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На пути судебной реформы 

Первый квартал 2015 года ока-
зался богатым на события, ка-
сающиеся судебной власти: был 
принят и вступил в силу Закон 
Украины «Об обеспечении права 
на справедливое правосудие», 
которым, в частности, в новой 
редакции изложен закон о судо-
устройстве и статусе судей; при-
няли присягу судьи, назначенные 
в 2013 году; активно заработа-
ла Высшая квалификационная 
комиссия судей. 

Надо отметить, что вопросы 
судебной реформы и обеспечения 
доступа к справедливому право-
судию обсуждаются на протяже-
нии всего периода независимости 

Украины. Очевидно, что функ-
ционировавшая в советское вре-
мя судебная система не была го-
това к требованиям демократиче-
ской и рыночной современности, 
а период становления капитализ-
ма и сопутствующий этому пере-
ход собственности из государст-
венной в частную добавил мно-
жество соблазнов, на которые 
эта система часто не могла реа-
гировать достойно. 

С другой стороны, высокопо-
ставленные представители госу-
дарства далеко не всегда стреми-
лись к улучшению системы пра-
восудия, полагая, что подкон-
трольная и выполняющая поли-

тические заказы судебная власть 
более удобна и безопасна, чем 
полноценно функционирующий 
справедливый суд цивилизован-
ного образца. Также и бизнес 
считал вполне комфортным ис-
пользовать недостатки в деятель-
ности судов для собственного 
обогащения за счет перераспре-
деления собственности и скры-
той приватизации.  

Более того, даже обычные 
граждане не считали зазорным 
решать свои проблемы через зна-
комого судью, стремясь не к 
справедливости как таковой, а к 
достижению своих личных целей. 

Очевидно, что совокупность 
этих причин привела к сущест-
вующему ныне положению, ко-
гда уровень доверия общества к 
судебной власти критически низ-
ко упал.   

После событий 2013–2014 го-
дов, приведших к смещению 
бывшего Президента Украины, 
заговорили о качественном об-
новлении судебной системы и 
проведении судебной реформы.  

При этом многие участники 
дискуссии не обращают внима-
ния на два совершенно различ-
ных аспекта проблемы: судебную 
реформу – т. е. изменение струк-
туры судебной системы, перерас-
пределение полномочий между 
различными судебными инстан-
циями  

                                                                                 (далее см. на стр. 2) 

НОВИНИ  
 
Україна долучиться до  
Європейської політики 
сусідства 
 

Українська сторона до кінця квітня надасть 
пропозиції до оновленої Європейської політики 
сусідства, де вперше буде враховано новий рі-
вень стратегічного партнерства в межах Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом.  

Із цією метою Урядовий офіс з питань євро-
пейської інтеграції систематизує напрацювання 
органів державної влади України в усіх секто-
рах та проводить консультації з експертами Єв-
ропейської комісії, розраховуючи, що пропозиції 
української сторони до нової Європейської полі-
тики сусідства будуть максимально враховані.  

Важливо, щоб оновлена політика передбача-
ла можливість різної швидкості євроінтеграції 
країн – сусідів ЄС (особливо тих, що підписали 
угоди про асоціацію), у тому числі йдеться про 
перспективу надання країні статусу кандидата 
на вступ до ЄС, а також документ має визнача-
ти стратегічний пріоритет підтримки економіч-
них реформ та впровадження зони вільної тор-
гівлі, розвиток безпекової, енергетичної, освіт-
ньої співпраці.  

 
 

 

Європарламент схвалив ви-
ділення Україні €1,8 млрд  
 

27 березня депутати Європейського Парла-
менту схвалили плани ЄС щодо надання Украї-
ні кредиту в розмірі 1,8 млрд євро, аби допомо-
гти Києву скоротити короткостроковий дефіцит 
платіжного балансу. Євросоюз позичить ці гро-
ші ззовні та надасть їх Україні з тією ж відсотко-
вою ставкою.  

Виділення цих коштів буде пов’язано із зо-
бов’язаннями з боку України проводити струк-
турні реформи задля розв’язання проблем, які 
спричинили чинну кризу. 

Свої голоси за відповідне рішення віддали 492 
депутати, 107 висловилися проти, 13 депутатів 
утрималися. Таким чином, Європарламент під-
тримав позицію Європейської комісії стосовно 
виділення допомоги Україні. 

Європейська комісія залучить кошти на між-
народному ринку облігацій і позичить їх Україні 
без будь-яких додаткових відсотків – з тією ж 
відсотковою ставкою, яку ЄС має сплатити сво-
їм міжнародним позичальникам. 

 
Україна збільшує імпорт газу  
з Європи  
 

У березні 2015 року Україна збільшила імпорт 
природного газу через територію країн Європи 
на 11%, до 1,349 млрд куб. м порівняно з обся-
гом імпорту газу в лютому.  

