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ЕКОЛОГІсТИ вІдЗНАЧИЛИ пЕРЕмОГУ ЗА сКвЕР 
Ім. вАсИЛя сТУсА ЕКОЛОГІЧНОю ТОЛОКОю 

6 квітня Святошинські районні ор-
ганізації Української народної партії та 
«Зеленого світу» спільно з учнями трьох 
районних шкіл № 235 ім. В’ячеслава Чор-
новола, № 200 ім. Василя Стуса, №140, у 
якій навчався син Василя Стуса Дмитро та 
громадськістю Святошинського району 
упорядкували сквер ім. Василя Стуса. 
Навіть дощова погода не вплинула на 
енергійну роботу учасників екологічної 
толоки.

Перед пам’ятним знаком поету учас-
ники поклали квіти. Василь Овсієнко, 
друг і співкамерник Василя Стуса, Олесь 
Шевченко, багатолітній політв’язень ро-
сійських концтаборів, народний депутат 
України І скликання та Валерій Асадчев, 
народний депутат України 4 скликання 
від УНП по Святошинському виборчому 
округу виступили перед київськими шко-
лярами. 

Після толоки кожен учасник отримав 
по літровій пляшці прохолодного напою, 
наданого для цієї акції ВАТ «Оболонь».

Принагідно відзначити, що 5 квітня 
Київський апеляційний адміністративний 
суд зобов’язав голову КМДА Олексан-
дра Попова надати скверу Василя Стуса 
офіційний статус. Перша судова інстанція 
– Київський окружний адміністративний 
суд – визнав «протиправну бездіяльність» 
КМДА, але через суб’єктивні обґрунтуван-
ня у задоволені позову відмовив. П’ятеро 
святошинських активістів вимагали від 
КМДА виконати рішення Київради щодо 
присвоєння офіційного статусу скверу 
Василя Стуса. Небажання КМДА вико-
нувати свої прямі обов’язки загрожувала 
зеленій ділянці знищенням і подальшою 
забудовою.

7 квітня активісти Української народ-

ної партії та «Зеленого світу» спільно 
з мешканцями масиву Біличі провели 
суботник у парку по вул. Ф. Пушиної 
на перетині проспектів Перемоги та 
Палладіна та вул. Пушиної. Серед іні-
ціаторів заходу був народний депутат 
України 2002 року у цьому окрузі 
Валерій Асадчев, який у 2004 році 
спільно з місцевою громадою звіль-
нив парк від нахабних забудовників. 
Учасниками заходу зібрано сміття та 
торішнього листя цілий тракторний 
причеп, наданий для цієї мети Свя-
тошинським управлінням зеленого 
господарства. Активістами УНП та 
мешканцями масиву висаджено нові 
декоративні дерева, які, сподіваємося, 
стануть окрасою парку.

Щоб виразити свій протест щодо 
недавніх рубок зелених насаджень са-
нітарної природної зони транспортної 
розв’язки на перетині проспектів Пе-
ремоги та Палладіна учасники субот-
ника висадили молоді деревця поміж 
пеньків, де в ніч на 25 лютого рейдери 
вирубали близько 100 дерев.

Після упорядкування парку на 
стихійних зборах учасників суботника 
було ухвалено рішення про наймену-
вання цього парку іменем Героя Ра-
дянського Союзу Феодори Пушиної. 
Звернутися до Київської міської ради з 
цією вимогою було доручено Валерію 
Асадчеву від Української народної 
партії та донести київській владі вимо-
гу мешканців масиву про недопущення 
будь-яких забудов у санітарній зеленій 
зоні транспортної розв’язки. На цьому 
місці мають рости дерева!

Віктор Ткаченко

ТРАВЕНЬ
3 - Всесвітній день свободи преси
 - День Сонця
6 - День Великомученика Георгія Пере-

можця 
8-9 - Дні пам’яті та примирення, присвячені 

пам’яті жертв Другої світової війни
 - Міжнародний день Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця
8 - День Перемоги 
13 - День Матері
15 - Міжнародний день родини (сім’ї) 
18 - Міжнародний день музеїв
 - День скорботи і пам’яті жертв депортації 

з Криму 
 - День мучениці Ірини 
19 - День Європи
 - День науки
21 - Всесвітній день культурного різноманіття 

в ім’я діалогу та розвитку 
22 - Міжнародний день біологічного різно-

маніття
 - День Миколи Весняного 
24 - День слов’янської писемності і культури
 - Вознесіння Господнє 
29 - Міжнародний день миротворців ООН
31 - Всесвітній день боротьби з тютюноку-

рінням

пОпОвНЕННя У ЗООпАРКУ 
У Київському зоопарку в родині індій-

ських дикобразів наприкінці березня народи-
лося троє дитинчат, повідомляє прес-служба 
зоопарку.

УКРАЇНцІ жИвУТь мЕНшЕ, НІж 
ГРОмАдяНИ КРАЇН ЄвРОсОюЗУ

Експерти встановили, що тривалість життя 
українців на 10 років менша, ніж в країнах 
Європейського Союзу.

Про це йдеться в доповіді Права людини у 
сфері охорони здоров’я-2011, підготовленій 
громадською організацією Інститут правових 
досліджень та стратегій за підтримки Між-
народного фонду Відродження.

Як повідомив голова Інституту правових 
досліджень та стратегій Андрій Роханський, 
очікувана тривалість життя населення Украї-
ни складає 68,2 року, що в середньому на 10 
років менше, ніж у країнах ЄС.

Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 рази 
вищий, ніж в країнах Євросоюзу. Рівень 
передчасної смертності втричі перевищує 
аналогічний у країнах ЄС рівень смертності, 
в тому числі від туберкульозу – в Україні він 
у 20 разів вищий.

За словами Роханського, в 2011 році на-
селення України скоротилося на 145 тисяч 
осіб, за два місяці 2012 року – на 30 тисяч.

“Такими темпами до 2050 року у нас на-
селення скоротиться на 9 мільйонів людей”, 
– зазначив експерт. Він також повідомив, 
що в доповіді представлений аналіз ситуації 
за 2011 рік щодо дотримання прав людини в 
сфері медичної допомоги. Зокрема, аналі-
зуються перші кроки з реформування галузі 
охорони здоров’я, які було розпочато владою 
в пілотних регіонах.

Нагадаємо, за даними Держстату, в 
Україні щорічно помирають більш ніж 700 
тисяч громадян, третина з них – люди 
працездатного віку. У 2011 році населення 
країни скоротилося на 162 тис. осіб, а всього 
за роки незалежності українців стало менше 
на 6 мільйонів.

Крім того, як зазначили у відомстві, кожен 
десятий українець не доживає до 35 років, а 
кожен четвертий не доживає до 60 років.
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УЕА «Зелений світ» створе-
на в 1988 році як реакція суспіль-
ства на жахливий екологічний 
стан в Україні, спричинений 
Чорнобильською катастро-фою 
1986 року. Асоціація є членом 
Міжнародної федерації «Друзі 
Землі«. 

Голова УЕА «Зелений світ»   
Юрій Іванович Самойленко.

Газета «Зелений Світ» була, 
на час створення, одним з най-
перших неформальних антире-
жимних видань, в якому відкри-
валася правда про стан здоров’я 
нації та екологічні негаразди 
в країні. Газета стала рупором 
демократії. В епоху тотального 
замовчування та брехні на наших 
шпальтах відкривалися жахні 
картини радянської дійсності. 
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пІд ЧАс пАвОдКА пІдвИщИвся 
РІвЕНь мАРГАНцю У вОдІ
Під час весняного паводка в Києві 

традиційно підвищилася концентрація 
марганцю, мутність і кольоровість питної 
води, її окислюваність, але ці зміни не 
досягали критичних показників, зазначає 
президент водного товариства Waternet 
Андрій Мітченко.

“Ми провели щорічний моніторинг 
якості води в Києві під час паводка. Ми, 
на наше велике задоволення, не бачимо 
катастрофічної ситуації. Є перевищення 
за такими показниками як каламутність 
та кольоровість води, гострою пробле-
мою є щорічне підвищення концентрації 
марганцю у водопровідній воді в Києві 
під час паводка, водоканал робить все 
можливе, щоб боротися з цим. Головне, 
щоб громадськість знала, що міститься в 
цій воді”, – сказав він.

