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У фокусі дня
... за вітром не розвіється,  йдеться в українському  прислів‘ї.
Кінець зими приніс українській спільноті довгоочікувану добру 

звістку – Конституційний суд України 28 лютого визнав неконститу-
ційним скандальний закон Ківалова і Колесніченка «Про засади дер-
жавної мовної політики». Чотири роки тому Верховна Рада вже ска-
сувала українофобський закон Ка-Ка, як прозвали його в народі, але у 
в. о. Президента України Олександра Турчинова на ту пору забракло 
рішучості затвердити його. А новообраний гарант Конституції Петро 
Порошенко заявив, що скасування мовного закону було помилкою, і 
пообіцяв: «спільними зусиллями ми вдосконалимо мовну політику». 
З огляду на невизначеність ситуації влітку 2014 року 57 народних депу-
татів звернулися до Конституційного суду з клопотанням про визнан-
ня неконституційності положень скандального закону. 

Суду були надані численні докази невідповідності закону Консти-

Його урочисте відкриття 
відбулося в селищі 7 березня, 
напередодні 204-ї річниці з дня 
народження геніального сина 
українського народу. Більше 
двохсот жителів Криничок і 
краю прийшли зустрічати гра-
нітного Кобзаря, чимало влас-
ним коштом підтримали ідею 
його спорудження за проектом 
відомого скульптора Володи-
мира Небоженка. Митець за-
уважив, що з особливою поша-
ною поставився до замовлення, 
адже це лише другий граніт-
ний витвір Кобзаря із десяти 
його авторства.

Велику роботу виконав і 
«Благодійний фонд сприяння 
реконструкції пам’ятника Та-
расу Григоровичу Шевченку». 
Його очільник, голова Кри-
ничанської районної асоціації 

фермерів і приватних землев-
ласників Петро Матвій, зазна-
чив після свята:

- Україна має свого Проро-
ка – Тараса, він у Криничанщи-
ні вже є, про Радянський Союз 
пора забути. Ідея спорудження 
гранітного пам’ятника, на який 
зібрали понад п’ятсот тисяч 
гривень, поєднала чимало кра-
ян. Велика вдячність усім, хто 
дав навіть п‘ять гривень, пра-
цівникам бюджетних установ і 
місцевої влади за одноденний 
заробіток, значні суми внесли 
ми з Володимиром Регером 
та Михайлом Мариниченком. 
Усі причетні до події отримали 
грамоти фонду, а учасники від-
криття – «Кобзарики». Уклін і 
заслуженному артисту Украї-
ни Павлу Доскочу, криничан-
ським аматорам сцени. 

Тож відтепер Криничан-
щина має зримий образ Коб-
заря, який у поемі «Юроди-
вий» «во дні фельдфебеля-ца-
ря», коли той разом зі свитою 
«…Добра 

Таки чимало натворили 
Чимало люду оголили
Оці сатрапи-ундіра»,
пристрасно мріяв:
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона 
З новим і праведним 
                                     законом?
А діждемось-таки колись.  
Вся Україна сьогодні, вми-

ваючись кров’ю на фронті і 
потом в тилу, просто марить 
елітою, з якою можна було б 
разом бодай прийти до Шев-
ченка…

Григорій ДАВИДЕНКО. 

НАПРИКІНЦІ ПОЗАМИНУЛОГО СТОЛІТТЯ МОСКОВСЬКА  ГАЗЕТА «РОССИЯ» ПИСАЛА: «А НИЖНЕ-
ДНЕПРОВСК, НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ПУСТЫРЬ – ТЕПЕРЬ ГРОМАДНАЯ СТАНЦИЯ, 
ОКРУЖЕННАЯ НА НЕСКОЛЬКО ВЕРСТ ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ЗАВОДАМИ. ЗДЕСЬ ЗАВОДЫ  
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ТРУБОПРОКАТНЫЙ, МЕХАНИЧЕСКИЙ И ДРУГИЕ. ЭТО ОТНОСИТСЯ 
НЕ К ОДНОМУ ЕКАТЕРИНОСЛАВУ, ГОРОДУ, КОТОРЫЙ НАСКОРО, НА ЖИВУЮ НИТКУ, ШЬЕТСЯ. 
ЗДЕСЬ ЖИВУТ И СТРОЯТСЯ С ЛИХОРАДОЧНОЙ ПОСПЕШНОСТЬЮ. ЗДЕСЬ ВСЕ СПЕШАТ УРВАТЬ, 
НАЖИТЬ ИЛИ СДЕЛАТЬ КРУПНОЕ, СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО. ДА ЭТО ЧТО! ВОТ ВЫ ПОСМОТРИТЕ 
КРИВОЙ РОГ!  ВОТ ГДЕ ДЕЛА!»
АВТОРОМ ЦІЄЇ ПУБЛІКАЦІЇ БУВ ЗНАМЕНИТИЙ НА ТІ ЧАСИ «КОРОЛЬ РОСІЙСЬКОГО 
РЕПОРТАЖУ» ВОЛОДИМИР ГІЛЯРОВСЬКИЙ. А НАЗВАВ ВІН СВОЮ ПУБЛІКАЦІЮ ЧІТКО ТА 

