже до складу цієї 
ради входять призначені 
Президентом губернато-
ри). 

Натомість за аналогією 
з німецьким Бундесра-
том Раду регіонів Украї-
ни можливо створити як 
самостійний орган регіо-
нального представницт-
ва, а не як другу палату 
парламенту. Це обумов-

лено тим, що назва Вер-
ховної Ради України та 
окремі засади її функці-
онування як однопалат-
ного органу випливають 
із положень Розділів І, ІІІ 
ХІІІ Конституції Украї-
ни, а внесення змін до 
цих розділів є складні-
шим за процедурою. 
Водночас створення Ра-
ди регіонів України по-
ряд із Верховною Радою 
України дозволить об-
межитися внесенням до-
повнень до Основного 
Закону лише за звичай-
ною процедурою. 

Вибори депутатів Ради 
регіонів України варто 
проводити не безпосере-
дньо виборцями, а Вер-
ховною Радою Автоно-
мної Республіки Крим, 
обласними та міськими 
радами. Це обумовлено 
необхідністю більш тіс-
ного зв’язку депутатів 
Ради регіонів України з 
відповідними органами 

регіонального управ-
ління. Це також перед-
бачатиме детальну обіз-
наність депутатів Ради 
регіонів України з про-
блемами регіону, який 
вони представляють, на-
явність у них досвіду ро-
боти в органах місцевого 
та регіонального управ-
ління. 

Крім того, поряд з Ав-
тономною Республікою 
Крим, областями та міс-
тами Києвом та Севасто-
полем доцільно надати 
представництво й найбі-
льшим містам України, з 
населенням понад сімсот 
тисяч мешканців. Це до-
зволить залучити не ли-
ше міста-мільйонники, але 
ще й такі важливі міста, 
як Кривий Ріг та Львів. 
При цьому для визна-
чення кількості предста-
вників від регіону до Ра-
ди регіонів України вар-
то застосувати принцип 
непрямої пропорційнос-
ті, коли кількість депута-
тів залежить від населе-
ності того чи іншого ре-
гіону, але співвідношен-
ня представництва між 

регіонами не точно по-
вторює різницю в їхній 
населеності. Склад Ради 
регіонів України буде 
меншим за 90 осіб. 

Пропонується, щоб да-
та виборів до Ради регіо-
нів України визначалася 
Верховною Радою Укра-
їни і була до певної міри 
«плаваючою» – залежала 
від перевиборів до обла-
сних рад. Це обумовлено 
тим, що не бажано, аби 
якісь місцеві ради оби-
рали депутатів до Ради 
регіонів України напри-
кінці власних повнова-
жень. Водночас новооб-
рані місцеві ради мають 
певний час попрацювати 
з метою формування вза-
ємовідносин у власному 
депутатському корпусі, 
усвідомлення проблем 
власного регіону, перш 
ніж вони обиратимуть 
своїх представників на 
загальнодержавному рі-
вні. 

Водночас задля визна-
чення повноважень Ради 
регіонів України треба 
виходити з того, що цей 
орган не обирається без-
посередньо виборцями, 
тому буде недоречним 
наділення його повнова-
женнями брати участь у 
формуванні суддівського 
корпусу, імпічменті пре-
зиденту України призна-
ченні чи звільненні Ге-
нерального прокурора.  

Формою впливу Ради 
регіонів на законодавчий 
процес має стати схва-
лення чи відхилення за-
конопроектів. При цьому 
слід зробити наголос на 
проектах, важливих саме 
для регіонів: регіональ-
ного та економічного ро-
звитку, податкового на-
вантаження, бюджетного 
процесу. Верховній Раді 
України слід залишити 
можливість ¾ від її кон-
ституційного складу ух-
валювати закони незва-
жаючи на вето як Ради 
регіонів України, так і 
Президента України.  

Якщо ж проти ухва-
лення законопроекту за-

перечує лише один із 
цих суб’єктів – процеду-
ра подолання вето має 
бути спрощеною – дос-
татньо більшості у 2/3 чи 
3/5 голосів народних де-
путатів України. 

Таким чином, Рада ре-
гіонів матиме змогу реа-
льно впливати на зако-
нодавчий процес, проте 
Верховна Рада України 
як найвищій представ-
ницький орган українсь-
кого народу залишатиме 
за собою можливість ух-
валювати найважливіші 
рішення самостійно за 
наявності реального кон-
сенсусу серед народних 
депутатів. 