З його слів, відбуваються процеси, 
пов’язані з підвищенням рівня ґрунтових 
вод, що надходять у Київське водосхови-
ще, яке є основним джерелои водозабору 
для правобережної частини Києва. “У 
зв’язку зі збільшенням вмісту марганцю 
і органічних речовин водоканал посилює 
хлорування води, що призводить до збіль-
шення вмісту хлорорганічних речовин, 
які шкідливі для організму”, – зазначив 
експерт.

Мітченко повідомив, що під час паводку 
в Києві питна вода відповідала санітарним 
правилам і нормам (СанПіН) тільки в Обо-
лонському районі, що пояснюється тим, що 
більша частина цього району забезпечуєть-
ся водою з артезіанських свердловин, і не 
схильна до паводкових явищ у тій мірі, в 
якій схильна вода правобережної частини 
міста. Найгірша ситуація під час паводка 
була в Дніпровському районі. Деснян-
ський і Дарницький райони показували 
погіршення ситуації порівняно з минулим 
роком. Солом’янський, Подільський та 
Святошинський райони – це ті, де показ-
ники кольоровості і вмісту марганцю були 
вище норми і погіршувалися в порівнянні 
з минулим роком. Особливо активне хло-
рування дало свій ефект більше інших у 
Дарницькому, Дніпровському та Шевчен-
ківському районі.

Експерт також вказав на те, що бювети 
не так сильно схильні до паводкових явищ. 
“Артезіанські свердловини Києва та об-
ласті характеризуються високим вмістом 
заліза і марганцю, це всім відоме природне 
явище. І більшість бюветів Києва, в яких 
вода відповідає сучасним вимогам якості 
води, забезпечені системами доочистки 
води, які забезпечують видалення заліза 
і марганцю. Інше питання – наскільки фі-
нансується утримання цих очисних споруд, 
наскільки вони регулярно обслуговуються. 
Раніше цю роботу виконував міський во-
доканал, була спеціальна служба, але я 
знаю, що останні три роки ця діяльность 
на водоканалі не фінансується. Добре, 
що сьогодні ті бювети, в яких вода не від-
повідає СанПіН, закриті і не працюють”, 
– розповів він.

У свою чергу експерт Інституту гігієни та 
медичної екології ім. Марзєєва, кандидат 
біологічних наук Леся Зоріна підкреслила, 
що небезпечний не сам вміст хлору у питній 
воді, адже при кип’ятінні він випаровується, 
а небезпечні ті хлорорганічні речовини, 

КІЛьКІсТь КУРцІв ЗА ОсТАННІ 
ТРИ РОКИ сКОРОТИЛАся  

 За останні три роки частка курців, 
у віці 12 років і старше зменшилася на 
3,3 процентних пункта або більше ніж 
на 13%.

Усього у 2011 році в Україні курили 
8,6 мільйона чоловік, на 1,5 мільйони 
менше, ніж у 2008 році, повідомляють у 
прес-службі МОЗ із посиланням на дані 
Держкомстату.

“Перерахунок даних Держкомстату 
для осіб старше 18 років показує, що 
поширеність куріння серед дорослих чо-
ловіків у 2011 році становила 46%, серед 
дорослих жінок – 6%, у цілому – 24%. 
Серед позитивних тенденцій останніх ро-
ків особливо слід наголосити на зменшен-
ні поширеності куріння серед молодих 
жінок (18-29 років) – із 13,3% у 2008 році 
до 8,5% у 2011 році, або на 36%.

  Депутати пропонують штрафувати 
вагітних курців. Крім того, опитування по-
казали, що зменшилася кількість осіб, які 
повідомили, що мають хронічний бронхіт 
або емфізему легень: із 8,9% у 2008 році 
до 7,1% у 2011 році, або на 18%.

 Рада хоче заборонити куріння в 
ресторанах, під’їздах і на стадіонах. 
Дані про смертність вказують також на 
істотне зменшення кількості смертей 
від емфіземи легень, астми, інсультів 
та інших обумовлених тютюном хвороб 
за останні роки, коли в Україні почався 
процес скорочення куріння”, – сказано 
в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 березня ни-
нішнього року Верховна Рада України 
прийняла у першому читанні закон про 
заборону куріння на стадіонах, у під’їздах, 
закладах громадського харчування та 
ряді установ. Крім того, у той самий день 
Президент України Віктор Янукович 
підписав закон, що забороняє рекламу 
сигарет.

які мають канцерогенну і мутагенну дію, 
можуть викликати рак, порушення у плода 
вагітної жінки. “І в першу чергу потрібно 
вилучати з водопровідної води і поверхне-
вих джерел водопостачання канцерогенні 
хлорорганічні речовини. Крім того, у воді є 
і нелеткі хлорорганічні речовини, які мало 
вивчені у світі, і ми тільки десь у наступному 
році почнемо вивчення саме цих речовин” 
, – сказала вона.

Експерт зазначила, що якщо питна 
вода не має взагалі органічних речовин 
– це шкідливо для здоров’я, і   якийсь 
оптимальний рівень їх має бути. При цьому 
вона зазначила, що водопровідна вода по-
винна обов’язково підлягати кип’ятінню, 
особливо в період паводка.

З її слів, при складанні СанПІН держава 
мала спиратися не тільки на європейські 
норми, а й на дані своїх учених. У цьому 
документі для деяких показників є кілька 
нормативів, як в США, укладачі орієнтува-
лися на багато європейських показники, 
але також використовувалися і документи 
часів СРСР і сучасні вітчизняні наукові дані. 
“Наш документ з багатьох питань жорсткі-
ше, ніж в Європі. А в СРСР питна вода, яка 
проводилася з поверхневих джерел, була 
набагато кращої якості, ніж в Європі, яка 
проводилася з їх річкових вод”, – зазна-
чила Зоріна.

Екологічні вісті
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НЕ вРяТУюТь Їх вИсОКІ мУРИ    
 У кількох метрах від місця, де мілі-

цейський начальник закликав застосувати 
зброю, мій дворічний син “садив” у землю 
суху гілку, бігало багато дітей. Уже готові 
стріляти в народ, щоб захистити панів. 

У суботу ми пішли на справжню чесну 
акцію місцевих жителів, які прийшли самі, 
взяли дітей і стареньких батьків, щоб 
протестувати проти вирубки їхнього лісу 
в Святошинському районі Києва.

Там же я почула, як міліцейський 
начальник, підполковник, наказує за-
стосувати зброю проти мирних людей, як 
чиновники брешуть народу прямо в очі. І 
побачила, як народ, якого вже загнали в 
кут, може САМ дати всім корупціонерам 
по зубах так, що повилітають їхні золоті 

БЕТмЕНИ пО-свяТОшИНсьКІ! 
Святошин, ліс на виїзді з Києва Жито-

мирською трасою,будівельний майдан-
чик. Близько 14:00 тридцятеро молодих 
людей з закритими обличчями зруйнували 
будівельну будку і підпалили димовою 
шашкою екскаватор. Частина робітників 
при цьому втекла до лісу, частину поклали 
обличчям в землю, нікого не били.

ненажерливі щелепи. 
Отже, по порядку. В Святошині зни-

щили територію лісопарку, який був попу-
лярним місцем прогулянок. Як це не дивно 
буде почути київським чиновникам, але 
люди, яких вони мають за бидло, ходили 
туди кататись на лижах, робити шашлики і 
просто гуляти над озером.  Раніше у тому 
ж Святошинському районі знесли сквер 
Стуса і вирубали парк поблизу вул. Пу-
шиної, так місцевих жителів вже встигло 
те все дістати. 