ЗАЛІЗНА ЛИХОМАНКА

ЯСНО – «ЗАЛІЗНА ЛИХОМАНКА». БО МОВА В НІЙ ЙШЛА ПРО ТІ РОКИ, КОЛИ З ЛЕГКОЇ 
РУКИ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ СЯГНУЛО АПОГЕЮ ОСВОЄННЯ КРИВОРІЗЬКИХ ЗАЛІЗНИХ РУД ТА 
СПОРУДЖЕННЯ ТУТ КІЛЬКОХ МЕТАЛУРГІЙНИХ І МЕТАЛОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДІВ. АЛЕ Ж І В 
ОСТАННІ РОКИ ТА ДОСЬОГОДНІ НА ТЕПЕРІШНІЙ УЖЕ ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ СПАЛАХНУЛА 
СПРАВЖНЯ ТАКОЖ ЗАЛІЗНА ЛИХОМАНКА. ТІЛЬКИ, ЯК НА НАС, ЗОВСІМ НЕ ТА, ЩОБ СВІЙ 
КРАЙ ОЖИВИТИ, ЯК ЦЕ КОЛИСЬ СТАРАВСЯ ПОМІЩИК ОЛЕКСАНДР ПОЛЬ. НАВПАКИ - ЩОБ 
ВИКОРЧУВАТИ ЙОГО ДО ОСТАННЬОЇ ЗАЛІЗЯКИ.

С учасні сюжети

Продовження стор. 3

ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗОБОВ‘ЯЗАНІ 
ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ЩОДО ВИМОГ ГРОМАДИ 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ВІД 18 ЛЮТОГО

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

Слово «геноцид» описане Рафалом Лемкіном                         
у 1944 році. Воно походить з грецької γένος (genos - 
родина, сім’я, плем’я — саме як «генетика» тощо) 
та латинської caedere (вбивати - так, як і суїцид, 
екоцид, пестицид тощо). За версією, оприлюдненою 
на сайті Українського інституту національної 
пам’яті, ще до Рафала Лемкіна, восени 1943 року, 
термін «геноцид» використав маршал Рокосовський, 
охарактеризувавши дії генерала з форсування Дніпра: 
«Це не війна, а геноцид народу».    

У нашій країні багато і справедливо говориться 
про часи Голодомору, які визнано геноцидом 

українського народу. За часів Сталіна щодо українців 
проводилися цілеспрямовані дії з метою повного 
або часткового знищення саме за етнічними (націо-
нальними) мотивами. А що відбувається в сучасний 
період? Відомо, що ознаками  геноциду є, за визна-
ченням: 1) навмисне створення членам групи життєвих 
умов, які розраховані на повне або часткове знищення групи; 
2) дії, розраховані на унеможливлення народження дітей в 
середовищі групи. 
В Україні, згідно з Кримінальним кодексом 2001 року, є 
стаття 442 «Геноцид» - тобто діяння, умисно вчинене з 
метою повного або часткового знищення будь-якої наці-
ональної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом 
позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм 

Сучасність  -  ознака  
геноциду?    

тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи жит-
тєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне 
знищення, скорочення дітонародження чи запобігання 
йому. Лемкін визначає геноцид у такий спосіб:
«Взагалі кажучи, геноцид не обов’язково означає 
негайне знищення нації, крім випадків, коли здій-
снюються масові вбивства всіх членів нації. Він, 
скоріше, означає скоординований план різних дій, 
спрямованих на знищення суттєвих основ життя на-
ціональних груп з метою їхнього знищення. Метою 
такого плану буде розпад політичних і соціальних 
інститутів, культури, мови, національних почуттів, 
релігії та економічного існування національних 
груп, а також знищення особистої безпеки, свободи, 
здоров’я, гідності та навіть життя осіб, що належать 
до таких груп. 
Саме з цього приводу нам, українцям, і варто задуматися.

Рідна   мова - не   полова...

Пам’ятник Шевченку 
у Криничках є!     