Аби уникнути спірних 
ситуацій, варто доповни-
ти повноваження Кон-
ституційного Суду Укра-
їни можливістю надава-
ти висновки про те, чи 
потребує законопроект
або закон чи постанова 
схвалення Ради регіонів 
України.  

Також доцільно надати 
депутатам Ради регіонів 
України надати право 
звернення до Конститу-
ційного Суду України з 
питань щодо конститу-
ційності правових актів. 

Безперечно, це лише 
пропозиція, але чи варто 
обмежуватися лише де-
централізацією та рефо-
рмою бюджету, уникаю-
чи посилення впливу ре-
гіонів на загальнодержа-
вні процеси? З іншого 
боку, це може стати доб-
рою альтернативою фе-
дералізації, яка за сучас-
них умов є загрозою те-
риторіальній цілісності 
України. 

Крім того, не йдеться
про необхідність запро-
вадження цих змін уже 
сьогодні: можна ухвали-
ти потрібне законодавст-
во, стабілізувати  ситуа-
цію в економіці і за ре-
зультатами виборів до 
органів місцевого самов-
рядування сформувати 
нову інституцію.     

Роман КОРНІЄНКО

НОВИНИ УКРАЇНА – ЄС 
 

Київ готовий відновити  
переговори з ЄС 
 

Виконувач обов’язків міністра закордонних 
справ України Андрій Дещиця заявляє, що Київ 
готовий до відновлення переговорів про підпи-
сання угоди про асоціацію з Євросоюзом.  

«Уряд України станом на сьогодні готовий до пі-
дписання угоди. Якщо європейська сторона гото-
ва до підписання цієї угоди й також це підтвер-
дить, то ми розпочнемо ці переговори і консуль-
тації стосовно підписання негайно», – сказав він.  

Кабмін під головуванням Миколи Азарова зупи-
нив підготовку до підписання угоди про асоціацію 
з ЄС 21 листопада минулого року, а тодішній пре-
зидент Віктор Янукович не підписав угоду з Євро-
союзом на саміті у Вільнюсі. У зв’язку з цим в 
Україні почалися масові протести 

 

Резолюція Європарламенту  
щодо України  
 

Після попередніх палких дебатів і консультацій 
політичних груп, Європарламент проголосував за 
поправку, у якій зазначено, що підписання угоди 
про асоціацію не є кінцевою метою партнерства з 
Києвом і, згідно зі Статутом ЄС, усі європейські 
країни, включно з Україною, «мають довгостроко-
ву можливість подавати заявку на членство в 
ЄС». Також у резолюції констатується, що попе-
редня влада в Україні «порушила закон, надавши 
повноваження силам безпеки використовувати 
зброю та залучивши снайперів» проти демон-
странтів. Євродепутати закликають «віддати ша-
ну тим, хто боровся та загинув за європейські цін-
ності» і водночас наголошують, що всі, хто вчинив 
злочини проти власних громадян, повинні постати 
перед незалежним судом.  

Європарламент схвалює рішення Єврокомісії 
щодо запровадження механізму персональних 
санкцій проти колишніх українських чиновників 
доби Януковича і закликає до його імплементації. 
Європарламент заохочує уряди країн – членів ЄС 
застосувати внутрішнє законодавство щодо неза-
конного відмивання коштів, щоб зупинити відтік 
капіталу з України і забезпечити повернення ви-
крадених коштів, які перебувають на депозитах у
банках на території ЄС.  

Європарламент декларує, що угоду про асоціа-
цію може бути підписано, «щойно до цього буде 
готовий новий український уряд».  

Окремий пункт документу присвячено візовому 
питанню. Євродепутати закликали Єврокомісію 
пришвидшити ухвалення угоди про лібералізацію 
режиму, «що стане найліпшою відповіддю на очі-
кування українського суспільства».  

Європарламент також покладає великі споді-
вання на президентські вибори 25 травня.  

 
ПАРЄ за територіальну  
цілісність України 

 
Моніторинговий комітет Парламентської асамб-

леї Ради Європи (ПАРЄ) заявив про свою рішучу 
підтримку територіальної цілісності та національ-
ної єдності України і закликав усі політичні сили 
утриматися від дій, які можуть підірвати націона-
льну єдність.  