З чого все почалося – у 2007 році 
фірма МАК-К взяла в оренду у Святошин-
ського лісництва сектор лісопарку. Строк 
оренди добігає кінця у 2012 році. Тим 
часом, за просто таки неймовірним спів-
падінням, спеціальна комісія Київради, 
очолювана представником Міської станції 
захисту зелених насаджень «Київзеленбу-
ду» М’ялківським О.П. вирішує, що на ді-
лянці, орендованій фірмою МАК-K, гнилі 
дерева! Якась неймовірна пошесть скоси-
ла дерева чіткісінько в межах орендованої 
ділянки – ну що ж робити, потрібно їх 
видалити. Святий обов’язок київських 
чиновників – турбота за місцевих мешкан-
ців, щоб їм не заважали дерева. Невідомі 
починають вирубку «гнилих дерев». 

Дошки, очевидно, йдуть в діло – на-
вколо вирубки з’являється 3-метровий 
новий і красивий паркан. На протести міс-
цевих мешканців місцева влада не реагує. 
При чому, протести досить яскраві – це 
в Святошино невідомі палили бульдозер 
тиждень тому. Так само Київрада «мала 
на увазі» мораторій на вирубку зелених 
зон у Києві, підписаний Президентом Яну-
ковичем у грудні 2010 року.  Та що там, у 
суботу на акції заступник Святошинської 
РДА О.Мещеряков хамовито переконував 
людей, що все законно, адже земля в 
оренді, і рішення про вирубку приймала 
спеціальна комісія. Паралельно молодь 
він називав «сопляками», і закликав «зна-
ти своє місце», а до старших людей, які 
задавали незручні питання, повертався 
спиною. Зрештою він ретирувався під 
захист міліції. 

Місцеві мешканці урочисто проголо-
сили відкриття вирубки лісу ім. О.Попова, 
голови КМДА, відкрили Пам’ятник Київ-
ській Мафії, і насадили на честь Київради 
ліс зрубаних дерев. Вкопували там, де 
вторували собі серед лісу шлях КАМАЗи 
будівельників, щоб хоч трохи їх зупинити.  
Акцію організували самі місцеві жителі, за 
підтримки громадського руху САМ. 

Після цього, збуджені люди повалили 
височенний паркан навколо забудови і 
вжахнулись – за парканом не виявилось 
жодного дерева. Гола поорана земля. 
Пустка. І тільки складені в штабеля свіжі 
спили абсолютно здорових дерев. 

Раптом міліція, яка в цей час просто 
стояла в стороні і ніяк не заважала, ви-
рішила проявити активність. Міліцейський 
начальник, як потім виявилось, заступник 
голови Святошинської міліції, ткнув 
пальцем в одного з місцевих мешканців, 
і його раптово взяли в кільце міліціонери 
в бронежилетах. Без будь-яких пояснень, 
без представлення, без складання прото-
колу, сивого чоловіка потягли до машини. 
Місцеві мешканці тут же оточили міліцію і 
почали скандувати «Ганьба!», старались 
тягнути цього чоловіка до себе і кинулись 
його захищати, бабки тягли міліціонерів 

Днями тут було вирубано близько 
сорока потужних сосен.  Сергій Кульпін-
ський, місцевий житель, надіслав запит 
до Київради.  Як виявилось, цю територію 
було куплено невідомим бізнесменом ще 
в 2007 році.

Один з учасників акції, розповів: 
«Таким чином ми намагаємось захистити 
Київ від незаконної забудови і вирубки 
зелених насаджень. Дерева було знищено 
на території понад 0,2 га, що перебуває в 
приватній власності».

Довідково: ніхто не відміняв Закону 
України “про мораторій на вирубку зе-
лених насаджень у м. Києві”. (ред.)

за поли, штовханина тривала загалом 
хвилин 15. 

Але міліцейський начальник не розгу-
бився, а почав призивати міліціонерів за-
стосувати зброю проти народу. Нагадую, 
люди прийшли з дітьми, більше половини 
учасників події були пенсіонерами. Мій 
власний дворічний син у трьох метрах від 
місця, де міліцейський начальник закли-
кав застосувати зброю, «саджав» у землю 
зрубану гілку, бігало багато інших дітей. 
Проти кого збирались застосувати зброю, 
і яку саме? Тріснути бабку дубинкою по 
хребту? Може, сльозогінний газ? Або 
стріляти в повітря, що в такій штовханині 
означало 100% поранення, якщо не вбив-
ство невідомо кого? 

Після того підполковник ще заїхав в 
обличчя журналісту 5-го каналу Азаду 
Сафарову, який спитав його – так проти 
кого зброя? 

Я з жахом думаю, що якби на місці 
події не було камер і журналістів – про-
ти мирних місцевих мешканців точно б 
застосували зброю. Палили б в мирних 
жителів, щоб не заважали панам будува-
тись у лісі.  

Але, я вважаю, на святошинській акції 
місцеві мешканці не просто перемогли. 
Вони показали і чиновникам, і міліції, і 
самим собі – наскільки сильним може 
бути народ! Їм вдалося врятувати від 
затримання чоловіка. Люди скандували 
“Ганьба!”, закликали міліцію бути на сто-
роні народу, а не корупції, і таки вирвали 
свого товариша з кола, на хвилинку, тре-
нованих міліціонерів в бронежилетах. Так, 
його встигли добряче потовкти, він потім 
сидів на землі, стогнав, і жінки шукали 
йому води. Так, була загроза застосуван-
ня зброї. Але народ переміг.

У четвер народ прийшов на акцію під 
КМДА. Чиновники, ви вже й забули ма-
буть, як це – коли приходять не куплені 
за 50 грн студенти, а справжні счасники, 
і проводять справжню скцію? Вам дуже 
скоро нагадають.

ЕКОЛОГІЧНА КОмІсІя КИЇвРАдИ 
ЗАпОвІсТь вІКОвУ яЛИНУ 

« В н е с т и 
д о  р е є с т р у 
пам’ятки при-
роди місцево-
г о  з н а ч е н н я 
Борщагівську 
вікову ялину», 
— таке рішен-
ня ухвалила по-
стійна комісія 

Київради з питань екологічної політики 
на прохання голови Святошинських 
районних організацій «Зеленого світу» 
Віктора Ткаченка.

«Ця ялина — найстаріше дерево на 
території Південної Борщагівки і єдина 
природна згадка про недавню історію Ки-
єва, — розповідає екологіст. – Вона рос-
ла поблизу історичного будинку волосної 
контори початку минулого сторіччя. Під 
час забудови Борщагівки в епоху «пере-
стройки» сам будинок був знищений, а 
вікова ялина дивом збереглася».

Голова комісії Денис  Москаль по-
обіцяв, що на найближчій сесії Київради 
рішення про заповідання Борщагівської 
ялини буде проголосоване. 
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НА сЕймІ сАмОЗАхОпЛЕННям 
БУдУюТь ГРЕБЛю

Погоджений і розпіарений «екологіч-
ний» проект будівництва водосховища 
на річці Сейм виявився самозахопленням 
території і нецільовим використанням 
коштів. 

На території Сумської області розпо-
чалось прокопування каналу, який з’єднує 
протоку Любку з основним руслом Сейму 
та планується спорудження кам’яно-
накидних гребель на річці Сейм. Роботи 
виконує міжрайонне Клевенське управ-
ління водного господарства, а контролює 
«Сумиоблводгосп».

Зі слів заступника начальника Сум-
ського облводгоспу Олени Вакарчук 
(джерела інформації – сайт Сумського 
обласного управління водних ресурсів 
ініціатором цих робіт був Сумський об-
лводгосп, який просив кошти у Мінеко-
логії, Мінекономіки і з обласного фонду 
охорони навколишнього середовища, 
переконуючи представників влади, що 
проект має природоохоронне значення.

Річка Сейм – остання середня річка, 
яка на території Сумської області за-
лишалася незарегульованою і завдяки 
цьому відрізнялася вищою якістю води і 
кращим станом рибних запасів порівняно 
з іншими річками області, зарегульовани-
ми раніше. 

У екологів та науковців у цій сфері, 
виникають побоювання, що такі роботи 
можуть призвести до неповоротної шкоди 
для річки, а спорудження гребель на руслі 
річки призведе до втрати річками чистої 
води, пляжів та негативного впливу на 
рибне населення. Прикладом цього є до-
свід спорудження аналогічних гребель на 
інших річках області та катастрофічним, 
у зв’язку з цим, станом річок на території 
України.

