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ХІІ Съезд судей Украины 

19–20 июня 2014 года состоялось важное собы-
тие в жизни украинской судебной власти – в Киеве 
прошел внеочередной ХІІ Съезд судей. 

По замыслу авторов закона «О восстановлении 
доверия к судебной власти» это мероприятие 
должно было послужить толчком к обновлению 
всей судебной системы: на съезде должны были 
избрать новый состав совета судей Украины, боль-
шинство членов Высшей квалификационной ко-
миссии судей и 3 членов Высшего совета юстиции. 
Логично было бы ожидать от него предложений по 
усовершенствованию самой судебной системы, тем 
 
 
 
 
 
 
 
 

более что в стране идет процесс конституционной 
реформы, что позволяет достаточно серьезно обно-
вить правовую базу деятельности третьей ветви 
власти. При этом нужно понимать, что качество и 
эффективность работы судебной системы (как, соб-
ственно, и любого государственного механизма) 
напрямую зависит от ее кадров, в то время как 
именно от Высшего совета юстиции и Высшей ква-
лификационной комиссии судей напрямую зависит 
этот состав, поскольку и Президент и Верховная 
Рада в своих кадровых решениях опираются на ре-
комендации именно этих органов.  

Неудивительно, что ХІІ Съезду судей предшест-
вовала эпопея с попыткой провести съезд делега-
тов, избранных по старой, менее демократичной 
процедуре и избрать на нем членов Высшего совета 
юстиции. К счастью,  эта попытка не удалась. 

Однако назвать новый съезд образцом демокра-
тии и децентрализации нельзя. 

Прежде всего вызывает множество вопросов сама 
процедура отбор делегатов: согласно изменениям, 
внесенным Законом «О восстановлении доверия к 
судебной власти», делегаты на съезд избираются по 
квоте 1 делегат от 20 судей конференциями судей 
от каждой области. 

                                                          (см. далее на стр. 2) 
 
 
 
 
 
 
 

Конституція повноліття
За кілька днів виповниться 18 

років з дня ухвалення нині чин-
ної Конституції України.  
 Народившись у «конституційну 
ніч» з 27 на 28 червня далекого 
1996 року, вона потроху досягла 
свого повноліття, яке збіглося з 
черговим витком боротьби нашої 
країни за незалежність і право на 
існування на карті. 
 Увесь час наша Конституція ві-
дчувала себе нерідною дитиною. 
Референдум 2000 року мав на 
меті здійснити її істотну зміну, а 
то й ухвалення її нової редакції 
(лише завдяки рішенню Консти-
туційного Суду України з рефе-
рендуму було знято питання про 
потребу прийняття нового Осно-
вного закону). 2004 року відбу-
лася конституційна реформа, яка 
змінила баланс повноважень між 
Президентом та Верховною Ра-
дою. Протягом керівництва дер-
жавою Віктора Ющенка було 
опрацьовано і внесено на розгляд 
Верховної Ради новий текст Кон-
ституції, щоправда відкинутий 
законодавцями. Віктор Янукович 
змінив Основний закон вольовим 
(і досить сумнівним з юридичної 
точки зору) рішенням Конститу-
ційного Суду. В лютому 2014 ро-
ку Верховна Рада України відно-
вила дію конституційної рефор-
ми 2004 року.  

Але вже сьогодні в парламенті 
діє спеціальна комісія, яка опра-
цьовує чергові зміни до Консти-
туції, готує свої пропозиції і но-
вообраний Президент України 
Петро Порошенко.  

Так само нагальним є прове-
дення реформи системи місцево-
го та регіонального самовряду-
вання, що теж потребує внесення 
змін до Конституції України. То-

му найближчим часом маємо 
очікувати на чергові «конститу-
ційні ночі». 

Але не зважаючи на всі труд-
нощі саме ухвалений вісімнад-
цять років тому головний закон 
нашої країни визначає основні 
умови політичної боротьби та є 
дороговказом усього законодав-
чого процесу. І не вина цього до-
кумента, що повага до обов’язків 
поки що не стала ознакою нашо-
го життя, а отже кожен із нас – 
від пересічного громадянина до 
поважного чиновника – вбачає у 
будь-якому законі перш за все ін-
струмент досягнення власних ін-
тересів, а не визначене правило 
поведінки.  

Проте скільки б нарікань на 
Конституцію України не вислов-
лювалося з боку скептиків, не 
можна заперечувати головного: 
цей документ не дозволив одній 
особі чи одній політичній силі 
перетворити свою владу на дові-
чну чи тим більше спадкову, як 
ми це можемо побачити в окре-
мих країнах, що вийшли з коли-
шнього СРСР.  

За час існування Конституції
було проведено важливі реформи 
правової системи, здійснено змі-
ни в системі судових та правоо-
хоронних органів. І хоча вони все 
ще не досягли того стану, який 
би задовольняв суспільство, оче-
видно, що без проведених хоча б 
і половинчастих реформ ситуація 
була би ще гіршою. 