Протягом березня з території Європи в Украї-
ну було імпортовано 1,349 млрд куб. м природ-
ного газу, що на 11% більше, ніж за попередній 
місяць. Приріст надходження газу відбувся за 
рахунок збільшення поставок газу зі Словаччи-
ни на 7%, до 1,177 млрд куб. м, а також з Угор-
щини на 33%, до 0,149 млрд куб. м, ідеться в 
повідомленні оператора.  

Як повідомлялося, 2014 року Україна збіль-
шила імпорт природного газу з Європи на 59%, 
або на 3 млрд куб. м, до 5,1 млрд куб. м. 
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Чи буде на Дніпропетровщині громадська рада 

Цікаві події розгортаються навколо громадської 
ради при Дніпропетровській обласній державній ад-
міністрації. Як відомо, згідно з урядовою постановою 
№ 996 від 03.11.2010 з метою забезпечення участі 
громадськості у формуванні державної політики пе-
редбачено утворення громадських рад при місцевих 
державних адміністраціях. Для цього кожні два роки 
всі зацікавлені неурядові організації збираються на 
установчі збори та вільним волевиявленням обира-
ють певну кількість своїх представників до спеціаль-
ного утворення – громадської ради, яка має повно-
важення щодо взаємодії та контролю відносно орга-
ну, при якому діє відповідна рада. 

Повинна існувати громадська рада і при Дніпропе-
тровській обласній державній адміністрації. І дійсно, 
2013 року було обрано громадську раду і вона добре 
чи погано (це слід оцінювати самим неурядовим ор-
ганізаціям та мешканцям області) виконувала свої 
повноваження. Строк її каденції добігав кінця в січні 
2015 року. 

А тут слід відзначити, що для організації прове-
дення установчих зборів, на яких має бути обраний 
наступний склад громадської ради, потрібне утво-
рення ініціативної групи.  

 
 
 
 
 
 
 

При цьому урядова постанова 996 передбачає 
два різних механізми формування ініціативної групи: 
якщо громадська рада обирається вперше – ініціати-
вна група визначається самим державним органом;
якщо ж при певному державному органі вже функціо-
нує громадська рада, саме вона обирає ініціативну 
групу для скликання установчих зборів з обрання но-
вого складу. 

Наприкінці 2014 року громадська рада при Дніпро-
петровській обласній державній адміністрації утвори-
ла ініціативну групу та почала готуватися до нових 
зборів: було визначено мандатну комісію, опубліко-
вано оголошення, прийнято документи від організа-
цій, які бажали потрапити на установчі збори. 

Аж ось постановою від 26 листопада 2014 року 
№ 668 Кабінет Міністрів України вирішив розпустити 
всі громадські ради, утворені до відомих революцій-
них подій. При цьому урядовці дивним чином посла-
лися на закон про очищення влади, який, власне ка-
жучи, стосується винятково чиновників і жодного сто-
сунку до громадських організацій не має. Подейку-
ють, що передумовою ухвалення постанови став 
конфлікт міністра юстиції з громадською радою при 
Мінюсті, утвореною ще за часів його попередника, 
вона в кінцевому підсумку виразила йому недовіру. 

У будь-якому разі слідом за Урядом головою 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
ухвалюється розпорядження від 17.12.2014 про при-
пинення повноважень громадської ради вже на обла-
сному рівні.  

Уся попередня робота з проведення установчих 
зборів була зведена нанівець. 

                                                           (далі див. на стор. 2) 
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На пути судебной реформы  
(продолжение, начало см. на стр. 1)

и сопутствующими ор-
ганами (органы обеспе-
чения судей, контроль-
ные органы, система са-
моуправления судей),  
изменение разных про-
цессуальных норм – и 
кадровое обновление: 
увольнение недостаточно 
квалифицированных или 
беспристрастных судей, а 
также допустивших гру-
бые нарушения в своей 
деятельности. 

Новый закон пытает-
ся так или иначе решить 
обе проблемы, но в нем 
просматривается отсутст-
вие системного подхода. 

Если говорить о соб-
ственно судебной ре-
форме, то она должна 
начинаться с понимания 
того, что именно не  
устраивает общество в 
ныне действующей сис-
теме и каким образом она 
должна выглядеть в бу-
дущем. Для этого мало 
изучать иностранный 
опыт и выписывать аб-
страктные пожелания по 
обустройству судебной 
системы. Нужно проана-
лизировать загружен-
ность всех звеньев су-
дебной системы, оце-
нить, где больше всего 
возникает проблем и жа-

лоб, отмен судебных ре-
шений, и определить та-
ким образом слабые мес-
та. Только тогда можно 
оценивать разные модели 
судебной системы: оста-
вить упор на существую-
щие ныне районные и го-
родские суды либо со-
здать на их базе мировые 
суды для рассмотрения 
основной категории тра-
диционных дел, а для 
более сложных вопросов 
создать окружные суды. 
Нужно ли развивать кас-
сационную инстанцию на 
базе высших специали-
зированных судов, со-
хранив возможность пе-
ресмотра их решений 
Верховным Судом Ук-
раины, или оставить кас-
сационную функцию за 
Верховным Судом, отка-
завшись от промежуточ-
ного звена. 