Реалізація цього проекту створює 
декілька значних проблем. Перш за все 
це замулення і занесення русла Сейму 
на ділянках вище гребель. Ця проблема 
існує на всіх зарегульованих річках і вона 

КОжЕН дЕсяТИй УКРАЇНЕць
 НЕ дОжИвАЄ дО 35 РОКІв
В Україні щорічно вмирають більше 

700 тисяч громадян, третина з них – люди 
працездатного віку. У 2011 році населення 
країни скоротилося на 162 тис. осіб, а 
всього за роки незалежності українців 
стало менше на 6 мільйонів.

Як зазначає ТСН, станом на 1 січня 
2012 року чисельність населення України 
склала 45,6 млн осіб. Крім того, кожен 
десятий українець не доживає до 35 років 
і більше всього людей вмирає від серцево-
судинних захворювань.

Рівень народжуваності у країні стано-
вить 11 осіб на 1000, а рівень смертності 
досягає 14,5 (для порівняння, показник 
смертності у країнах ЄС становить 6,7 на 
тисячу населення).

В окремих регіонах України темпи 
смертності майже такі самі, як у роки 
Голодомору, пише ТСН. Так, у Дніпропе-
тровській області смертність у 1932 році 
склала 17,0 на тисячу чоловік, у 2011-му 
смертність склала майже 16 випадків на 
тисячу осіб.

Українці живуть на 10 років менше, 
ніж жителі ЄС та багатьох країн СНД. 
Зокрема, Україна займає 150-те місце 
серед 223-рьох країн світу за показником 
середньої тривалості життя.

Середня очікувана тривалість життя в 
Україні становить 69 років, у країнах ЄС 
-74 роки, а у країнах СНД: у Грузії – 76,7, 
у Молдові – 70,8, у Білорусі – 70,63, в 
Узбекистані – 71,9. Причому середня 
очікувана тривалість здорового життя в 
Україні становить 59,2 року, а у країнах 
Євросоюзу – 67 років.

Згідно з даними Держстату, кожен 
десятий українець не доживає до 35 
років, а кожен четвертий не доживає до 
60 років.

За словами голови комітету Верховної 
Ради з питань охорони здоров’я Тетяни 
Бахтеєвої, смертність чоловіків працез-
датного віку перевищує аналогічний по-
казник навіть у країнах, у яких валовий 
національний продукт у 4-6 разів нижчий, 
ніж у нашій країні.

  МОЗ: В Україні рівні народжуваності 
і смертності рівні. Також Україна займає 
одне із лідируючих місць у СНД за отру-
єннями спиртними напоями. Так, напри-
клад, в Україні у 2009 році на кожні 100 
тисяч осіб припало 23,4 смерті чоловіків. 
Більше було лише у Білорусі та Росії (44 
і 25 відповідно).

За словами Бахтеєвої, рівень дитячої 
смертності у 2,5 разу перевищує європей-
ські показники. Однак за останні двадцять 
років кількість дитячих смертей (від 1 року 
до 5 років) знизилася майже на 10%.

Як повідомляє ТСН, в Україні один із 

найвищих у світі показників смертності 
від серцево-судинних захворювань: 64% 
у структурі загальної смертності – це 
близько 500 тисяч осіб на рік. Близько 
мільйона людей хворі на онкологію, ще 
мільйон – хворіють на цукровий діабет, 
ВІЛ-інфікованих у країні більше, ніж в 
інших країнах СНД та Європи.

За даними Держкомстату, у 2011 
році українці вмирали від таких хвороб: 
440 352 людини – хвороби системи 
кровообігу, 88 889 – новоутворення (в 
основному, онкологія), 25 241 – хвороби 
органів травлення, 17 774 – хвороби ор-
ганів дихання, 8952 – самогубства, 6972 
– туберкульоз, 6121 – хвороби нервової 
системи, 5791 – ДТП, 5561 – хвороби, 
зумовлені ВІЛ, 3882 – випадкові отруєння 
алкоголем, 2943 – хвороби сечостатевої 
системи, 2597 – утоплення, 2070 – ви-
падкові отруєння, 1759 – пожежі.

Раніше у Міністерстві  охорони 
здоров’я України назвали регіони із най-
вищою і найнижчою народжуваністю. За 
даними відомства, відносно високі по-
казники народжуваності демонструють 
західні області, найнижча народжуваність 
– на Сході.

За матерiалами: ТСН

не має вирішення. Єдиний, хто виграє від 
цієї ситуації – управління водного госпо-
дарства чи інша подібна організація, яка 
буде в подальшому отримувати з бюджету 
кошти на чистку річки від мулу і наносів. 
Однак чистки проблему не вирішують. 
Погіршення якості води і замулення дна є 
неминучими. При цьому греблі треба буде 
доглядати і час від часу ремонтувати. 

Інша проблема – підтоплення приле-
глих територій, яке виникає як наслідок 
підпору води русла і підняття рівня ґрун-
тових вод. На сайті Сумського обласного 
управління водних ресурсів згадується, 
що підніметься рівень води в питних ко-
лодязях жителів присеймських сіл, але 
замовчується, що вода підніметься також і 
на місцевості. Цю проблему місцеві жителі 
будуть вирішувати за свої кошти.

Ще одна проблема – погіршення 
кормової бази і умов нересту риб. З тією 
рибою, якою був багатий Сейм (порівня-
но з іншими річками Сумської області), 
доведеться розпрощатися. Перелічені 
проблеми – далеко не всі у тій ланцюговій 
реакції, яку запускає створення гребель 
на руслі річки.

При таких негативних наслідках і 
мільйонних затратах лише на етапі гідро-
будівництва, не рахуючи майбутніх затрат 
на ліквідацію створених проблем, цей 
проект не дає жодної вигоди ані місцевій 
громаді, ані державі.

Втім, ділянка річки, на якій прово-
дяться роботи, розташована на території 
природно-заповідного фонду України 
(це регіональний ландшафтний парк 
«Сеймський»). Для проведення робіт до-
велось вирубати дерева по берегах Сейму. 
Вбачаючи в цьому безумовне порушення 
законодавства, екологічні організації 
звернулись до контролюючих органів. 
Більшість з них, як і місцеві органи влади 
всіх рівнів, надіслали відповіді, мовляв, 
«не переживайте, все погоджено». І лише 
Державна фінансова інспекція у Сумській 
області, у своєму листі до природоохо-
ронців повідомила, що будівництво на 
Сеймі все ж є незаконним.

Як виявилось, офіційно проект прохо-
дить як природоохоронний і називається 
«відродженням екологічного стану річ-
ки». На роботи зі зведення гідротехнічних 
споруд голови Путивльської міської ради 
та Путивльської міської ради у особистому 
листах до міністра охорони навколиш-
нього природного середовища України 
просять виділити 2 000 000 грн. Були і 
інші звернення.

Проте перевірка Держфінінспекції 
встановила дуже цікавий факт. Досі 
земельні ділянки, де проводилось будів-
ництво гідроспоруд, не передавались від 
органів місцевого самоврядування на ба-
ланс ДП «Сумиоблводгосп», і відповідно, 
правовстановлюючі документи на землю 
у останнього відсутні, що є не лише пря-
мим порушенням ст. 85 Водного кодексу 
України а і, власне, самозахопленням те-
риторії. Використання бюджетних коштів 
на роботи на землях, непереданих для 
цього, також є нецільовим використанням 
коштів.

Результати свого відкриття Держфі-
нінспекція у Сумській області направила 
до Управління СБУ у Сумській області.

 Наталя Шпег,  юрисконсульт МБО 
«Екологія-Право-Людина»
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об’єктів. Активісти громадських еко-
логічних організацій роз’яснили, чому 
сценарій аварії на АЕС Фукусіма дуже 
ймовірний в Україні. Всіх прихильників 
атомної енергетики намагались записати 
у ліквідатори наступної аварії на АЕС. З 
уряду бажаючих стати ліквідатором не 
виявилося.