Про це йдеться у заяві, ухваленій за підсумками 
засідання комітету, яке відбулося 27–29 лютого 
на Мальті, повідомила прес-служба ПАРЄ. 

«Моніторинговий комітет заявляє про свою рі-
шучу підтримку територіальної цілісності та наці-
ональної єдності України. У цьому зв'язку він за-
кликає всі політичні сили в країні і, зокрема, ті, які 
представлено в парламенті, утриматися від будь-
яких дій чи риторики, які можуть підірвати націо-
нальну єдність або спричинять виникнення сепа-
ратистських настроїв», – йдеться у заяві.  

(за матеріалами порталу
«Європейський простір»)
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Почти 9,5 тысячи обращений   
поступило в горсовет 
 

Почти 9,5 тысячи обращений граждан поступило 
в городской совет в прошлом году. Об этом со-
общили в отделе по организации работы с обра-
щениями граждан Днепропетровского городского 
совета. Больше всего – 17,6% обращений – полу-
чено от жителей Бабушкинского района, 14,2% –
АНД-района, 5,6% – Самарского района. В отде-
ле отмечают, что в прошлом году уменьшилось 
количество коллективных обращений, в то же 
время стало больше электронных писем от мо-
лодежи к мэру. 

Из общего количества обращений больше все-
го, а именно 40%, касалось коммунальных вопро-
сов. В отделе по организации работы с обраще-
ниями граждан отмечают, что обращаться к руко-
водителям горсовета можно как письменно, так и 
во время личных приемов. График личных прие-
мов руководителей находится в отделе приема 
граждан и на официальном сайте горсовета.  

В течение 2013 года руководители городского 
совета провели 165 личных приемов, на которых 
приняли почти 1 тысячу 300 человек. За указан-
ный период руководство городского совета также 
провело 63 выездные встречи. 

 
Громадські організації  
оприлюднили звернення 

 
Відкрите звернення громадських організацій 

Дніпропетровська: 
«Протягом майже 3 останніх місяців громадяни 

України шляхом мирних протестів намагалися 
змусити владу стати більш відкритою, розпочати 
діалог з громадськістю та реальну боротьбу з ко-
рупцією. Нехтування волею народу, приниження, 
катування, висміювання та погрози з боку пред-
ставників влади призвели до загострення проти-
стояння, апогеєм якого став розстріл простих 
громадян.  

Події кінця 2013 р. стали відповіддю громадсь-
кості на ігнорування громадської думки, корумпо-
ваність, закритість і непрозорість влади. З 2010 р. 
органи влади проводили систематичну діяльність 
зі знищення осередків громадської активності, на 
заміну реальним створювалися псевдогромадські 
структури, діяльність консультативно-дорадчих 
органів була фактично призупинена. Влада роби-
ла все, щоб ліквідувати реально діючи механізми 
громадського контролю, які дозволяли викривати 
корупційні схеми та зловживання бюджетними 
коштами.  

Усвідомлюючи весь тягар відповідальності за 
майбутнє Дніпропетровщини та України, вшано-
вуючи пам'ять загиблих, ми, громадські активісти 
та представники громадських організацій Дніпро-
петровщини, створюємо Громадську платформу, 
метою якої є координація діяльності інститутів 
громадянського суспільства для: переведення 
протистояння у легітимне та конструктивне русло;
запровадження реальних механізмів громадсько-
го контролю за діяльністю органів влади; підгото-
вки проектів нормативно-правових актів; моніто-
рингу за виконанням вимог громадськості щодо 
відкритості, прозорості та підзвітності органів 
влади; напрацювання пропозицій для проведення 
реформ на місцевому та національному рівнях; 
ефективної боротьби з корупцією.  

Лише спільними зусиллями ми можемо забез-
печити остаточну перемогу над диктатурою в 
Україні, формування критичної маси перетворень 
для розбудови демократичної України. Тому за-
прошуємо усі громадські організації, науковців, 
професіоналів, громадських діячів та ініціативні 
групи приєднатися до роботи Громадської плат-
форми».  

Заяву можна переглянути на веб-сайті центру 
«Тамариск» – www.tamarisk.org.ua. 

                         (за матеріалами з Інтернету) 
 

 

 

Що шукають громадяни на сайтах міністерств?
Центр політичних студій та аналі-

тики провів моніторинг офіційних 
веб-сайтів вісімнадцяти міністерств,  
аби з’ясувати, які документи викли-
кають найбільше зацікавлення у від-
відувачів сайтів і з якими запитання-
ми вони найчастіше звертаються до 
органів влади. Зазвичай це інфор-
мація прикладного характеру, що 
стосується останніх нововведень, а 
також інформація зі сфер ліцензу-
вання та правозахисту. 