Не менш важливим є те, що 
сьогоднішній процес реформу-
вання Конституції передбачає
дотримання визначеної в Основ-
ному законі процедури і не під-
коряється віянням революційно-
го романтизму та «революційної 
доцільності». Адже, цей доку-
мент потребує перш за все зва-
женості та широкого консенсусу 
для внесення коректив. 

Тож маємо шанс здійснити удо-
сконалення цього важливого 
державного акту, не ламаючи
правову систему країни. Урешті-
решт, це і є ознакою політичної 
зрілості, яка має бути притаманна 
країні повнолітньої Конституції. 

Олексій РУДЕНКО  
 

НОВИНИ ЄС 
 
Обсяги виробництва 
в ЄС зростають  
 

У квітні порівняно з березнем промислове ви-
робництво у зоні євро (ЄС 18) та ЄС у цілому 
(ЄС 28) зросло на 0,8% і 0,7% відповідно.  

Такі дані наводить Євростат – статистична 
служба Європейського Союзу.  

Серед країн – членів ЄС найбільше зростання 
промислового виробництва було зафіксовано в 
Португалії (+6,7%), Литві (+4,9%), Нідерландах 
(+3,5%) і Угорщині (+2,5%).  

Водночас найбільше падіння цього показника 
було зареєстровано на Мальті (−6%), в Хорватії 
(−2,9%), Данії (−0,9%), Румунії та Фінляндії (оби-
дві по −0,3%).  

Що стосується річних показників, то у квітні 
2014 року порівняно з квітнем 2013 року проми-
слове виробництво у зоні євро зросло на 1,4%, 
а в ЄС у цілому – на 2,1%.  

 

Європейці задоволені  
громадським транспортом 
 

69% європейців задоволені міським громадсь-
ким транспортом. Такий головний лейтмотив 
дослідження Євробарометру, опублікованого
Європейською комісією 11 червня.  

Однак, попри такий високий рівень задоволе-
ності, лише 32% громадян ЄС користуються 
громадським транспортом щонайменше один 
раз на тиждень. Водночас майже 25% європей-
ців взагалі ніколи не їздять в автобусах, трам-
ваях, метро і міських електричках.  

Згідно з дослідженням, 70% громадян ЄС за-
доволені пунктуальністю та надійністю міського 
пасажирського транспорту. Найбільше задово-
лених проживає у Фінляндії (84%), Чеській Рес-
публіці (83%) та Люксембурзі (82%).  

У дослідженні також наголошується, що євро-
пейці мають хороший доступ до громадського 
транспорту: 77% громадян витрачають менше 
10 хвилин для того, аби дістатися найближчої 
станції чи зупинки.  

Водночас ціни на квитки є джерелом занепо-
коєння для великої кількості європейців. У се-
редньому лише 39% громадян ЄС задоволені 
питаннями, пов’язаними зі сплатою за проїзд.  

 

Європейські водойми  
відповідають вимогам 
 

Понад 95% води на європейських пляжах, а 
також у річках та озерах відповідають мінімаль-
ним вимогам якості.  

Про це йдеться у щорічному Звіті про якість 
води для купання, який готує Європейська аге-
нція з питань навколишнього середовища. У 
звіті міститься аналіз 22 тис. водоймищ по 
всьому ЄС, а також у Швейцарії та Албанії.  

Звіт, зокрема, визнає, що усі водоймища на 
Кіпрі та в Люксембурзі відмінної якості. На Ма-
льті, у Хорватії та Греції – понад 90% водо-
ймищ, які відповідають усім стандартам якості.  

На іншому боці шкали – Естонія, Нідерланди, 
Бельгія, Франція, Іспанія та Ірландія. У цих кра-
їнах кількість водоймищ для купання, які відпо-
відають мінімальним вимогам, не перевищує 6 
відсотків.  

 (з інформаційного вісника 
Представництва ЄС)

ВРОПЕЙСЬКИЙ ЧАС 
      ЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ                              Спецвипуск   (17)  
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НОВИНИ УКРАЇНА – ЄС 
 

Вільна торгівля з ЄС збільшить 
український експорт на третину 
 

Упровадження режиму всеосяжної вільної торгі-
влі з Євросоюзом дозволить збільшити обсяги 
українського експорту на третину. Про це пові-
домив міністр економічного розвитку і торгівлі Па-
вло Шеремета, виступаючи у Верховній Раді.  

За його словами, такі оптимістичні оцінки роби-
лися, зокрема, на підставі позитивного досвіду 
центральноєвропейських країн, які вже інтегрува-
лися в європейський ринок.  

Міністр зазначив, що оцінки базуються не лише 
на перевагах на момент відкриття ринку, але й на 
проведенні внутрішніх структурних реформ, ана-
логічні яким зараз проводить уряд.  

Згідно з режимом автономних торгових префе-
ренцій, який діє для України з кінця квітня, скасо-
вано 95% мит на експорт продукції промисловості 
і 84% мит на експорт сільгосппродукції.  

Підписання економічної частини Угоди про асо-
ціацію з ЄС, яке очікується 27 червня, не перед-
бачає скасування будь-яких положень преферен-
ційного режиму, але зобов'язує Україну проводити 
відповідну лібералізацію торгівлі за рік після під-
писання документа. 