Новый закон о судо-
устройстве и статусе су-
дей лишь условно можно 
назвать реформаторским: 
он усовершенствовал не-
которые положения, ка-
сающиеся привлечения 
судей к дисциплинарной 
ответственности, назна-
чения председателей су-
дов, проведения оцени-
вания знаний. Однако 

саму систему он не из-
менил, и это необяза-
тельно плохо. 

Но если говорить о 
кадровом обновлении 
судейского корпуса, то 
здесь свершения мало-
заметны. За прошедший 
год было принято два за-
кона: о восстановлении 
доверия к судебной вла-
сти и о люстрации, одна-
ко параллельно была 
прекращена работа Выс-
шего совета юстиции – 
органа, без которого не-
возможно увольнение су-
дей, в результате чего 
действие обоих законов 
было заблокировано. За-
кон об обеспечении пра-
ва на справедливое пра-
восудие предусматрива-
ет проведение квалифи-
кационного оценивания, 
по результатам которого 
может отсеяться часть 
судей. Также будет фор-
мироваться досье на ка-
ждого представителя су-
дебного корпуса. 

Вместе с тем нужно 
понимать, что кадровые 
вопросы требуют кадро-
вых решений и никакими 
законодательными изме-
нениями проблемы в этой 
сфере не устранить. Для 
этого важно наличие по-

литической воли: нельзя 
оставлять всех на своих 
местах, а затем удивлять-
ся, что ничего не измени-
лось в работе системы. В 
то же время, для того 
чтобы обеспечить спра-
ведливый суд, кадровые 
изменения должны быть 
подчинены именно идее 
справедливости, а не дик-
товаться стремлением за-
менить неугодных на 
своих ставленников. Так-
же нельзя пользоваться 
общественным недовери-
ем к судебной системе 
для оправдания неком-
петентности различных 
чиновников, не способ-
ных выиграть дело в су-
де. Нужно четко пони-
мать, что суд не является 
органом защиты госу-
дарственных интересов, 
он обеспечивает спра-
ведливость в споре меж-
ду сторонами, подчас 
даже вопреки собствен-
ным убеждениям судей.
Поэтому государству
нужно учиться жить по 
правилам, а не требовать 
от судебной системы 
решений в свою пользу 
любой ценой. 

Планируется, что сле-
дующим этапом рефор-
мы станет внесение в 
Конституцию измене-
ний, которые предусмат-
ривают снижение влия-
ния политиков на назна-
чение судей, а также 
ограничат неприкосно-
венность обладателей
судейских мантий. По 
крайней мере  именно та-
кие пожелания высказали 
представители Венеци-
анской комиссии. 

Остается открытым во-
прос о двух органах кон-
троля за судьями: Выс-
шем совете юстиции и 
Высшей квалификацион-
ной комиссии судей –
нужны ли эти органы. 

Ясно одно: ситуация 
не будет оставаться та-
кой, какова она сейчас. 

     Роман КОРНИЕНКО

Чи буде на Дніпропетровщині громадська рада? 
(продовження, початок див. на стор. 1)

На сайті облдержадміністрації 
з’явилося повідомлення, за яким 
охочі організації запрошувалися до 
участі в ініціативній групі, та, хоча 
минуло більше місяця після заве-
ршення граничного строку, жодної 
інформації про утворення такої 
групи немає. 

Аж ось з’явилася новина з Киє-
ва: Київський окружний адміністра-
тивний суд 24 березня 2015 року 
визнав незаконною і скасував пос-
танову про розпуск громадських 
рад. Із посиланням на загальноєв-
ропейські норми суд указав, що 
урядовий акт невиправдано втру-
чається в діяльність громадських 
організацій, а закон про очищення 

влади не міг бути підставою для 
розпуску громадських рад. Сама 
судова постанова ще не набрала 
чинності, можливе її оскарження 
Кабінетом Міністрів, але, якщо все-
таки ця подія відбудеться, виникне 
цікава колізія. 

Незаконність постанови про ро-
зпуск громадських рад означає, ві-
дповідно, і неправомірність розпо-
рядження губернатора. У свою 
чергу, якщо повноваження попе-
редньої громадської ради не було 
припинено законно, саме вона, а 
не облдержадміністрація має ви-
значати склад ініціативної групи. 