Законодавство про доступ до пу-
блічної інформації не зобов’язує ро-
зпорядників розміщувати найбільш 
запитувану інформацію та найпопу-
лярніші нормативно-правові докуме-
нти на сайтах в окремому розділі. 
Але на 44% сайтів (8 з 18 наявних 
сайтів) таку рубрику створено. Окрім 
того, подібну інформацію можна 
знайти на сайті Адміністрації Прези-
дента України та урядовому порталі. 
На сайті Верховної Ради України та-
кого розділу немає.  

Наявність такої рубрики на сайті 
органів державної влади дає можли-
вість їхнім користувачам швидше 
знайти вичерпні відповіді на запи-
тання або потрібний документ.  

Аналіз представлення найбільш 
затребуваної інформації від грома-
дян на офіційних сайтах міністерств 

дозволяє зробити висновок 
про доцільність формуван-
ня та наповнення такої руб-
рики. Адже надалі це лише 
полегшило б роботу відпо-
відальних працівників і мі-
німізувало звернення з цих 
питань. Наприклад, у Мініс-
терстві доходів і зборів 
найбільш популярними до-
кументами є накази відом-
ства про електронний до-
кумент звітності платників 
податків, про надання елек-
тронної податкової звітності, про 
Уніфікований формат транспортного 
повідомлення. Доцільним було б, 
крім публікації документів, коротко 
надати роз’яснення щодо їх застосу-
вання.  

У Міністерстві економічного розви-
тку та торгівлі України люди цікав-
ляться інформацією щодо знецінен-
ня грошових заощаджень, надання, 
використання і повернення кредитів, 
щодо поточної економічної ситуації в 
Україні, видачі ліцензії на заготівлю, 
переробку металобрухту кольорових 
та чорних металів.  

Попитом користується норматив-
но-правова база, яка регулює ве-
дення господарської діяльності у 
сфері ліцензування.  

Інформація про обсяги державного 
замовлення для підготовки науково-
педагогічних кадрів та про створення 
системи «Електронний вступ» є по-
пулярною на сайті Міністерства осві-
ти і науки України. Але відповідей на 
ці запитання у рубриці немає.  

До Міністерства юстиції України 
найчастіше звертаються за право-
вою інформацією щодо діяльності 
Урядового уповноваженого у спра-
вах Європейського суду з прав лю-
дини, про особу судового експерта, 
витяги з Реєстру методик прове-
дення судових експертиз. Попитом 
користуються листи та накази 
Мін’юсту.  

(за даними www.spca.org.ua) 

Місцеві осередки чи відокремлені підрозділи? 
(продовження, початок див. на стор. 1)

підрозділу повинно містити слова 
«відокремлений підрозділ» («філія», 
«представництво» тощо) та вказува-
ти на належність до юридичної осо-
би, яка створила зазначений відо-
кремлений підрозділ». 

Але не так все просто насправді, з 
урахуванням потреб електронної си-
стеми працівники управлінь юстиції 
вимагають використання у назві са-
ме терміну «відокремлений підроз-
діл», тобто назва «обласна органі-
зація всеукраїнського об’єднання» 
тепер вважається неправильною, а 
має бути вказано «відокремлений 
підрозділ у певній області всеукраїн-
ського об’єднання». Можливо, у де-
яких регіонах реєстратори толерант-
ніші в застосуванні цих положень за-
кону, але тим не менше вищезазна-
чене явище існує. 

Іншою проблемою нового закону є 
те, що, відповідно до п. 8 Прикінце-
вих та перехідних положень Закону 
України «Про громадські об’єднан-
ня», протягом п’яти  років з дня на-
брання чинності цим законом всі мі-
сцеві осередки всеукраїнських гро-
мадських організацій мають бути по-
збавлені статусу юридичної особи. 
Через дію цієї норми руйнується ви-
будована десятиліттями територіа-
льна структура місцевих осередків 
всеукраїнських громадських органі-
зацій. Для виконання вказаного при-
пису Закону громадським організаці-
ям потрібно провести процедуру 
припинення, включно з перевірками 

податковими органами та органами 
соціального страхування, сотень 
юридичних осіб, які діють як осеред-
ки всеукраїнської громадської орга-
нізації. Також, враховуючи, що у ба-
гатьох громадських організацій май-
но та земельні ділянки зареєстрова-
но саме за місцевими осередками, 
виникне необхідність перереєстрації 
прав на це майно. 