 

Україна потребує запровадження 
оцінки впливу на довкілля 
 

Україні потрібна ефективна процедура оцінки 
впливу на довкілля небезпечних проектів для га-
рантування екологічної безпеки та виконання сво-
їх міжнародних зобов’язань за природоохоронни-
ми угодами.  

Про це заявили експерти-екологи під час прес-
конференції за результатами Наради сторін Кон-
венції Еспо. У рамках громадської ініціативи за 
участю експертів підготовлено та зареєстровано у 
Верховній Раді України законопроект, який дозво-
лить запровадити дієвий механізм оцінки впливу 
на довкілля (ОВД) за європейською моделлю.  

Україна – єдина європейська держава, де відсу-
тня повноцінна система оцінки екологічної прий-
нятності промислової діяльності та врахування 
інтересів тих, хто потерпатиме від такої діяльно-
сті. Нещодавно, 5 червня, в Женеві Україну вдру-
ге визнали порушницею Конвенції Еспо (1).  

Представлений під час прес-конференції зако-
нопроект № 4972 «Про оцінку впливу на довкіл-
ля», разом із відповідним пакетом підзаконних 
актів, дозволить запровадити модель оцінки впли-
ву на довкілля згідно з Директивою 85/337/ЕЕС, 
забезпечити залучення громадськості у процес 
ухвалення екологічно значимих рішень. 

Водночас деякі громадські організації заперечу-
ють проти ухвалення зазначеного законопроекту, 
вважаючи, що положення мають надто загальний 
характер, до того ж передбачають скасування 
екологічної експертизи. 

 
ЄС виділяє Україні 250 млн євро  

 
ЄС виділив Україні 250 мільйонів євро безпово-

ротної допомоги. Виплата є першим базовим тра-
ншем за Контрактом на будівництво для України з 
розбудови держави, загальна вартість якого ста-
новить 355 мільйонів євро.  

Контракт для України з розбудови держави – це 
основна ініціатива ЄС для підтримки України у 
розв’язанні ключових проблем, які стояли на пе-
решкоді реформам та європейській інтеграції в 
минулому. Особливу увагу зосереджено на під-
тримці зусиль України в боротьбі з корупцією та 
реформуванні державної служби.  

Виплата першого траншу відображає позитивну 
оцінку Європейським Союзом успіхів України в 
управлінні державними фінансами та, зокрема,
Закону «Про здійснення державних закупівель» 
від 10 квітня.  

(за матеріалами порталу
«Європейський простір»)

ХІІ Съезд судей Украины 
(продолжение, начало см. на стр. 1) 

И логично было бы 
предположить, что речь 
идет о проведении кон-
ференций во всех облас-
тях, где и будут избраны 
представители от данно-
го региона. Однако про-
блема в том, что в пе-
речне органов судейско-
го самоуправления есть 
только всеукраинские 
конференции судей: об-
щих, административных 
и хозяйственных судов. 
И если избрание делега-
тов на съезд от судей 
административных и хо-
зяйственных судов в Кие-
ве имеет хоть какой-то 
смысл, учитывая их 
сравнительно меньшее 
количество, то примени-
тельно к общим судам 
ситуация выглядит аб-
сурдно. Посудите сами: в 
районных и городских 
судах работает 4357 су-
дей, из которых необхо-
димо избрать 218 деле-
гатов, в общих апелля-
ционных – 1447 судей, 

которые имеют право на 
представительство 73 де-
легатами. В то же время 
конференция судей об-
щих судов насчитывает 
61 участника: 1 от Вер-
ховного Суда Украины, 
6 – от Высшего специа-
лизированного суда, и по 
2 делегата от каждой об-
ласти, один из которых 
представляет районные и 
городские суды, а второй 
– апелляционные. При 
этом обоих делегатов 
избирают судьи апелля-
ционного суда, местные 
же суды лишь вносят 
свои предложения. Та-
ким образом, 61 пред-
ставитель от областных 
и центральныых судов 
фактически избрали поч-
ти 3/4 делегатов съезда 
судей (291 из 405), в то 
время как 60% судей во-
обще лишены прямого 
влияния на процесс вы-
бора делегатов.  

Конечно же, для смяг-
чения эффекта центра-

лизации были поведе-
ны сборы местных су-
дей, на которых они вне-
сли свои предложения по 
кандидатурам делегатов, 
однако последнее слово 
оставалось за конферен-
цией судей общих судов, 
где при выборе делега-
тов от каждой области, 
можно смело предполо-
жить, опирались на мне-
ние руководства соот-
ветствующих апелляци-
онных судов.  

Таким образом, идея 
авторов законопроекта 
об уменьшении влияния 
руководителей судов на 
деятельность органов 
судейского самоуправ-
ления реализована не 
была. Хотя закон запре-
тил избирать делегатами 
судей, занимающих ру-
ководящие должности, 
фактически они (особен-
но на региональном уров-
не) остались закулисными 
дирижерами всего про-
цесса отбора. 

Ситуация с админи-
стративными и хозяй-
ственными судами не так 
очевидна, но тоже не 
вполне понятна. Более 
резонно было бы не из-
бирать всех делегатов от 
каждой юрисдикции в 
Киеве, а дать возмож-
ность коллективам каж-
дого суда избрать своих 
представителей на съезд.  