Напевно, найкращим виходом із 
цієї ситуації буде додержання обох 

процедур одночасно: затверджен-
ня чиновниками ініціативної групи, 
визначеної громадською радою, з 
включенням до її складу інших за-
цікавлених осіб. Це дозволить ви-
користати вже наявні напрацюван-
ня щодо підготовки проведення 
установчих зборів і швидко обрати 
громадську раду при Дніпропет-
ровській обласній державній адмі-
ністрації. Тим більше що збирання 
документів від громадських органі-
зацій, зацікавлених у роботі нової 
ради, було фактично проведено. 

Наразі ж обласні чиновники віль-
ні від громадського контролю їх-
ньої діяльності. 

                        Олексій РУДЕНКО 
  

НОВИНИ УКРАЇНА – ЄС 
 

Конституційна комісія розділить-
ся на три групи 
 

Утворена Президентом України Конституційна 
комісія, яка має розробити комплексний план ре-
форми Основного закону та підготувати текст від-
повідного проекту, розпочала свою роботу. 

На першому засіданні було утворено три робочі 
групи, які  напрацьовуватимуть зміни до Консти-
туції України за пріоритетними напрямками рефо-
рмування: децентралізація, удосконалення кон-
ституційних засад правосуддя та конституційне 
регулювання прав, свобод і обов’язків людини та 
громадянина. 

Головою робочої групи з напрацювання пропо-
зицій щодо конституційного регулювання прав, 
свобод і обов’язків людини та громадянина було 
обрано суддю Європейського суду з прав людини 
у відставці та заступника голови Конституційної 
комісії Володимира Буткевича. Головою робочої 
групи з розробки пропозицій щодо удосконалення 
конституційних засад правосуддя запропоновано 
призначити заступника глави Адміністрації Пре-
зидента України та секретаря Конституційної ко-
місії Олексія Філатова. Робочу групу з питань ор-
ганізації державної влади та децентралізації очо-
лить безпосередньо Голова Верховної Ради Укра-
їни Володимир Гройсман. 

 

Україна вдосконалюватиме        
фінансову звітність 
 

Кабінет Міністрів 8 квітня цього року схвалив 
плани імплементації Директиви 2013/34/ЄС Євро-
пейського Парламенту та Ради ЄС про річну фі-
нансову звітність, консолідовану фінансову звіт-
ність та пов’язану звітність певних типів підпри-
ємств, а також Директиви 2006/43/ЄС Європейсь-
кого Парламенту та Ради про обов’язковий аудит 
річної звітності та консолідованої звітності.  

Впровадження в національне законодавство 
України положень цих директив сприятиме вста-
новленню спрощених вимог до фінансової звітно-
сті і зменшенню регуляторного контролю для ма-
лих підприємств. Водночас будуть посилені вимо-
ги щодо розкриття інформації для великих підп-
риємств та суспільно-значимих компаній, таких як 
банки, підприємства, що здійснюють страхову 
діяльність, тощо.  

Також із метою боротьби з фінансовим шахрай-
ством та корупцією директиви ЄС у сфері бухгал-
терського обліку та аудиту містять зобов’язання 
щодо запровадження вимог, відповідно до яких 
підприємства та державні адміністрації повинні 
оприлюднювати прибутки, отримані внаслідок 
діяльності, пов’язаної з використанням природних 
ресурсів. Загалом завдяки більш уніфікованим, 
чітким та легким для розуміння фінансовим звітам 
планується поліпшення транскордонної діяльності 
підприємств та розширення їхніх можливостей 
для пошуку фінансування.  

 
Україна стала повноправним 
членом ЄС з ядерної та  
радіаційної безпеки 

 
Україна стала повноправним членом Західно-

європейської асоціації ядерних регуляторів 
(WENRA) з 26 березня 2015 року.  

У Європі WENRA є ключовим та найбільш акти-
вним учасником розробки єдиних стандартів ре-
гулювання ядерної та радіаційної безпеки, асоці-
ація також створює умови для забезпечення яде-
рної безпеки на регіональному рівні і приділяє 
особливу увагу обговоренню проблемних питань 
та розробці спільних подальших дій. WENRA на-
лічує 17 країн-членів та 9 країн зі статусом спо-
стерігачів. Україна отримала статус спостерігача 
Асоціації 2009 року й брала активну участь в ініці-
ативах з вироблення єдиних стандартів регулю-
вання ядерної та радіаційної безпеки.  
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Національна екологічна рада ви-
магає відставки міністра 
 

Національна екологічна рада України, що
об’єднує всеукраїнські природоохоронні організа-
ції, осередки яких діють в багатьох населених пу-
нктах в усіх регіонах України, звернулись до Пре-
зидента України із заявою, в якій ідеться: «Украї-
нські природоохоронні організації вкрай стурбо-
вані ситуацією, що склалася в Міністерстві еколо-
гії та природних ресурсів України та в цілому в 
природоохоронній галузі. 