Окремою проблемою є право кори-
стування земельними ділянками: ба-
гато місцевих осередків громадських 
організацій отримали землю в пос-
тійне користування до  набрання 
чинності Земельним кодексом 2001 
року. Завдяки рішенню Конституцій-
ного суду України від 22.09.2005 у 
справі № 5/рп-2005 ці організації 
мають право користуватися земель-
ними ділянками на підставі актів про 
постійне користування і не зобо-
в’язані замість них укладати догово-
ри оренди. Тепер для виконання ви-
мог Закону щодо позбавлення осе-
редків статусу юридичної особи ви-
никне необхідність здійснити пере-
оформлення землі на всеукраїнську 
громадську організацію, але тепер 
вже на умовах оренди. Крім трива-
лого часу та значної вартості робіт 
щодо такого переоформлення, вини-
кає ще один аспект: за постійне зем-
лекористування організації сплачу-
ють земельний податок, а за оренду 
землі треба буде платити орендну 
плату, що має бути не 
менше 3-кратного роз-
міру земельного пода-
тку. 

Нарешті, положення 
про те, що всеукраїн-
ська громадська орга-
нізація є правонаступ-
ником усіх активів та 
пасивів усіх місцевих 
осередків може приз-
вести до серйозних 
проблем і зловживань, 
оскільки все майно та 

всі борги автоматично зливаються в 
єдине ціле. Тому значна заборгова-
ність лише одного місцевого осеред-
ку (у тому числі і створена штучно) 
може стати підставою для вилучення 
всього майна всеукраїнської громад-
ської організації. 

Також сумнівним видається те, що 
для реєстрації відокремленого під-
розділу подається лише рішення ві-
дповідної громадської організації, а 
реєстрація змін щодо такого підроз-
ділу відбувається з карткою, підпи-
саною керівником громадської орга-
нізації. Таким чином закріплюється 
абсолютна централізація в неурядо-
вих організаціях. Адже статутами ба-
гатьох громадських об’єднань пе-
редбачено необхідність ухвалення 
певних рішень саме органами відо-
кремлених підрозділів. Логічним бу-
ло б надання для реєстрації і відпо-
відних документів, не дозволяючи у 
конфліктних ситуаціях вищому кері-
вному органу громадської організації 
ігнорувати позицію своїх місцевих 
відділень.  

Серед позитивних нововведень 
можна назвати хіба що надання пра-
ва на створення відокремлених під-
розділів не лише всеукраїнським 
громадським організаціям, а й міс-
цевим. 

Проте очевидно, що новий закон 
потребуватиме змін. 

Ольга ЛЕВИЦЬКА 
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если руководствоваться следую-
щими принципами: есть только 
при голоде и не переедать; есть 
то, что хочет организм, а не мыс-
ли-желание; при одном приеме 
есть только совместимую эколо-
гически чистую и однотипную 
пищу; есть в каждый следующий 
прием пищу, по составу отли-
чающуюся от предыдущих; еду 
тщательно пережевывать; когда 
ешь, много не пей, когда пьешь 
не ешь; большая часть пищи дол-
жна быть растительной; она 
должна быть свежая и ближе к 
природному состоянию с мини-
мальной физико-химической об-
работкой (нарезка, варка, соле-
ние, жарение, обработка реаген-
тами, копчение); минимум в пище 
соли, сахара, кофе, чая, алкого-
ля, уксуса, острых приправ, ра-
финированных продуктов, таба-
ка, лекарств, насыщенных жиров; 
не есть при усталости, холоде, 
перегреве, болях, воспалениях, 
стрессе; ежедневно употреблять 
воды до 3 литров с учетом жид-
кости, вводимой с пищей.  