туції України, зокрема те, що розгляд законопроекту Ківалова-Колес-
ніченка тривав менш ніж дві хвилини, а під час ухвалення була по-
рушена процедура особистого голосування. На той час в парламенті 
було лише 209 депутатів, що не є більшістю від його складу, необхідної 
для схвалення закону. Фаховими були і аргументи представників на-
родних депутатів у суді.

- Ідея закону Ківалова-Колесніченка антиукраїнська та антидер-
жавна, - наголосила доктор філології Ірина Фаріон. – Вона заводила 
Росію в Україну через її основний інструмент – мову. Це була пре-
людія теперішніх «Буків» і «Градів» на теренах окупованого Криму 
та Донбасу. Там, де найбільше російської мови, - там війна у своєму 
найстрашнішому вияві. За цим законом, російська мова в Україні – це 
ствердження російської окупації, а отже, кінець Української Держави.

Далі - стор. 2
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Продовження.   Початок - стор. 1

Міф про «братні народи» 
луснув

Майже шість довгих років 
діяв окупаційний мовний закон. 
Він дозволяв запроваджувати 
другу державну мову навіть там, 
де частка російськомовного на-
селення сягала лише 10 %. З по-
чатком підлої російської агресії 
проти українського народу 2014 
року стало зрозуміло, що імпер-
ський царський, а потім комуніс-
тичний міф про «братні народи з 
майже спільною єдиною мовою» 
остаточно йде у небуття. Надто 
не прогнозованим у поведінці, 
жорстоким і підступним виявив-
ся колишній «старший брат» на 
наших землях, ще й озброєний 
до зубів. Мету несподіваного 
«візиту» він означив як «захист 
російськомовних громадян». Та 
не всі на це повелися. У Дніпрі 
під облдержадміністрацією на 
15-тисячному мітингу-протес-
ту проти вторгнення «зелених 
чоловічків» до Криму 2 березня 
2014 року довелося побачити 
жінку з плакатом «Путін! Я – ро-
сіянка! Захисти мене від себе!» 
Тож поява відомої пісні «Ніколи 
ми не будемо братами…» поете-
си Анастасії Дмитрук зовсім не 
випадкова. Як і слів з «Прощаль-
ного маршу» відомого виконав-
ця українських романсів Вадима 
Дубовського – «ми ніколи й не 
були братами».

З огляду на українські та 
інші численні фашистські кроки 
Російської Федерації, що грубо 
порушують міжнародне право і 
європейські моральні принципи 
мирного співіснування, світове 
товариство запровадило числен-
ні санкції проти неї. А за дер-
жавне шахрайство навіть росій-
ські спортсмени втратили право 
виступати під державним пра-
пором на Зимовій Олімпіаді в 
Південній Кореї. Це виглядає до-
волі символічним, адже ухвалені 
санкції ще далеко не відповіда-
ють тій величезній шкоді, завда-
ній агресором в Криму, Донбасі, 
Сирії тощо. Бо дебошира, який 
бешкетує на весіллі чи деінде, 
одразу надійно зв’язують, щоб 
протверезів. Світові ж санкції 
поки що є легенькою павутин-
кою для останнього імперського 
монстра. Втім, відомий астролог 
Влад Росс переконаний, що й 
вони скоро подіють і спричинять 
розпад залишкової «імперії зла» 
зі ста поневолених народностей. 

А пояснення неочікуваної 
поведінки вбачається у всій істо-
рії молодого з історичної точки 
зору утворення - колишнього 
Московського князівства, його 
постійного, несамовитого роз-
ширення на всі боки. У відомій 
книзі «Ментальність орди» Євген 
Гуцало на прикладах довів, що 
ментальність нашого північного 
сусіда і раніше, і тепер є ордин-
ською. Тобто слово вождя було 
і є законом для більшості, там 
немає навіть історичного досвіду 
життя в іншій, не тоталітарній 
країні. 

Такою ж молодою є і дер-
жавна мова РФ – російська. Вона 
фактично є штучною і чужою 
для народів меря, ерзя, мокші, 
удмуртів, чуді, мещері, голяді й 
інших, які складають народності 
Російської Федерації. Більшість 
українських вчених упевнені, що 
російська мова сформувалася 
всього кілька століть тому за ра-
хунок адаптації місцевого насе-
лення до церковнослов’янської 
мови, насаджуваної церквою, та 
ще умисного перекручування ба-
гатьох слів. Певну роль зіграли і 
слов’янські переселенці. Церков-
нослов’янська мова поступово 
витіснила на території сучасної 
Росії місцеві угро-фінські діалек-
ти, але увібрала в себе їхні риси, 
а ще чимало татарських слів з 
періоду панування монгольських 

орд. А назви місяців у російській  
мові запозичені… з французької! 
Як визначають вчені, за спорід-
неністю до української набагато 
ближчі білоруська, польська, 
хорватська, сербська та інші 
слов’янські мови, а російська зна-
ходиться позаду цього списку. 