Пов’язана вона з тим, що на посаду Міністра 
екології та природних ресурсів України признача-
ють осіб, які не мають ні необхідних знань у сфері 
природоохоронної діяльності, ні відповідного дос-
віду, ні належної компетентності, ні природоохо-
ронної ціннісної орієнтації, що передбачено ст. 7 
Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища». Використання принци-
пу політичної доцільності під час призначення 
вищих посадових осіб суперечить аксіомі держав-
ного управління, відповідно до якої суб’єкти 
управління можуть належним чином виконувати 
управлінські функції та створювати працюючі ор-
ганізаційні структури лише за умови, якщо вони 
розвинені краще й вище, ніж керовані об'єкти. 

Вже вдруге після Майдану та Революції гідності 
на посаду Міністра екології та природних ресурсів 
призначають некомпетентну особу, що призво-
дить до значного зниження ефективності держав-
ного управління у сфері охорони довкілля та зба-
лансованого використання природних ресурсів. 
Природоохоронна громадськість, яка охоплює со-
тні тисяч ентузіастів, що діють у громадських ор-
ганізаціях, школах, вузах, місцевих громадах, нау-
кових установах, сприймає такі дії Верховної Ра-
ди України як відверте зневажання владою под-
вижницьких громадських дій, спрямованих на по-
ліпшення стану довкілля.  

Таким чином, законодавча та виконавча влада в 
Україні не налаштовані на партнерську співпрацю 
з тією частиною громадянського суспільства, яка 
переймається питаннями збереження довкілля.  

Разом з тим саме в природоохоронній сфері на-
копичилася значна кількість проблем, які потре-
бують термінового розв’язання, без чого немож-
ливе ефективне виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом, а також 
інших міжнародних природоохоронних угод. 

В Україні постійно погіршується екологічна ситу-
ація. Українці п’ють брудну воду, дихають отрує-
ним повітрям, вживають неякісні харчові продук-
ти, які містять небезпечні хімічні речовини та 
ГМО. Вирубування лісів, безконтрольне добуван-
ня природних ресурсів, знищення родючих ґрун-
тів, забруднення природного середовища набли-
жають нашу країну до екологічної катастрофи. 
Смертність немовлят віком до року в Україні є од-
нією з найвищих у світі. Кризовий стан довкілля та 
пов’язаний з цим чинником вплив на здоров’я на-
селення становлять загрозу національній безпеці 
України». 

Натомість новий міністр екології та природних 
ресурсів не представив план імплементації при-
родоохоронних директив відповідно до Угоди про 
асоціацію Україна – ЄС, не подав план реформу-
вання природоохоронної галузі. 

У зв’язку з цим громадські екологічні організації 
просять Президента України дати доручення що-
до розгляду ситуації, яка склалася в системі дер-
жавного управління в сфері охорони довкілля та 
використання природних ресурсів, і порушити пи-
тання про звільнення із займаної посади чинного 
міністра екології та природних ресурсів. Громад-
ські природоохоронні організації пропонують про-
вести публічне обговорення нових кандидатур на 
цю посад. 

Національна екологічна рада України вислов-
лює надію на те, що зміни, які всі разом виборю-
вали такою дорогою ціною, ефективна кадрова 
політика перетворять Україну на незалежну демо-
кратичну заможну європейську державу та допо-
можуть виконанню Угоди про асоціацію з ЄС. 
  

 

 

Діяльність великих агропромислових підприємств непоко-
їть  екологів 

Навесні в Києві відбулася страте-
гічна зустріч екоактивістів, під час 
якої обговорювалися екологічні та 
соціальні проблеми, пов’язані з ді-
яльністю великих птахофабрик, 
свиноферм і звіроферм. Зустріч 
активістів відбулася з ініціативи та 
за фінансової підтримки Націона-
льного екоцентру України. 

Лідери екологічних організацій та 
ініціативних груп із різних регіонів 
України стурбовані порушенням 
природоохоронного законодавства 
великими агропромисловими підп-
риємствами. Багато громадян 
України, особливо серед міського 
населення, помилково вважають, 
що підприємства агропромислової 

сфери не становлять небезпеки 
для навколишнього середовища. 
Однак, згідно з постановою Уряду 
№ 808 від 28.08.2013, промислові 
ферми, так само як і атомні стан-
ції, хімічні підприємства, є 
об’єктами підвищеної екологічної 
небезпеки. Зниження ефективності 
державного контролю діяльності 
тваринницьких ферм призвело до 
систематичних викидів у атмосфе-
ру, забруднення ґрунту, ґрунтових 
вод і поверхневих водойм, погір-
шення стану здоров’я працівників 
підприємств та місцевого насе-
лення. Зазначені проблеми особ-
ливо загострилися в Київській, 
Дніпропетровській, Вінницькій, Іва-

но-Франківській та Львівській об-
ластях. Місцеві активісти, зокрема 
сільські жителі, стурбовані тим, що 
можуть назавжди втратити гро-
мадські пасовища і питну артезіан-
ську воду. У ході протестних акцій 
активісти часто стикаються з інфо-
рмаційною блокадою та силовим 
протистоянням з боку агропромис-
лових компаній. Найяскравішим 
прикладом є побиття «тітушками» 
місцевих активістів у селі Шульгів-
ка Дніпропетровської області під 
час акції протесту проти будівниц-
тва великої звіроферми. Насильс-
тва також зазнала координатор 
протистояння в селі Сівка-
Войнилівська. 