Учасники акції вимагали від уряду ви-
конання рішення Ради національної без-
пеки і оборони України “Про підвищення 
безпеки експлуатації атомних електро-
станцій України” від 08.04.2011, яке не 
виконується ані Міністерством енергетики 
та вугільної промисловості (яке мало за-
твердити у тримісячний термін оновлену 
Енергетичну стратегію України на період 
до 2030 року з урахуванням нових ви-
кликів та загроз  енергетичній безпеці 
держави), ані Національною атомною 
енергогенеруючою компанією “Енергоа-
том”, яка досі працює над подовженням 
терміну експлуатації енергоблоків вітчиз-
няних АЕС у понадпроектний термін.

Активісти також вимагали ініціювати 
мораторій на подовження експлуата-
ції старих енергоблоків; зобов’язати 
Міненерго забезпечити підготовку до 
зняття з експлуатації блоку No.1 на Южно-
Українській АЕС; переглянути плани з 
розбудови ядерної галузі України. 

“Аварія у Японії сталася саме на 
застарілих ядерних енергоблоках, які 
працювали у терміни, що значно пере-
вищували передбачені у початкових 
проектах. Зважаючи на це, ряд країн з 
розвиненою атомною енергетикою від-
мовився від подовження терміну роботи 
ядерних реакторів. А в Україні програма 
з подовження прострочених реакторів ви-
конується повним ходом: у 2011 подовжи-
ли ще на 20 років термін роботи реакторів 
No.1 та No.2 на Рівненській АЕС, тепер 
готують до подовження реактор No.1 на 
Южно-Українській, який взагалі є експе-
риментальним”, – розповідає організатор 
акції, експерт з енергетичних питань На-
ціонального екологічного центру України 
Дмитро Хмара.

Окрім подовження роботи старих 
енергоблоків, уряд починає будівництво 
нових небезпечних об’єктів: ядерного 
могильника під Києвом, заводу з ви-
робництва ядерного палива для старих 
реакторів, двох ядерних реакторів радян-
ського зразку на Хмельницькій АЕС, та 
ще чотирьох ядерних реакторів у різних 

діяльність екологістів 

УКРАЇНА НЕ ЗдАТНА вИРІшИТИ 
НАГАЛьНУ пРОБЛЕмУ НАвІТь 

ЗА ІНОЗЕмНІ КОшТИ?
Благодійний Фонд Blacksmith Institute  

звернувся до президента України з про-
ханням взяти під особистий контроль 
вирішення проблеми щодо залишків 
тротилу на Горлівському хімічному заво-
ді. Тим більше, що ці залишки вибухівки 
знаходяться менше ніж в 20 км від малої 
батьківщини Януковича! 

З 2009 року Фонд займається ліквіда-
цією небезпечної спадщини Горлівського 
хімічного заводу. Це підприємство ви-
робляло вибухівку та хімічну продукцію. 
В 2001 році діяльність заводу була зупи-
нена з порушенням технологічних норм. 
Внаслідок цього тротил, який в той час 
вироблявся, залишився в обладнанні і 
комунікаціях підприємства. У 2003 році 
частину його було прибрано, але 30 тон 
вибухових речовин так і лишилися на 
заводі.

З того часу будівлі цих цехів майже 
повністю зруйнувалися, а тротил частково 
перетворився на інші сполуки, на які само 
– достеменно невідомо. Все це з кожним 
роком підсилює небезпеку вибуху – вна-
слідок випадковості або з природних при-
чин. А якщо таке відбудеться, вибухова 
хвиля зачепить 10.000-тонні ємності з 
аміаком, які знаходяться на сусідньому 
“Стіролі”. Для населення Горлівки на-
слідки їх руйнування будуть порівняні із 
застосуванням хімічної зброї…

Майже 10 років ця проблема не ви-
рішувалася через відсутність коштів. 
Нам на її вирішення за 1,5 роки від 
Представництва Європейського Союзу в 
Україні й Шведського Агентства з питань 
міжнародного співробітництва й розвитку 
вдалося отримати 650.000 доларів США. 
Основною умовою їх надання є викорис-
тання цих коштів виключно на практичні 
роботи, – на вилучення та знищення за-
лишків тротилу. Фінансувати розробку 
проекту, за яким мають вестися ці роботи, 
за них неможна.

Але такий проект вже розроблений 
– у 2010 році, Макіївським державним 
проектним інститутом. Однак коштів за цю 
роботу інститут досі не отримав, і до того 
моменту проводити роботи за цим про-
ектом не можна. А це блокує можливість 
вирішення горлівської проблеми.

Вже більше року Макіївський проект 
не оплачується через незрозумілі для нас 
причини: на папері кошти виділяються 
(зокрема, згідно із Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.03.11 № 320 “Про 
затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення заходів щодо 
запобігання катастрофі техногенного 

характеру на державному підприємстві 
“Горлівський хімічний завод”), але до ви-
конавця, до інституту, вони не доходять. 
Зараз Міністерство економіки готує з 
цього приводу черговий тендер. 

Друга перепона, яка на сьогодні за-
важає вирішити “тротильну” проблему 
на Горлівському хімічному заводі – ви-
значення генпідрядника на проведення 
робіт. Як Макіївський державний інститут 
є в Україні єдиною установою, яка здат-
на розробити проект з її вирішення, так 
єдиним підприємством, яке здатне взяти 
на себе генеральний підряд на його ви-
конання, є Донецький завод хімічних ви-
робів. У 2011 році він погодився взяти на 
себе ці обов’язки. Більш того, з ним були 
вже розпочаті і підготовчі заходи до про-
ведення цих робіт. Наприклад, в листопаді 
минулого року його фахівцями разом із 
іноземними експертами був розроблений 
комплекс заходів із техніки безпеки при 
вилученні з обладнання і комунікацій за-
лишків тротилу.

Але на одній з останніх нарад пред-
ставник державного концерну “Укробо-
ронпром” (саме йому підпорядкований 
Донецький завод хімічних виробів) за-
явив, що завод не може знищувати тротил, 
бо за своєю спеціалізацією виробляє 
вибухівку…

Така позиція державного концерну 
знов відтягне вирішення проблеми, а, 
можливо, і взагалі зробить її неможли-
вою. Адже кошти міжнародних інституцій 
необхідно використати протягом 2012 
року, інакше вони мають бути повернуті 
донорським установам. І строк дії пого-
джень макіївського проекту закінчується 
в кінці 2012 року. Тому і знищити залиш-
ки горлівського тротилу за макіївським 
проектом і за рахунок іноземних коштів 
Україна зможе лише в поточному році. 
Якщо цього не станеться – надалі при-
йдеться розробляти інший проект (а це, 
без проведення погоджень, в цінах цього 
року коштує більше півтора мільйони 
гривень!), а, власне, його знищення про-
водити за власні кошти України.

Взагалі дивує ситуація, при якій міжна-
родній інституції приходиться лобіювати 
вирішення української проблеми…

Регіональний представник в Україні 
Міжнародного благодійного фонду  
BlackSmіth Іnstіtute С. Шапаренко

пІд КАБмІНОм вИмАГАюТь НЕ 
пЕРЕТвОРювАТИ УКРАЇНУ НА 

ядЕРНИй смІТНИК
До річниці аварії на АЕС Фукусіма 

українці зібрались під будинком уряду 
протестувати проти продовження вико-
ристання застарілих атомних реакторів 
та створення нових небезпечних ядерних 

вИКИдИ РАдІАцІЇ НА «ФУКУсІмІ» 
УдвІЧІ пЕРЕвИщИЛИ пРОГНОЗИ

Викиди радіоактивного цезію в атмос-
феру після аварії на АЕС “Фукусіма-1” 
у березні минулого року становили, за 
уточненими даними, 40 тис. терабеккере-
лів, повідомив науково-дослідний інститут 
Головного метеорологічного управління 
Японії.