Второе направление, обеспе-
чивающее хорошее здоровье че-
ловеку, – это очистка организма 
от шлаков и патогенных возбуди-
телей. Здесь неоценимую по-
мощь приносят рекомендации 
торсионной диагностики. С ин-
формационного поля для каждо-
го человека можно получить ин-
дивидуальные рекомендации по 
приему воды, меда, уксуса и дру-
гих веществ, которые обеспечи-
вают очистку организма от шла-
ков и подавляющего большинст-
ва патогенных возбудителей, в 
том числе раковых клеток, виру-
сов, бактерий, водорослей, гри-
бов. Только в исключительных 
случаях необходимы другие 
приемы очистки с помощью тор-
сионных рядов от вируса, напри-
мер иммунодефицита, или неко-
торых бактерий, вызывающие ка-
кие-то оригинальные заболева-
ния. Также с помощью торсион-
ных рядов возможно устранение 
ряда хронических заболеваний, 

которые обусловлены смещени-
ем биофизического и эфирного 
тел человека, отклонением со-
стояния биофизического, эфир-
ного и ментального тела челове-
ка от информационной протост-
руктуры этих тел, хранящейся в 
базе данных архивного двойника 
тела нашей Души. Кстати, чем 
дольше живет человек, тем 
больше он  накапливает смеще-
ние своего тела по сравнению с 
протоструктурой этого тела базы 
данных архивного двойника тела. 

Состояние организма человека 
можно охарактеризовать рядом 
параметров. Например, таким 
параметром может быть электри-
ческое сопротивление 1 метра 
длины нервных клеток. В идеале 
у здорового человека оно со-
ставляет 4 ома. С возрастом, с 
ростом зашлакованности нерв-
ных клеток сопротивление их вы-
растает до критического состоя-
ния, которое составляет 8,9 ома. 
Все отклонения в образе жизни 
человека сразу отражаются на 
изменении электрического сопро-
тивления нервных клеток, на его 
здоровье. Увеличение патоген-
ной микрофлоры  и ввод различ-
ных отравляющих веществ с пи-
щей приводит к увеличению 
электрического сопротивления 
клеток. При электрическом со-
противлении нервных клеток вы-
ше 7 ом возникают раковые опу-
холи, а если оно выше 7,3 ома,
возникает и распространяется 
вирус иммунного дефицита. При-
чем лекарства не уменьшают со-
противление нервных клеток, а 
способствуют их росту. 

Всю жизнь человек может жить 
здоровым, независимо от возрас-
та, если он будет придерживать-
ся здорового образа жизни и учи-
тывать, что для здоровья важно 
оптимизировать очистку организ-
ма, питание, физические нагруз-
ки, физические воздействия, от-
дых, психоэмоциональные на-
грузки и духовность.  

 
Петр ЕРМАКОВ, профессор

ЗДОРОВЬЕ – ВСЕГДА 

Мы привыкли болеть уже с ма-
лых лет, а тем более с возрас-
том. Это такая же норма, как и 
то, что сами врачи поголовно 
тоже не здоровы. Можем ли мы 
не болеть? Можем ли мы быть 
всегда здоровы? Зависит ли 
здоровье от возраста? Что же 
влияет в основном на здоровье? 
Есть ли выход из порочного кру-
га нашего нездорового образа 
жизни? Почему молодые спорт-
смены болеют? Таких вопросов 
много. Классическая медицина 
не дает на них полного ответа. 

Обследования показывают, у 
всех есть проблемы со здоровь-
ем независимо от возраста. 
Только проблемы эти разные. 
Например, человек в возрасте 
15–20 лет. Не болеет, хорошо 
себя чувствует, биохимические 
показатели в норме. По приня-
тым нормам врач вправе ска-
зать, что человек здоров. Одна-
ко практика торсионной диагно-
стики показывает, что в таком 
возрасте все клетки и сосуды 
уже зашлакованы почти на 10%. 
Это означает, что кровоток лим-
фы и крови снижен, электриче-
ское сопротивление  нервных 
клеток увеличено, электрический 
сигнал быстрее затухает и мед-
леннее продвигается по нервам  

(реакция человека замедляется), 
на сигналы мозга выделяется 
меньше ферментов и гормонов, 
снижается степень функциони-
рования иммунной системы, ор-
ганизм меньше сопротивляется 
внедрению и размножению пато-
генной микрофлоры. 

Следует иметь в виду, что кри-
тической является зашлакован-
ность  организма на 0,5%. Если 
она выше, человек не является 
здоровым.  

Идеально человек не может 
исполнять все элементы своего 
существования – питание, дви-
жение, отдых, психоэмоцио-
нальные нагрузки и т. д. На этот 
неидеальный образ жизни отво-
дятся природой, а вернее Соз-
дателем, эти до 0,5% зашлако-
ванности организма.  