Учасники київської зустрічі ухва-
лили рішення створити робочу 
групу, яка лобіюватиме перегляд 
урядом державної політики в галу-
зі тваринництва, готуватиме про-
позиції щодо впровадження прин-
ципів сталого розвитку в агропро-
мисловому секторі, координувати-
ме акції протесту в регіонах.  

Всі, хто бажає приєднатися до 
діяльності робочої групи з промис-
лового тваринництва, можуть зве-
ртатися безпосередньо до керів-
ництва коаліції. 

 Євген КОЛІШЕВСЬКИЙ 
ДГЕО «Голос Природи» 

Енергетичний аудит для шкіл 

У межах проекту «Енергоефективні 
школи» в Павлограді відбувся семі-
нар «Енергетичний аудит будівлі 
школи – запорука підвищення енер-
гоефективності та комфорту». Мета 
навчання – дати адміністраціям шкіл 
розуміння потреби проведення про-
фесійного енергоаудиту для резуль-
тативного підвищення енергоефек-
тивності своїх будівель. 

У семінарі взяли участь представ-
ники адміністрації населених пунктів 
та шкіл Зеленодольська, Павлогра-
да, Першотравенська, Тернівки, Па-
влоградського та Петропавлівського 
районів Дніпропетровської області, а 
також Енергодара Запорізької обла-
сті, які беруть участь у проекті ДТЕК 
«Енергоефективні школи». У межах 
цього проекту у школах провадиться 
навчання школярів енерго- та, зок-
рема, теплозбереження. Діти на-
вчаються не лише теорії, але й на 
практиці, відвідуючи підприємства 

ДТЕК та створюючи власні проекти з 
підвищення енергоефективності сво-
їх навчальних закладів. Втілення 
найкращих проектів фінансує ДТЕК. 

Попри те що школярі – учасники 
проекту за допомогою кваліфікова-
ного фахівця навчаються проводити 
тепловий аудит, для ефективного 
впровадження енергозберігальних 
заходів украй потрібен професійний 
енергоаудит. Ця процедура дозво-
ляє точно та максимально повно ви-
явити проблеми будівлі, місця теп-
ловтрат, потреби в термосанації та 
створити відповідну документацію. 

«Торік навчальні заклади – учасни-
ки проекту ДТЕК «Енергоефективні 
школи» в малих та середніх містах 
отримали як приз від компанії про-
ведення професійного енергоаудиту. 
Його результати – це правильно по-
ставлений діагноз, який дозволить 
ефективно «вилікувати» будівлю, 
тобто зробити її енергоефективні-

шою, – наголосила Вікторія Гриб, 
керівник департаменту із соціально-
го розвитку  ДТЕК. – ДТЕК зацікав-
лений у тому, щоб проект «Енерго-
ефективні школи» приніс якомога бі-
льше користі українським навчаль-
ним закладам. Тому ми створюємо 
основу, яка дозволить містам та 
школам орієнтуватися в питаннях 
енергоефективності та залучати до-
даткові кошти на її підвищення. 
Продовжуючи робити свій внесок на 
всіх рівнях, ми зможемо зробити 
Україну дійсно енергоефективною та 
енергонезалежною». 

На семінарі було представлено ре-
зультати торішнього енергоаудиту 
шкільних будівель. Педагоги та 
представники місцевої влади отри-
мали пояснення щодо заходів із під-
вищення енергоефективності своїх 
закладів, а також інформацію про 
найбільш ефективні шляхи залучен-
ня коштів для здійснення цих захо-
дів. Консультанти ВБО «Інститут мі-
сцевого розвитку» розповіли про 
можливості залучення грантів, участі 
у проектах міжнародної технічної 
допомоги, фінансування від донорів, 
банківських кредитів та співпраці з 
енергосервісними компаніями. Крім 
того, фахівці ДТЕК поділилися пла-
нами щодо розвитку енергосервіс-
них послуг у містах їхньої діяльності. 

У лютому ДТЕК провів семінар 
«Енергетичний аудит будівлі школи 
– запорука підвищення енергоефек-
тивності та комфорту» для шкіл За-
хідної України, а 23 березня – для 
шкіл міста Дніпропетровська. 