Раніше передбачалося, що викиди 
після аварії на японській АЕС становити-
муть 15 тис. терабеккерелів. Таким чином, 
обсяг викидів становив близько 20% 
аналогічного показника, зафіксованого 
після аварії на Чорнобильській АЕС у 
1986 році.

В основу підрахунків японських фа-
хівців покладено дані вимірів радіації у 
морській воді, проби якої були узяті у 
квітні-травні минулого року в 79 місцях. 
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АмЕРИКАНсьКІ вЧЕНІ 
ЗАпРОпОНУвАЛИ ОБмЕжИТИ 

пРОдАж цУКРУ
Американські біологи пропонують 

прирівняти цукор і підсолоджувачі на 
основі суміші фруктози і глюкози до ал-
коголю і тютюну, оскільки зловживання 
солодким викликає більшість зі списку 
хронічних хвороб і синдромів, які асоці-
юються з алкоголізмом.

АЛКОГОЛьспРИяЄ РОЗвИТКУ 
РАКУ ГРУдЕй

Британські вчені дійшли висновку, що 
регулярне споживання жінками навіть 
невеликої кількості алкоголю може збіль-
шити ризик захворювання на рак грудей, 
повідомляє телерадіокомпанія BBC.

У ході дослідження було встановлено, 
що збільшення споживання алкоголю 
з трьох до шести невеликих склянок на 
тиждень підвищує ризик захворювання 
на рак грудей на 15%.

Експерти стверджують, що скоро-
чення кількості споживаного алкоголю, 
відповідно, зменшує ризик захворіти на 
рак грудей. Серед жінок, які ніколи не 
вживали алкоголь, налічується тільки 281 

Роберт Люстіг, Лаура Шмідт і Клер 
Бріндіс з університету штату Каліфорнія 
в Сан-Франциско (США) виклали свою 
стратегію з управління оборотом цукру і 
інших солодких речовин в оглядовій статті 
у журналі Nature.

Автори статті стверджують, що по-
стійне переїдання солодкого викликає ті 
ж негативні наслідки, що і зловживання 
спиртними напоями. Як доказ своєї точки 
зору вони порівнюють цукор і алкоголь 
за чотирма критеріями, які раніше за-
стосовувалися під час описання шкоди 
алкоголю.

За словами біологів, цукор і алкоголь 
не були доступні у таких кількостях, які 
ми можемо отримувати зараз. Через це 
у людини немає захисних механізмів, 
що оберігають організм від негативних 
наслідків їх вживання. Як стверджують 
учені, безліч наукових робіт вказують на 
негативні наслідки зловживання цукром. 
Серед них Люстіг і його колеги називають 
діабет, гіпертензію, зменшення чутливості 
до інсуліну і ожиріння печінки.

Крім того, цукор схожим чином діє 
на центри винагороди у мозку, стиму-
люючи людину на поїдання нової порції 
солодкої їжі. Додатково до цього, цукор 
і його аналоги частково пригнічують 
утворення гормонів насичення – греліну 
і лептіну. Нестача цих сигнальних молекул 
вважається причиною систематичного 
переїдання.

Як стверджують біологи, переїдання 
стало серйозною медичною проблемою 
для більшості країн світу. Так, уряд Спо-
лучених Штатів витрачає до 75% ресурсів 
системи охорони здоров’я на боротьбу 
з метаболічним синдромом і іншими на-
слідками переїдання солодкого.

Люстіг, Шмідт і Бріндіс пропонують 
ввести таку ж схему акцизів і обмежень, 
яка застосовується для обмеження обігу 
тютюну і алкоголю. На їхню думку, в пер-
шу чергу, слід викреслити цукор і глюкозу 
зі списку безпечних харчових добавок, 
що перешкодить виробникам харчових 
продуктів додавати їх у свої вироби в 
необмеженій кількості.

Особливе місце у цій системі займа-
тиме спеціальний податок, яким обкла-
датимуться усі товари, що містять цукрові 
добавки. До їхнього переліку потраплять 
шипучі напої, нектари, шоколадне моло-
ко і підсолоджені рослинні пластівці. За 
розрахунками учених, ціни на такі товари 
необхідно збільшити удвічі, аби значно 
зменшити вживання цукру.

У якості радикальніших заходів учені 
пропонують ввести обмеження або за-
борону на продаж прохолодних напоїв 
дітям до 17 років і обмежити кількість рес-
торанів швидкого харчування у районах 
з низьким середнім доходом населення. 
Крім того, уряди промислово розвинених 
держав можуть налаштувати програми 
субсидування продажу або покупки про-
дуктів з низьким вмістом цукру.

“Галас довкола цього питання може 
призвести до тектонічних зрушень у 
системі охорони здоров’я. Аналогічні 
проблеми – заборона куріння у публічних 
місцях і подушки безпеки у машинах – ви-
кликали запеклі суперечки і були прийняті 
суспільством і політиками. Настав час 
звернути нашу увагу на цукор”, – наголо-
шують автори статті.

АЗАРОв хОЧЕ БОРОТИся ІЗ 
сАмОЛІКУвАННям УКРАЇНцІв

Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров вважає, що в Україні необхідно 
ввести європейську практику продажу лі-
ків виключно за рецептом, крім, можливо, 
найбільш елементарних.

“Країна охоплена самолікуванням, 
але давно встановлено, що сприйняття 
лікарського засобу організмом досить 
індивідуальне. При одному і тому ж за-
хворюванні одному пацієнту препарат 
допомагає, іншому – ні. Необхідне ква-
ліфіковане рішення лікаря, що саме при-
значати хворому. Тому призначати ліки, 
особливо в складних випадках, повинні 
лише лікарі”, – заявив Азаров.

За його словами, 85% ліків українці 
купують без призначення лікаря, орієнту-
ючись на поради знайомих або рекламу.

Глава уряду також зазначив, що укра-
їнці щороку витрачають на ліки більше 20 
млрд грн.

Глава уряду також повідомив, що вла-
да буде сприяти нарощуванню власного 
виробництва ліків, розвитку вітчизняної 
фармацевтики, і таким чином, це вплине 
на здешевлення медпрепаратів.

За матерiалами: Інтерфакс-Україна

АспІРИНОм пРОпОНУюТь 
ЛІКУвАТИ РАК

Американські онкологи запропонува-
ли включити регулярний прийом аспірину 
до рекомендацій з профілактики раку, 
повідомляє Medpage Today.

Стаття, написана членами Американ-
ського товариства раку, була опубліко-
вана у журналі Nature Reviews Clinical 
Oncology.

Автори публікації посилаються на дані 
ряду досліджень, які підтвердили наяв-
ність протипухлинної активності у ацетил-
саліцилової кислоти (активний компонент 
аспірину), а також інших нестероїдних 
протизапальних препаратів.

Причому вони зазначають, що на 
даний час профілактичний прийом аспі-
рину згадується лише у рекомендаціях, 
що стосуються захворювань серцево-
судинної системи. Препарат перешкоджає 
утворенню тромбів.

У зв’язку з цим вчені пропонують 
включити регулярний прийом аспірину в 
малих дозах у рекомендації з профілакти-
ки злоякісних новоутворень. Проте вони 
визнають, що механізм протипухлинної дії 
препарату поки що не вивчений.

Публікації, що описують активність 
аспірину щодо ракових пухлин, неодно-
разово з’являлися у наукових журналах 
протягом останніх п’яти років.

У березні 2012 року вчені із США 
заявили, що їм вдалося значно посили-
ти протипухлинну активність аспірину, 
модифікувавши його молекулу. Група 
дослідників із Великобританії, у свою 
чергу, описала вплив аспірину не лише на 
первинні пухлини, а й на метастази.

хвора з 100 тис. осіб протягом року.
У дослідженні взяли участь 105 986 

жінок у віці близько 28 років.
“Хоча точний механізм взаємозв’язку 

між споживанням алкоголю і появою раку 
грудей до кінця не вивчений, одним з 
можливих пояснень цього процесу вчені 
вважають вплив алкоголю на циркуляцію 
гормону естрогену в крові”, — коментує 
отримані дані одна з дослідників, доктор 
Венді Чен.
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ЗЛОвжИвАННя вЛАдОю, 
сЛУжБОвИм пОЛОжЕННям

або кримінально-правові проблеми
  Буянов П.М.