Каков же итог этого 
мероприятия? Потратив 
полтора дня, делегаты 
избрали новый состав 

Совета судей Украины –
постоянно действующе-
го органа судейского са-
моуправления и «недо-
избрали» членов Высше-
го совета юстиции: дело 
в том, что сами выборы 
путем тайного голосова-
ния состоялись, а вот ут-
вердить их результаты
Съезд не смог, не было 
кворума.  

И теперь юридическая 
общественность погру-
зилась в глубокую дис-
куссию: обязательно та-
кое утверждение съез-
дом или нет.  

Что касается избрания 
членов Высшей квали-
фикационной комиссии 
судей, то до этого вопро-
са делегаты не добра-
лись, растеряв по ходу 
процесса кворум. 

Тем временем Высшая 
квалификационная комис-
сия судей, полномочия 
которой были прекраще-
ны согласно Закону Ук-
раины «О восстановле-
нии доверия к судебной 
власти», собирается про-
должить работу, воору-
жившись постановлени-
ем Высшего админист-
ративного суда. 

Может быть, законода-
телям стоит еще раз пе-
ресмотреть порядок вы-
боров делегатов съезда 
судей Украины и нако-
нец создать предпосылки 
для его нормального
проведения? 

        Роман КОРНИЕНКО 

Конкурс «Город своими руками» в Терновке 

В рамках конкурса «Город своими 
руками» в Терновке определены 12 
проектов-победителей.  На их реа-
лизацию ДТЭК предоставил мини-
гранты на сумму 180 тыс. грн. 

Неравнодушные терновчане от-
ветственно подошли к вопросам 
благоустройства города. Среди уча-
стников были и новички, и горожане, 
уже участвовавшие в проекте ранее. 
Они предложили свои идеи и разра-
ботали инновационные проекты по 
совершенствованию шахтерского го-
рода. В  этом году в Терновке актив-
ность жителей значительно увели-
чилась. Если в прошлом году было 
подано 9 заявок, то в этом году уже 
22, появились очень интересные 
проекты. Фонд конкурса также суще-
ственно увеличился до 180 тыс. грн 
по сравнению с 96 тыс. прошлого 
года. 

«Выбирая проекты для реализа-
ции, мы стремимся учитывать мне-
ние всех заинтересованных сторон, 

находить с ними общие интересы и 
договариваться о совместных дей-
ствиях. Мы открыты к сотрудничест-
ву с органами власти, с междуна-
родными и общественными органи-
зациями, с жителями и компаниями, 
работающими рядом с нами. Мы по-
нимаем, что вместе мы сможем 
сделать намного больше, чем дей-
ствуя в одиночку», – прокомменти-
ровал заместитель директора по 
сервисам ДТЭК ШУ «Терновское» 
Александр Слюсарь. 

Победители определялись кон-
курсной комиссией в составе десяти 
человек с участием представителей 
Исполнительного комитета Тернов-
ского городского совета, компании 
ДТЭК, директора Агентства местно-
го экономического развития. 

Одним из лучших стал проект 
«Спорт против наркотиков». В конце 
июля в Терновке два дня будет про-
водиться акция по борьбе с нарко-
зависимостью. Цель акции – попу-
ляризация здорового образа жизни 
среди терновской молодежи, демон-
страция здоровой альтернативы 
наркомании. 

«У нас очень остро стоит вопрос с 
наркоманией. Проект «Спорт против 
наркотиков» – это пропаганда здо-
рового образа жизни для молодежи, 
его главная цель – показать, что 
жизнь может быть интересной и яр-
кой без наркотиков. 18–19 июля в 
рамках проекта в спорткомплексе 

«Темп» будет проведено первенство 
по футболу. В городском парке –
марафонский забег и силовые со-
ревнования, а также концерт. Каж-
дый желающий сможет принять уча-
стие в акции. Для этого нужно обра-
титься в исполнительный комитет 
городского совета. Если такие акции 
делать регулярно, это оживит город 
и воспитает в жителях культуру 
спорта и новые ценности», – отме-
тил инициативный житель Терновки 
Андрей Головин. 

На территории детских садов «Ро-
синка» и «Ракета» вместо пустыря 
благодаря конкурсу появятся пло-
щадки для развивающих игр. Ини-
циатива по их созданию принадле-
жит родителям воспитанников дет-
ских садов. Также две игровые пло-
щадки появятся во дворах города 
(по улицам Мира и Никитина).  

На улице Петровского будут по-
крашены стены и цоколь дома № 5, 
а изношенное асфальтовое покры-
тие придорожной части улиц Пет-
ровского и Маяковского заменят на 
брусчатку. Также будут отремонти-
рованы музыкальный зал в детском 
саду «Ромашка», класс информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в школе № 5, крыльцо входа в дет-
ском саду «Звездный», тренажер-
ный зал в школе № 6 и фасад музея 
города. 