В жизни мы допускаем по не-
знанию, невозможности выпол-
нять и по лени значительно 
большие отступления от пра-
вильного образа жизни. Все это 
приводит к тому, что к 30–40 го-
дам мы в большинстве имеем 
шлаков в организме порядка  
20%, а далее и еще хуже.  

Огромное количество шлаков 
приводит к уменьшению сечения 
кровеносных и лимфатических 
сосудов, к резкому ограничению 
амплитуды движения, снижению 
реакции на раздражители, к бы-
строй усталости, к снижению 
скорости движения, к уменьше-
нию силы, к увеличению количе-
ства раковых клеток и вирусов 
иммунодефицита и т.д. 

Отдельный вопрос – накопле-
ние патогенных возбудителей. 
Независимо от возраста у чело-
века может накапливаться до 
килограмма и более вирусов, 
бактерий, грибов, сине-зеленых 
водорослей, червей и членисто 

ногих. Все это приводит к разви-
тию раковых клеток, к увеличе-
нию вирусов иммунодефицита.  

Современная диагностическая 
классическая медицинская ап-
паратура не может, к сожале-
нию, дать полный анализ со-
стояния организма человека по 
всем параметрам зашлакован-
ности и наличию патогенных 
возбудителей на всех уровнях 
организма, в том числе малых 
количеств раковых клеток и ви-
русов иммунодефицита.  

Самую полную картину состоя-
ния человека можно получить с 
помощью  комплексной торси-
онной диагностики. 

В этом случае можно опреде-
лить с любой точностью все ос-
новные параметры, характери-
зующие состояние организма 
человека. Например, количество 
вирусов можно определить с 
точностью до 0,0001 мг.  

В первую очередь врачи сове-
туют при болезни принимать 
таблетки, которые могут убить 
некоторые патогенные возбуди-
тели, уменьшить боль, но увели-
чить зашлакованность организма 
и ослабить иммунную систему.  

Какой же путь обеспечивает 
хорошее здоровье человеку?  

Два основных направления 
обеспечивают человеку здоро-
вье. Первое направление – это 
здоровый образ жизни.  

Об этом мы много слышим и 
знаем, но только не всегда вы-
полняем нормы здорового об-
раза жизни, который включает 
питание, движение, отдых, фи-
зические воздействия, психоло-
гический климат, хорошую эко-
логию окружающей среды. 

Наиболее сложно поддержи-
вать оптимальность питания. 

Оптимизировать его можно,

Оголошення
Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю 

“Агрофірма “Покровська” (39441, Полтавська область, 
Машівський район, с. Абрамівка, вул. Леніна, 19, код 
ЄДРПОУ 32534993) Чичотка В. В проводить конкурс із 
вибору організатора аукціону. 

Організатор аукціону повинен відповідати таким 
критеріям:  

– мати право на організацію аукціонів з продажу майна 
боржника; 
– не бути заінтересованою особою стосовно боржника, 
кредиторів та замовника аукціону; 
– мати досвід проведення аукціонів не менше 3 років; 
– запропонована найменша сума винагороди. 
Перелік документів, які подаються замовнику: 
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням  повного 

найменування/прізвища, ім’я, по батькові, коду ЄДРПОУ, 
реєстраційного номеру облікової картки платника подат-
ків (або відомостей про серію, номер паспорта – для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номеру плат-
ника податків та повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті); реквізитів (місцезнаходження/місцепроживан-
ня, телефон, телефакс, електронна адреса), організацій-
но-правової форми, відомостей про відсутність (наяв-
ність) заінтересованості щодо боржника, кредиторів та 
замовника аукціону та пропозиції щодо суми винагороди 
за проведення аукціону; 

2) засвідчені в установленому порядку копії установчих 
документів (за наявності) або інших документів, відпо-
відно до яких претендент має право проводити аукціони;  

3) довідку, підписану претендентом, яка містить перелік 
проведених ним аукціонів з продажу майна боржника, 
для підтвердження його досвіду (не менше 3 років) ор-
ганізації аукціонів. 

4) довідку про організаційні та технічні можливості для 
забезпечення підготовки та проведення аукціону; 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що 
підтверджують їх відповідність встановленим критеріям, –
10 календарних днів від дати публікації цього 
оголошення. 

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні 
документи: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Мандриків-
ська, буд. 163, кв. 2. 