Херсонська МО УЕА «Зелений світ»
Анотація 

У статті надається інформація, 
стосовно класифікації статей КК 
України щодо зловживання службовим, 
посадовим становищем, проблем 
кваліфікацій службовим положенням.

Ключові слова: службове становище, 
кримінально-правові норми, інтереси 
служби.    

   У Конституції України (ст.З, ч.2 ст.19, 
ч.1 ст.24) закріпленні основні принципи пра-
вової держави, на яких має будуватися вся 
правова система України, зокрема:

   1.  Людина, її життя і здоров'я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх га-
рантії визначають зміст і спрямованість 
держави. Держава відповідає перед лю-
диною за свою діяльність. Утвердження  
і  забезпечення прав  і  свобод  людини  є  
головним  обов'язком  держави.

2. Органи державної влади та органи 
місцевого само врядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передба чені 
Конституцією та законами України.

3.  Громадяни мають рівні консти-
туційні права і свободи та рівні перед 
законом.  

Для правової держави дотримання на-
ведених положень не потребує чергового 
дове дення, але у кримінальному законодав-
стві України, слід звернути увагу на деякі мо-
менти, пов’язані з подальшим розвитком та 
реалізацією даних конституційних принци-
пів, зокрема. Статтею 364 Кримінального 
кодексу України встановлена кримінальна 
відповідальність за зловживання владою або 
службовим становищем. Закріплення цієї 
статті у Кодексі є кримінально-право вою га-
рантією дотримання і захисту прав фізичних 
та юридичних осіб, забезпечення нормальної 
управлінської діяльності державного апара-
ту та діяльності під приємств, установ, орга-
нізацій різних форм власності. Порушуючи 
встановлені законом межі своєї діяльності, не 
виконуючи або неналежним чином виконуючи 
свої обов’язки, „зловживаючи”, службові осо-
би, як це зазначе но у багатьох законодавчих 
актах, „притягуються до дис циплінарної, 
адміністративної, матеріальної та криміналь-
ної відповідальності згідно з чинним за-
конодавством” (ст. 38 Закону України 
„Про державну службу” від 16 груд ня 

їни „Про боротьбу з ко рупцією” від 5 
жовтня 1995 р. № 356/95-ВР зі змінами 
передбачено притягнення службової осо-
би до адмініс тративної відповідальності 
за вчинення корупційних діянь, якщо 
вони не містять складу злочину, що має 
наслідком накладення штрафу від 25 до 
50 неоподатко вуваних мінімумів доходів 
громадян і звільнення з по сади або інше усу-
нення від виконання функцій держа ви. Крім 
того, таким особам забороняється займати 
по сади в державних органах та їх апараті 
протягом трьох років з дня їх звільнення. 
Однак у випадку, коли наведеними діяннями 
службо вої особи заподіяно істотної шкоди 
охоронюваним за коном прав, свобод та 
інтересів окремих громадян або юридич-
них осіб, або державним чи громадським 
інтересам, ст.364 КК України  встановлена 
кримінальна відповідальність. Відповідно 
до ч.3 ст.364 КК України істотною шкодою, 
якщо вона полягає у заподіянні матеріальних 
збитків, вважається шкода, яка в сто і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян сьогодні.

Слід зазначити, що у ст.364 КК України 
знайшли своє втілення принципи гуманізму 
та економії кримінально-правової  репресії. 
Законодавцем суттєво підвищена межа, що 
відокремлює адміністративну відповідаль-
ність службової особи від кримінальної 
відповідальності. Наприклад, у ст. 165 КК 
УСРР  (1960 р.) „Зловживання владою або 
посадовим становищем”, що діяв аж  до 
01.09.2001 р., така межа встановлювалась 
всього в 5-ть і більше неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (85 грн.), за що 
можна було отримати покарання від  2 до 5 
років позбавлення волі, а у випадку  тяжких 
наслідків (425 і більше грн.) – від 5 до 8 
років.  З прийняттям нового кримінального 
кодексу України  ситуація суттєво змінилась. 
Дивлячись на те, що істотну шкоду у розмірі 
1700 грн. отримати покарання за ст. 364 КК 
України у вигляді арешту на строк до 6-ти 
місяців або обмеження волі на строк  до 
3-х років, а за тяжкі наслідки зловживання 
владою або службовим становищем у роз-
мірі 4250 і більше грн. (позбавлення волі від 
5 до 8 років) є більш цивілізованим підходом 
до вирішення даної проблеми, ніж за радян-
ських часів.

Крім того у  ч.3 ст.364 КК України перед-
бачений особливо кваліфікований склад  
злочину – зловживання владою або служ-
бовим становищем, вчинене працівником 
правоохоронного органу, що карається 
позбавленням волі на строк від 5 до 12 років 
з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та з конфіскацією майна. 

До наведеного слід додати, що у особливій 
частині Кримінального кодексу України за-
конодавцем закріплено більш ніж  75 норм  
(ч.2 ст.149, ч.1 ст.154, ст.159, ч.2 ст.169, ч.3 
ст.176, ч.1 ст.211, ч.2 ст. 256, ст. 423 та 
інші), в диспозиціях яких вказано на 
вчинення злочи ну з вико рис-танням 
службового становища, що також є 
позитивним моментом для захисту прав 
і свобод та за конних інтересів людини і 
громадянина, юридичних осіб у різних 
правовідносинах з службовими осо-
бами та сферах діяльності. Наприклад, 
у ч. 3 ст.176 КК Ук раїни встановлена 
кримінальна відповідальність за по-
рушення авторського права і суміжних 
прав, вчинене службовою особою з 
використанням службового стано вища 
щодо підлеглої особи. Стаття 364 КК 
України співвідноситься з наведеними та 
подібними іншими статтями як загальна 
і спеціальна норма. Таким чином, вона 
має застосовуватись, на всі можливі 
випадки зло вживань службових осіб, 
коли відповідно відсутня спеціальна 
кримінально-правова норма. Вочевидь, 
що зазначені новели будуть додатковим 
ва желем кримінально-правового характе-
ру для дотриман ня службовими особами 
принципу діяти лише в межах своєї ком-
петенції і в передбачений Конституцією 
Укра їни та законами спосіб. Водночас 
зміст диспозиції ст.364 КК України, а 
також практика її застосування (зокре-
ма, судова) свідчать про певну недоско-
налість даної статті, на чому доцільно 
зупинитись детальніше. 

Відповідно до ст.364 КК України  
до  кримінальної відповідальності за 
зловживання владою або службовим 
становищем може притягатись лише 
службова особа (спеціальний суб’єкт). 
Визначення поняття „службова особа” 
дається у ч.1;2 примітки до ст.364 КК 
України, відповідно до якої службовими 
особами є особи, які постійно чи тимча-
сово здійснюють функції представників 
влади, а також обіймають — постійно 
чи тим-часово на під приємствах, в уста-
новах чи організаціях незалежно від 
форми власності посади, пов’язані з 
виконанням ор ганізаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-госпо дарських 
обов’язків або виконують такі обов'язки 
за спеціальним повноваженням. Крім 
того, службовими осо бами в КК України, 
на відміну від КК УРСР (1960 р.), також 
визнаються іноземці або особи без 
громадянст ва, які виконують вказані 
обов’язки. Аналогічні поло ження також 
відображено у п.1 постанови Пленуму 
Верховного Суду України „Про судову 
практику у спра вах про хабарництво” 
від 26 квітня 2002 р. № 5. Водночас у 
ст.23акону України «Про державну служ-
бу, дається дещо інше визначення схожо-
го терміна “по садова особа”. Так, поса-
довими особами визначаються керівники 
та заступники керівників державних 
органів та їх апарату, інші державні 
службовці, на яких закона ми або інши-
ми нормативними актами покладається 
здійснення організаційно-розпорядчих 
та консультативно-дорадчих функції. 
Як видно, виконання консультативно-
дорадчих функцій службовою особою 
в КК України не передба чено.