     Наталья МОТОК, менеджер
по коммуникациям

ДТЭК ШУ «Терновское»
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В області створено Громадську 
екологічну платформу 
 

23 травня відбувся круглий стіл із питання ство-
рення на Дніпропетровщині «Громадської екологі-
чної платформи». У заході взяли участь голова 
обласної ради, представники профільних держав-
них установ, органів місцевого самоврядування 
та бізнесу, експерти-екологи, громадські організа-
ції, правозахисники.  

У ході круглого столу було розглянуто ряд пер-
шочергових питань, серед яких створення Ком-
плексної регіональної програми екологічної без-
пеки і збереження клімату Дніпропетровської об-
ласті, поточний стан системи взаємодії регіона-
льного, національного та міжнародного рівня з 
екологічних питань та можливі механізми покра-
щення співпраці. 

Cтворення Громадської екологічної платформи 
складається з 5 етапів: формування ініціативної 
групи з представників громадянського суспільст-
ва; створення методологічної та експертної бази 
функціонування Громадської екологічної платфо-
рми; підписання Меморандуму про створення 
Громадської екологічної платформи; формування 
наглядової ради, секретаріату, професійної екс-
пертної комісії, дирекції та місцевих осередків; 
презентація Громадської екологічної платформи в 
районах та містах Дніпропетровської області. 

Учасники круглого столу затвердили керівний 
склад ініціативної групи з розробки Концепції 
створення Громадської екологічної платформи та 
сформували низку конкретних пропозицій до Міні-
стерства Екології щодо співпраці.  

 
Соціальне партнерство між ПАТ  
«АрселорМіттал Кривий Ріг» і містом  

 
19 червня міський голова Кривого Рогу Юрій Ві-

лкул  та генеральний директор ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» Артем Поляков підписали договір 
про співпрацю. 

2014 року на реалізацію міських соціальних про-
грам підприємство спрямує 15 мільйонів гривень, 
завдяки яким буде реалізовано 4 крупних проек-
ти: благоустрій та ремонт центральних і внутріш-
ньоквартальних доріг, а також мереж зовнішнього 
освітлення в двох районах міста; упорядкування 
«Скверу металургів» у районі Палацу молоді та 
студентів; установлення ілюмінації від району 3-ї 
дільниці до площі Горького; капітальний ремонт
шести тролейбусів. 

На сьогодні Криворізька міська рада уклала уго-
ди про соціальне партнерство з компанією «Мет-
інвест», підприємствами «Кривбасзалізрудком» та 
«Суха Балка». Зараз ведуться перемовини із Пів-
денним гірничо-збагачувальним комбінатом.  

 
П’ятихатська громада отримала 
грант 200 тис. євро 
 

У рамках програми «Підтримка політики регіо-
нального розвитку України» П`ятихатський район
отримав грант Єврокомісії на реалізацію проекту з 
розвитку сільськогосподарських кооперативів. 

Загальна вартість проекту з розвитку с/г коопе-
ративів у П`ятихатському районі, який планується 
реалізувати менш ніж за 2 роки, – майже 200 ти-
сяч євро. Ці кошти дозволять створити сільсько-
господарський обслуговуючий кооператив для 
34 населених пунктів П`ятихатського району. Га-
рантовані плюси від його впровадження: власники
великої рогатої худоби, які об`єднаються у коопе-
ративи, отримають на 30% більшу закупівельну 
ціну за молоко за рахунок підвищення якості своєї 
продукції; усе населення П`ятихатського району 
(близько 46 тис. чол.), із яких більше 3,5 тис. – ді-
ти, – можливість споживати якісну продукцію, а 
десятки селян – робочі місця та можливість прис-
вятити себе улюбленій справі.  

                         (за матеріалами з Інтернету) 
 

 

 

Истоки исцеления

Обычно мы болеем. Чтобы изба-
виться от болезни, нам привычно 
идти к врачам, провести диагностику 
на каких-либо приборах, получить 
рецепты на лекарства, пройти физи-
ко-химические процедуры, согла-
ситься на операции. Несмотря на 
реализацию такого, казалось бы, 
идеального подхода, с возрастом 
количество хронических болезней 
увеличивается, и в 70–80 лет чело-
век часто считает, что пришла пора 
умирать. Философия нашей жизни 
объясняет такую жизнь одним тези-
сом: приходит старость, а с ней при-
ходят болезни, с этим ничего не по-
делаешь. 

Иногда в печати появляются све-
дения о людях, которые живут 120–
130 лет и не болеют. Мы знаем, что 
такие люди – исключение, и убеж-

дены, что так долго мы не прожи-
вем. Для нас аксиома, что в старос-
ти мы физически и умственно не-
мощны. 

Такое пессимистическое отноше-
ние к жизни вызвано в первую оче-
редь состоянием развития совре-
менной медицинской науки. Что же 
делать? Есть ли пути выхода из ту-
пика массовости болезней и корот-
кой человеческой жизни в нашем 
обществе? Рассмотрим причины 
болезней и подходы к исцелению 
человека, учитывая, что сегодня 
появилась возможность оценить 
создавшуюся ситуацию совершенно 
с других позиций нашего знания. 