                (Департамент із корпоративних  
                                        комунікацій ДТЕК) 
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ИКД ЛИКВИДИРУЕТ СТАРОСТЬ И БОЛЕЗНИ 

ИКД – это информацион-
ная космическая диагности-
ка (diagtor.com.ua), которая с 
2010 года быстро и успешно 
развивается. Она применяет-
ся для исцеления от болез-
ней и старости. Суть ИКД 
заключается в том, что ин-
формация о человеке берется 
с помощью радиэстезическо-
го метода из ячейки памяти 
человека в космической ин-
формационной системе. Ин-
формацию можно получать в 
цифровом виде в любой и за 
любой промежуток времени. 
При этом получается ин-
формация не только о со-
стоянии человека или объек-
та, но и о методах исцеления 
больного. Возможность ис-
пользовать ИКД является 
уникальной. 

ИКД определено, что все 
синтетические лекарства яв-
ляются вредными для чело-
века, мы пьем вредную воду, 
потребляем  неоптимальное 
количество пищи, не подав-
ляем эффективно патоген-
ные и непатогенные орга-
низмы, не очищаем наш ор-
ганизм от шлаков, из-за 
стрессов накапливаем в Ду-
ше деформированные управ-
ляющие программы, кото-
рые дают сбой иммунной 
системы. Все это приводит к 
болезням, старости, физиче-
скому и умственному ослаб-
лению организма, сокраще-
нию времени нашей жизни. 

ИКД определены причины 
болезней и старости, найде-
ны методы восстановления 
организма и продления жиз-
ни. Для этого не нужны при-
боры и лекарства, необходи-
ма только фотография чело-
века. С ее помощью прово-
дится диагностика и опреде-
ляется методика восстанов-
ления здоровья путем кор-
ректировки образа жизни. 
Сегодня современная клас-
сическая медицина не обла-
дает такими возможностями. 

В чем заключается диагно-
стика организма человека с 
помощью ИКД? Диагности-
ка определяет состояние ор-
ганизма и причины, которые 

способствовали 
появлению бо-
лезней.  

Из возможных 
миллионов па-
раметров оцен-
ки состояния 
человека доста-
точно опреде-
лить ИКД не-
сколько десят-
ков параметров 
– физических, 

биологических 
и информаци-

онных. Целесообразно опре-
делять зашлакованность  со-
судов и клеток всех физио-
логических систем и орга-
нов, некоторые параметры 
биохимического состава 
крови, электрическое сопро-
тивление нервных клеток, 
наличие патогенных и непа-
тогенных организмов в раз-
личных частях тела, количе-
ство вирусов в клетке, коли-
чество деформированных 
управляющих программ в 
Сознании и Подсознании 
нашей Души, наличие бо-
лезней, которые зависят от 
деформации управляющих 
программ,  работу гормональ-
ной системы, выработку энер-
гии митохондриями нервных 
клеток органов и т. д. Кроме 
того, определяется степень 
любого заболевания, биоло-
гический возраст человека, 
все черты характера, количе-
ство делений нервных кле-
ток, которое указывает на 
время жизни, оставшееся у 
человека до окончания его 
биологической жизни.  

Уникальным свойством 
ИКД является определение 
причин заболевания. Это  
устанавливается путем опре-
деления потребления за оп-
ределенный промежуток 
времени пищи, витаминов, 
аминокислот, клетчатки, во-
ды, белков, физических на-
грузок… Выясняется, какие 
патогенные и непатогенные 
организмы обуславливают 
болезнь и когда начался 
процесс заболевания. 44 бо-
лезни в большей мере зави-
сят от деформации управ-
ляющих программ в Душе, к 
ним относятся гипертония, 
аритмия, слепота, аллергия, 
диабет, инсульт, инфаркт, 
глухота, эпилепсия, генные 
нарушения, склероз, цереб-
ральный паралич, облысе-
ние, поседение, морщины, 
болезнь Паркинсона, ши-
зофрения, красная волчан-
ка…  Строение человека 
разделено на 14 уровней ие-
рархии. При заболевании ус-
танавливается уровень ие-
рархии, в котором находится 

причина заболевания. Если 
причина заболевания заклю-
чается в деформации управ-
ляющих программ в Душе, 
то определяется количество 
таких деформированных 
программ и в каких центрах 
и базах данных Души они 
находятся.  

Сбой в работе гормональ-
ной системы всегда явля-
ется причиной болезни. 
ИКД определяется наработка 
гормонов во всех участках 
нашего тела, сравнивается с 
нормой их выделения, опре-
деляются причины болезни и 
путь восстановления гормо-
нальной системы. 

Существует ряд болезней, 
которые медицинской нау-
кой сегодня трактуются как 
неизлечимые.  