1993 р. № 3723-
Х11 зі змінами, ч.1 
ст.12 Закону Укра-
їни „Про державну 
контрольно-ревізійну 
службу в Україні” від 
26 січня 1993 р. № 
2939-Х11 зі зміна-
ми, ч.2 ст.13 За-
кону України „Про 
державну податкову 
службу в Україні” від 
4 грудня 1990 р. № 
509-ХІІ зі змінами 
тощо).

Н а п р и к л а д , 
ст.7 Закону Укра-
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дозвілля

НА мАдАГАсКАРІ вІдКРИЛИ 
НОвИй вИд ЛЕмУРІв

Група німецьких і малагасійських 
дослідників виявила на східній частині 
острова Мадагаскар новий вид лемурів 
– найменших приматів, значна частина 
яких мешкає саме на цьому острові, 
повідомляє прес-служба університету 
ветеринарії в Ганновері.

Дотепер вчені знали про більш ніж 95 
видів лемурів – це одна з найрізноманітні-
ших гілок приматів, незважаючи на те, що 
більшість з них мешкають в ізольованій 
зоні – на острові Мадагаскар.

Мадагаскарські дослідники з GERP 
(Groupe dEtude et de Recherche sur les 
Primates de Madagascar) в 2008 і 2009 
році досліджувала видове різноманіття 
лемурів у лісовому районі Сахафіна на 
південному сході острова. Вчені зловили 
кілька мишачих лемурів, виміряли їх, 
зробили фотографії, взяли зразки тканин, 
а потім випустили. Їхні колеги з Інституту 
зоології в Ганновері провели аналіз зі-
браних даних і підтвердили, що спіймані 
тварини належать до раніше невідомого 
виду мишачих лемурів.

“Ми були досить сильно здивовані 
цією знахідкою. Ліс Сахафіна розташо-
ваний лише за 50 кілометрів від націо-
нального парку Мантадіа, де живуть інші 
й значно дрібніші види, мишачі лемури 
Гудмана”, – говорить професор Ута 
Радешпіль (Ute Radespiel) з Ганновера, 
провідний автор дослідження, яке було 
опубліковане в журналі Primates.

Мишачі лемури (рід Microcebus) – 
найдрібніші з приматів. До цього роду, 
зокрема, входить найменший відомий 
науці примат Microcebus berthae, вага 
якого становить лише 24-38 грамів. Вага 
лемурів Гудмана складає близько 44 гра-
мів. Новий вид лемурів, що отримав ім’я 
Microcebus gerpi, є справжнім гігантом в 
порівнянні з цими родичами – його вага 
досягає 68 грамів.

На думку вчених, Microcebus gerpi 
може жити тільки в уцілілих фрагментах 
низинних вічнозелених джунглів, і ви-
рубка лісів становить серйозну загрозу 
для цих тварин.

Тривалий час вчені намагалися пояс-
нити, чому самки Microcebus murinus пару-
ються з багатьма партнерами. Дослідники 
припускали, що це робиться не з доброї 
волі – самці більші й сильніші від самок, 
тому можуть просто ґвалтувати їх.

Щоб перевірити власну гіпотезу, вчені 
відгодовували самок з народження. У 
результаті вони стали перевершувати 
самців за розмірами і, як показали до-
сліди, цілком могли за себе постояти. 
При цьому вони не відмовилися від па-
рування з багатьма партнерами. Більше 
того, як показало дослідження, самки 
більшого розміру мали більше партнерів, 
ніж менші.

CO2 впЛИвАЄ НА 
пІдвИщЕННя вАГИ

Данські вчені дійшли висновку, що 
підвищення рівня CO

2
 в результаті гло-

бальної зміни клімату змушує людей 
додавати у вазі незалежно від того, чи є 
у них схильність до повноти, повідомляє 
інтернет-портал ScienceNordiс.

“Вважається, що схильні до повноти 
люди продовжують товстішати, оскільки 
мало рухаються... Однак наше досліджен-
ня показало, що худорляві (при такому ж 
збільшенні концентрації CO

2
 в повітрі – 

ред.) додали у вазі не менше, ніж люди, 
схильні до повноти”, – сказав один з ав-
торів теорії, співробітник дослідницького 
медичного центру при університеті Гло-
струп в Копенгагені (Данія), Ларс-Георг 
Герсуг (Lars-Georg Hersoug).

Проаналізувавши результати дослі-
дження, яке проводилося серед тисяч 
датчан, вчені встановили, що за 22 роки 
випробовувані однаково додали у вазі, 
хоча серед них були як худорляві, так і 
повні.

Вчені зібрали також дані про вагу 
близько 20 000 тварин (кішок, собак, ми-
шей і мавп), що перебували в наукових ла-
бораторіях різних країн Європи, а також 
декількох сотень щурів у містах і сільській 
місцевості США. Виявилося, що за період 
дослідження з 2010 року середня вага всіх 
цих тварин синхронно збільшилася.

“Неймовірно, щоб десятки тисяч осо-
бин восьми різних видів додали у вазі 
кожна зі своїх причин... Наші результати 
доводять, що існує якийсь єдиний фак-
тор навколишнього середовища, і ми 
вважаємо, що це саме збільшення рівня 
вуглекислого газу в атмосфері”, – сказав 
Герсуг.

Відомо, що від концентрації вугле-
кислого газу в повітрі, яким ми дихаємо, 
залежить кислотно-лужний баланс крові, 
що впливає на вироблення в організмі 
орексинів – “гормонів енергійності й 
апетиту”.

Орексини (гіпокретини) – білки, що 
відповідають в організмі за активність 
метаболізму. Вважається, що їх нестача 
в мозку знижує активність гіпоталамуса 
і проводить до розвитку нарколептичної 
хвороби. Серед її симптомів – денні на-

мИ ТОвсТІЄмО НЕ вІд ЇжІ, 
А вІд ТОГО, щО п`ЄмО

Жителі великих міст все рідше уга-
мовують спрагу звичайною водою і все 
частіше замінюють її зовсім іншими ріди-
нами – лимонадом, соками, молоком або 
алкоголем. У результаті, як підрахували 
учені з Університету Північної Кароліни, 
за останні 37 років кількість калорій, 
які людина одержує не під час їди, а при 
угамовуванні спраги, виросло практично 
удвічі.

Якщо в 1965 році на долю напоїв до-
водилося приблизно 12% денної дози 
калорій, то тепер – 21%. Таким чином, 
кількість калорій, що “постачаються” в 
організм напоями виросло приблизно на 
222 калорії на день.

“Незалежно від того, що саме ви п`єте 
– лимонад, молоко, апельсиновий сік або 
пиво – ваш організм засвоює додаткову 
порцію калорій, і при цьому їх надлишок 
не компенсується за рахунок зниження 
споживання їжі”, – говорить один з керів-
ників дослідження, – “А декілька сотень 
зайвих калорій щодня загрожують чис-
ленними розладами здоров`я. Зокрема 
ожирінням та діабетом”.
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пади непереборної сонливості і раптові 
втрати м’язового тонусу при ясній свідо-
мості, а також порушення нічного сну. 
Крім цього, виходить з-під контролю 
апетит і порушується обмін речовин через 
погане засвоєння.

Тим не менш, на думку вчених, людина 
може “своїми силами” впоратися з цим 
негативним фактором, збалансувавши 
вироблення орексина і відновивши рівень 
метаболізму. Провітрювання приміщень, 
будь-які вправи на свіжому повітрі, а 
також вживання в їжу достатньої кіль-
кості овочів і фруктів допомагає вивести 
з організму надлишок вуглекислого газу 
і нормалізувати кислотність крові.

За матерiалами: РІА Новости 

салат «Альтернатива»
Склад: 1 копчений окорочок, 1 варе-

ний окорочок, 1 склянка вареного рису, 
150 г твердого сиру, 1 свіжий помідор, 1 
цибулина, майонез.

Приготування: З окорочків видалити 
кістки, м’ясо нарізати соломкою; сир, ци-
булю і помідор — кубиками. Перемішати, 
заправити майонезом.