С помощью нового в медицине на-
правления – информационной кос-
мической диагностики (ИКД) – опре-
делено строение человека. Человек 
состоит из трех тел: биофизическо-
го, эфирного (высокочастотного 
электрического), ментального (высо-
кочастотного магнитного) и Души. 
Все эти структуры находятся в од-
ном пространстве. Вся информация 
хранится и перерабатывается в на-
шей Душе, которая является струк-
турой информационного поля. Об 
этом поле современная наука имеет 
расплывчатое представление. Душа 
состоит из сознания, подсознания, 

преобразователей информации и 
приемника-передатчика информа-
ции. Душа и наше биофизическое 
тело обмениваются информацией 
через низкочастотное электрическое 
поле.  

Биофизические действия нашего 
тела обусловлены информацион-
ными электрическими сигналами 
Души. Если нет сигнала, то тело не 
обладает признаками жизни. 

Работа клеток, органов, желез за-
висит только от сигналов, посту-
пающих от Души. При этом состоя-
ние нашего тела контролируется 
Душой через обратную связь – сиг-
налы, идущие от нервов к Душе. По-
ток информации между Душой и те-
лом огромный и превышает по ин-
формационной скорости любой со-
временный компьютер. 

Существование нашего тела зави-
сит от того как мы о нем заботимся. 
Поддержание здоровья нашего тела 
зависит от набора огромного коли-
чества управляющих программ в 
нашей Душе.  

Какой набор управляющих про-
грамм – такая и забота о теле. 
Управляющие программы можно 
разделить на две части.  

 (см. далее на стр. 4) 

 

Міському товариству охорони природи – 55 років 

 18–22 червня 1959 року, згідно з 
рішенням виконкому Дніпропет-
ровської міської ради депутатів 
трудящих та на підставі відповід-
ної конференції, Товариство спри-
яння озелененню Дніпропетров-
ська було реорганізовано в міську 
філію Українського товариства 
охорони природи. Із цього часу 
почався відлік історії Дніпропет-
ровської міської організації това-
риства охорони природи. 

За 55 років, що минули з того 
часу, міське товариство охорони 
природи пережило різні періоди 
розвитку: участь в організації 
екологічних та просвітницьких 
заходів, видавничій та агітаційній 
роботі в одні роки, бюрократич-
ний занепад – в інші. 

1990 року, згідно з рішенням 
президії Республіканської ради 
Українського товариства охорони 
природи про переведення місце-
вих осередків на госпрозрахунок, 
міське товариство було зареєст-
ровано як самостійну юридичну 
особу.  

Не зовсім зрозуміло, який госп-
розрахунок може бути у громад-
ської організації, але звичка по-
вторювати все за центральними 
органами влади колишнього 
СРСР зробили свою справу. Мі-
ське товариство виокремилося.  

Госпрозрахунок звівся до розп-
родажу майна міської організації, 
а сама організація фактично при-
пинила свою діяльність. 

Після більш ніж десятирічної 
перерви Дніпропетровська міська 
організація товариства охорони 
природи відродилася. 

Сьогодні діє рада та президія 
міської організації, відтворено сім 
районних організацій, у кожній із 
яких утворено районну раду. 
«Сиротою» залишається Самар-
ський район м. Дніпропетровська, 
де відновити районний осередок 
поки що не вдалося, але згодом і 
цю прогалину буде заповнено. 

Серед головних напрямків дія-
льності сьогоднішнього міського 
товариства охорони природи мо-
жна назвати перш за все участь у 
розробці та обговоренні різних 
документів та проектів: товарист-
во веде активну кампанію щодо 
ухвалення закону «Про садівничі 
товариства», веде розробку зако-
нопроекту «Про громадську еко-
логічну експертизу», підготувало 
пропозиції до Статуту територіа-
льної громади міста Дніпропет-
ровська, обговорення змін до яко-
го  зараз відбувається в місті. 

Активно співпрацює міське то-
вариство охорони природи і з 
профільними органами влади: го-
лова товариства обирався голо-
вою громадської ради при Дер-
жавному управлінні охорони на-
вколишнього природного середо-
вища в Дніпропетровській облас-
ті, заступником голови громадсь-
кої ради при Дніпропетровській 
міській раді. 

Важливим напрямком діяльнос-
ті товариства є видання спільно з 
Асоціацією міжнародно-правових 
досліджень газети «Європейський 
Час». Крім того, готуються посіб-
ники для громадських активістів, 
які мають допомогти їм у відсто-
юванні своїх екологічних прав. 

Спільно з іншими громадськими 
організаціями ведеться робота 
щодо захисту безпритульних тва-
рин. Зокрема, за активного спри-

яння Товариства вже другий рік 
поспіль відбувається дитячий зо-
озахисний конкурс. 

Іде робота з відновлення діяль-
ності екологічної бібліотеки, яка 
має об’єднати електронні та па-
перові видання, що стосуються 
охорони довкілля.  

Для впровадження практичних 
природоохоронних заходів спіль-
но з Дніпропетровською облас-
ною організацією Українського 
товариства охорони природи
ухвалено рішення про відновлен-
ня діяльності ТОВ «Ноосфера», 
утвореного далекого 1992 року. 
Розроблені на базі цього підпри-
ємства проектні пропозиції спря-
мовані до відповідних органів 
влади та забруднювачів міста. 