Наиболее опасным заболе-
ванием является рак. ИКД 
диагностирует состояние 
клеток всех функциональ-
ных систем организма и ус-
танавливает их статус: здо-
ровая клетка, ослабленная 
клетка (количество пор в 
оболочке клетки свыше 
0,2%), воспаленная клетка 
(количество вирусов в клет-
ке 1–109), клетка доброкаче-
ственной опухоли (количе-
ство вирусов в клетке 110–
224), клетка раковая (коли-
чество вирусов в клетке 
свыше 225). Следует отме-
тить, что есть вирусы наибо-
лее активные. Например, при 
лихорадке Эбола достаточно 
одному вирусу проникнуть в 
клетку, как через 7 дней в 
клетке вирусов будет больше 
225, и клетка приобретает 
статус раковой клетки, кото-
рая делится через 24 часа. 
Поэтому при лихорадке 
Эбола процесс протекает 
быстро и через 1–3 месяца 
человек умирает, так как 
нервная клетка у человека 
делится всего сто раз. Лече-
ние лихорадки Эбола такое 
же, как и при раковом забо-
левании. ИКД предлагается 
индивидуальная методика 
потребления пищевой жид-
кости, когда в течение  трех 
дней раковая клетка перехо-
дит в состояние зашлакован-
ной, т. е. раковые клетки в 
организме отсутствуют. 

Методика ликвидации ста-
рости и болезней весьма 
проста. Необходимо орга-
низм человека очистить от 
шлаков, патогенных и неко-
торых непатогенных орга-
низмов, восстановить де-
формированные управляю-
щие программы, в  опти-
мальном режиме потреблять 
пищу, оптимизировать от-
дых и физические нагрузки,  

спокойно воспринимать 
стрессы. Индивидуально ка-
ждому ИКД устанавливается 
режим потребления пищевых 
жидкостей. В этом случае 
организм очищается от шла-
ков, патогенных и непато-
генных организмов. Даются 
индивидуальные рекоменда-
ции по изменению потребле-
ния пищи, оптимизации от-
дыха и физических нагрузок.  

Для восстановления де-
формированных управляю-
щих программ составляется 
индивидуальная информаци-
онная доктрина, т. е. опреде-
ленный смысловой текст, при 
прочтении которого управ-
ляющие программы восста-
навливаются и болезнь про-
ходит. 

Большое влияние на наше 
здоровье оказывает вода. В 
большинстве регионов стра-
ны она вредная, способству-
ет заболеванию. Вода после 
очистителей и хранящаяся в 
пластмассовой посуде также 
вредная. Полностью полез-
ную воду можно получить 
при обработке кварцем, чис-
тым золотом и озоном. 

Инфекционные заболева-
ния, в том числе раковые, 
излечиваются путем подав-
ления патогенных организ-
мов с помощью индивиду-
альной рецептуры принятия 
пищевых жидкостей. Про-
цесс проходит в течение не-
скольких дней. Болезни, за-
висящие от деформации 
управляющих программ, 
устраняются с помощью ин-
дивидуальных информаци-
онных доктрин, и время ле-
чения зависит от сложности 
набора в организме дефор-
мированных управляющих 
программ. При этом чем 
старше человек, чем больше 
болел и чем больше испыты-
вал стрессов, тем больше де-

формированных управляю-
щих программ в различных 
частях Души.  

Степень зашлакованности 
сосудов может превышать 
50%, могут накапливаться 
камни. Очистка от шлаков 
длительна, чем больше шла-
ков, тем дольше очистка. В 
зависимости от добросовест-
ности выполнения индиви-
дуальной методики приема 
пищевых жидкостей и образа 
жизни полная очистка насту-
пает через 1–2 года.  

Некоторые болезни зависят 
от целого ряда причин, толь-
ко при установлении всех 
причин с помощью ИКД 
можно избавиться от такой  
болезни. 

Приведу примеры возмож-
ностей ИКД. На нашей пла-
нете сейчас человек в сред-
нем живет около 70 лет. 
Обычно в 40 лет у человека 
нервные клетки уже подели-
лись 50 раз, а в 60 лет клетки 
поделились 80 раз. Человек в 
течение двух лет может при-
вести в идеальное  состояние 
свое здоровье благодаря оп-
тимальному образу жизни, 
если использует рекоменда-
ции ИКД. При идеальном со-
стоянии здоровья время де-
ления нервных клеток со-
ставляет 1,8 года, т. е. в 
среднем 40-летний человек 
может продлить свою жизнь 
до 130 лет, а 60-летний мо-
жет продлить жизнь до 96 
лет. Чем раньше приучить 
себя к оптимальному образу 
жизни, тем дольше человек 
живет и в старости будет 
чувствовать себя так же как в 
свои молодые годы.  

ИКД позволяет выполнить 
полную и подробную диаг-
ностику, победить болезни и 
старость.  

                        Петр ЕРМАКОВ 
профессор 