На жаль, поки що залишається 
нереалізованою мрія про відтво-
рення Народного університету 
«Природа», де зацікавлені грома-
дяни могли б здобувати знання з
охорони довкілля, захисту своїх 
екологічних прав, а також із пи-
тань садівництва і городництва, 
поводження з домашніми твари-
нами, зміцнення власного здо-
ров’я тощо. 

Головними ж принципами дія-
льності міського товариства сьо-
годні є послідовність у виконанні 
намічених заходів та принципо-
вість у відстоюванні цілей. 

Докладніше про діяльність то-
вариства, його плани та заходи 
можна дізнатися на веб-сайті ор-
ганізації: www.nature.dp.ua 

Віталій БІЛОКОНЬ 



 

4                                         Точка зрения                               26.06.14 Спецвыпуск (17)    
 

 
 

 

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

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

 

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

 

Газета «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЧАС – ЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ» 
 
Свідоцтво ДП № 2002-740ПР від 14.03.2013 р.  
Засновники: Дніпропетровська міська 
організація товариства охорони природи – 
www.nature.dp.ua 
Громадська організація «Асоціація міжнародно-
правових досліджень» – www.iiccl.org  
ISSN 2307-1524 
 
 

Газета виходить раз на квартал. 
Головний редактор: Білоконь В. Л. 
Редакційна колегія: Єдаменко С. В.,  
Зайцева О. О., Ломакін П. І.  
Відповідальний за випуск: Білоконь В. Л. 
Адреса редакції: 49094, м. Дніпропетровськ,  
вул. Наб. Перемоги, 38.  Тел. (056) 374-22-97   
glavred@eurotime.info        www.eurotime.info 
 

Видавець: Товарна біржа «УМТБ», 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, 38, тел. (056) 374-22-97     
Свідоцтво видавця ДК № 4704 від 27.03.2014 р.  
Друк: ФОП Половко Є. В. Свідоцтво № 332035 
м. Дніпропетровськ, вул. Короленко, 24а.  
Тел. (056) 373-66-49 Замовлення № 50   
Тираж: 1 тис. прим. Обсяг: 1 друк. арк.  
 
 

Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО  
Позиція редакції може не збігатися з думкою 
авторів публікацій. Листування з читачами 
ведеться тільки на сторінках газети. Руко-
писи не рецензуються і не повертаються. 

© Громадська організація «Асоціація міжнародно-
правових досліджень», 2014 

 

Таким образом, организм че-
ловека освобождается от всех 
болезней. Современная меди-
цина лечит одну болезнь, а с 
помощью ИКД возможно исце-
ление от всех болезней. Одна-
ко, следует учесть, что есть 
различие в подходе к лечению 
внутренних органов и наружной 
части тела – кожи и подкожного 
слоя. 

В некоторых случаях болезнь 
вызвана деформациями управ-
ляющих программ, которые вы-
дают в нервную систему непол-
ноценные электрические сигна-
лы. В этом случае в организме, 
например, могут быть сбои в 
работе сердца, недостаточно 
выделяться гормоны или фер-
менты и т. д. 

Например, возьмем историю 
знаменитого писателя-фантаста 
Айзека Азимова. По данным 
ИКД, в 1978 году из-за пережи-
тых стрессов у него было сфор-
мировано в центре инстинктов 
сознания Души 3444 деформи-
рованные управляющие про-
граммы, которые вывели из 
строя управление иммунной 
системы. Иными словами, он 
заболел СПИДом.  

Степень функционирования 
иммунной системы составляла 
33%. В 1983 году при перелива-
нии крови его заразили патоген-
ными бактериями, которые ор-
ганизм Азимова подавить уже 
не мог, и с этого момента у него 
появились серьезные проблемы 
со здоровьем. В 1992 году Ази-
мов умер.  

Болезнь СПИДа обусловлена 
деформированными управляю-
щими программами в центре 
инстинктов сознания Души, и 
никакие лекарства СПИД не вы-
лечат, так как необходимо  
убрать деформированные управ-
ляющие программы в Душе. Ди-
агностика СПИДА на любой 

стадии проводится ИКД, и изба-
виться от деформированных
управляющих программ в Душе 
возможно через информацион-
ную доктрину ИКД и изменение 
образа жизни. 

Деформации управляющих про-
грамм приводят к хроническим 
заболеваниям, таких болезней 
67. Исправить деформацию
управляющих программ можно с 
помощью ИКД через информа-
ционную доктрину, которая не-
сет смысловую информацию по 
коррекции управляющей про-
граммы.  

Необходимо иметь в виду, что 
деформации управляющих про-
грамм обусловлены различны-
ми стрессами, поэтому в жизни 
весьма полезно уметь избегать 
постоянных болезненных стрес-
совых ситуаций. Однако это от-
дельный разговор. Методы ле-
чения с помощью лекарств и 
физико-химических воздействий 
способствуют насыщению орга-
низма ядами, шлаками, угнете-
нию здоровых клеток, наруше-
нию целостности оболочки кле-
ток и нарушению оптимального 
прохождения сигнала между 
Душой и телом.  

Обычно лекарства не очища-
ют, а зашлаковывают организм, 
а ведь шлаки у нас накаплива-
ются постоянно от нарушения 
здорового образа жизни даже 
без лекарств. Поэтому лекарст-
венный подход к лечению не 
является перспективным. Сего-
дня все синтетические лекарст-
ва наносят вред нашему телу.  

Поэтому упор в лечении сле-
дует делать на очистку тела от 
патогенных организмов и шла-
ков. При очистке нашего тела 
Душа быстро и в оптимальном 
режиме восстанавливает наше 
здоровье. 

 
Петр ЕРМАКОВ, профессор

ИСТОКИ ИСЦЕЛЕНИЯ  
(продолжение, начало см. на стр. 3) 

Одни из программ обеспечи-
вают существование тела не-
зависимо от нашего сознания, 
а другие зависят от нашего 
сознания. Программы, нараба-
тываемые в сознании в тече-
ние нашей жизни, зависят от 
приобретаемых знаний, воспи-
тания, окружающей среды, об-
раза жизни. 

Обычно управляющие про-
граммы не являются опти-
мальными для поддержания 
нашего тела в идеальном со-
стоянии. Мы не в оптимальном 
режиме питаемся, физически 
двигаемся, допускаем много 
стрессов и т. д. Это приводит к 
тому, что пища полностью не 
перерабатывается и в виде 
шлаков оседает в сосудах и 
клетках. Кроме того огромное 
количество патогенных виру-
сов, бактерий, водорослей, 
грибков, клещей, простейших 
проникает в наш организм и ор-
ганизует свои колонии, которые 
выделяют различные яды.  

Это приводит к изменению 
условий существования клеток 
и увеличивает электрическое 
сопротивление нервных клеток. 
Изменение электрического со-
противления нервных клеток 
приводит к изменению обмена 

информацией между Душой и 
биофизическим телом, что на-
рушает оптимальное выде-
ление ферментов и гормонов, 
разбалансирует организм, т. е. 
иммунная система выходит из 
строя. В этом случае человек 
становится больным. 

Современная медицина, к 
сожалению, лечит больного 
человека не путем восстанов-
ления его биофизического тела 
и ликвидации деформирован-
ных управляющих программ, а 
путем введения лекарств, про-
ведения операций и выполне-
нием физико-химических воз-
действий.  

Такой подход способствует 
временному изменению каких-
то параметров процесса и не-
сколько улучшает самочувст-
вие больного, а в целом в 
большинстве способствует на-
сыщению организма ядами и 
шлаками.  

Со временем признаки бо-
лезни усиливаются. 

Возьмем для примера онко-
логические заболевания. ИКД 
установлена вирусная природа 
заболевания раком.  

При количестве вирусов в 
клетке свыше 224 клетка изме-
няет свои электрические харак-
теристики и переходит в со-
стояние раковой, начинает ин-
тенсивно делиться.  

Для подавления раковых кле-
ток проводят радиационное 
облучение, химиотерапию. В 
этом случае подавляются ви-
русы и одновременно угнета-
ются здоровые клетки, в кото-
рых увеличивается постоянная 
пористость оболочки здоровых 
клеток. Здоровые клетки ста-

новятся уязвимыми для про-
никновения в них вирусов че-
рез эти поры в оболочке кле-
ток. Даже если полностью уда-
лить раковые клетки при опе-
рации, то потом через поры в 
уязвимые клетки проникнут ви-
русы, и они опять переведут 
обычные клетки в статус рако-
вых.  

Примеров этому масса, возь-
мем историю Уго Чавеса, Сти-
ва Джобса и других, которым 
успешные операции не помог-
ли продлить жизнь. 

Таким образом, современный 
путь лечения больных путем 
введения лекарств, проведения 
операций и физико-химических 
воздействий не приводит к 
полному исцелению больного. 
Что же делать? 

ИКД установлено и при исце-
лении более тысячи больных 
доказано, что необходим дру-
гой путь в лечении – восста-
новление биофизического тела 
больного и ликвидация дефор-
маций управляющих программ 
в Душе.  

Восстановление биофизиче-
ского тела проводится доволь-
но просто с помощью здорово-
го образа жизни и в первую 
очередь оптимизации питания, 
особенно вечерне-утреннего 
приема некоторых пищевых 
жидкостей. 

Каков механизм восстанов-
ления биофизического тела? 
Восстановление заключается в 
том, чтобы подавить в теле все 
патогенные организмы и вы-
вести шлаки.  

Оказывается, для реализации 
этого процесса не нужны ле-
карства, а достаточно с вечера 
до утра принять для каждого 
индивидуально определенные 
пищевые жидкости, и с их по-
мощью в теле подавляются все 
патогенные организмы и очи-
щаются все сосуды и клетки.  

В этом случае здоровые клет-
ки не угнетаются, а больные 
обеззараживаются, очищаются 
и восстанавливаются.  

При этом необходимо обяза-
тельно учитывать индивиду-
альное состояние больного на 
момент лечения и, соответст-
венно, индивидуальность ре-
жима реализуемых процедур.  

При очищении всех клеток и 
сосудов все органы, физиоло-
гические системы полностью 
восстанавливают свою работу. 