Тому давній міф про «братні 
народи з однією мовою» з роз-
падом Союзу припинив своє 
існування. Доводиться лише 
сподіватися, що повернення до 
рідної мови згаданих підневіль-
них народів на теренах Росії, а 
ще башкирів, калмиків, карелів, 
якутів, татар, евенків, ненців, уй-
гурів, чукчів і т. д. можливе внас-
лідок посилення відцентрових 
процесів в імперії, яку всі часи 
роздирають внутрішні супереч-
ності. Певно ж, недавнє силове 
приєднання до цього зведеного 

шатра ще й росіян, українців 
та кримських татар, громадян 
України з АР Крим, лише поси-
лить протиріччя.

Навзаєм щодо походження 
українського народу у вчених 
переважає автохтонна теорія. 
Тобто українці зі своєю рідною 
мовою живуть на своїй тери-
торії тисячоліття, займаються 
хліборобством та матеріальним 
виробництвом. Хоч і мали різне 
ймення – трипільці, анти, гуни, 
поляни, древляни, сіверяне, ру-
сичі тощо. Про це свідчать чис-
ленні писемні, лінгвістичні, куль-
турні, археологічні пам’ятки, а 
також історичні хроніки авторів 
минулого. Ось які думки щодо 
історії походження двох різних 
народів зі своїми мовами вислов-
лює кандидат філософських наук 
Володимир Ільченко:

- Формування українського і 
російського етносів відбувалося в 
різні історичні періоди: до прихо-
ду старослов’янської мови в Русі 
вже сформувався етнос зі своєю 
мовою, на яку іншомовні елемен-
ти навіть упродовж кількох століть 
взаємодії в «мирних умовах» не 
могли справити істотного впли-
ву. На північ від Русі (на території 
сучасної РФ – прим. авт.) консолі-
дація різноетнічних елементів від-
бувалася пізніше, під зовнішнім 
тиском, який супроводжувався 
прищепленням віри та «її» мови. 

Тобто на роль «брата», навіть 
молодшого, російський народ 
стосовно українського аж ніяк не 
може претендувати. Чи не тому 
так лютують його представники 
на Донбасі, бо відчувають, що 
вся їхня «велич» - дута? А укра-
їнська мова, яка є державною 
в Україні, однією з офіційних в 
Придністров’ї і частині Сербії, чи 
не найдавніша у світі! Зі всіх індо-
європейських мов вона зберегла 

найбільше архаїчних рис. Жоден 
народ на планеті, за офіційними 
даними фольклористів, не має 
такої кількості народних пісень 
– близько 300 тисяч! Та і «Вели-
кий тлумачний словник сучасної 
української мови» нараховує біля 
250 тисяч українських слів, а слов-
ник Даля – 200 тисяч російських 
слів, значна частина яких запози-
чена з нашої мови. 

Тому це величезне надбання 
мусимо берегти, як безцінний 
скарб. Про нього Панас Мирний 
сказав так:

- Найбільше і найдорожче 
добро кожного народу – це його 
мова, та жива схованка люд-
ського духу, його багата скарб-
ниця, в яку народ складає і своє 
давнє життя, і свої сподівання, 
розум, досвід, почування.

Доля української мови є 

водночас і долею нашої країни. 
«Межі моєї мови – це межі моєї 
держави», - сказав гетьман Бог-
дан Хмельницький 1657-го року 
під час укладення Раднотського 
союзу зі шведами. Тобто досі ре-
кламована деким Переяславська 
угода вже тоді не мала чинності!

«Найбільша втрата – 
втрата часу»

Так свого часу говорив наш 
всесвітньовідомий філософ Гри-
горій Сковорода. Сьогодні оче-
видним є факт, що мовна ситуа-
ція в державі зовсім не відповідає 
запитам суспільства. Громадяни 
України підсвідомо відчува-
ють, що без надійного мовно-
го бар’єру знахабнілі колишні 
«брати» не перестануть дертися 
до нашої великої хати, мов шкід-
ливі кошенята. Тому зростає 
число російськомовних грома-
дян, які свідомо переходять на 
українську. Боєць Фермерської 
Самооборони «Ара», учасник 
АТО, який допомагає фермерам 
Приорілля, розповів:

- Був я успішним бізнесме-
ном в Криму. До того пройшов 
обидві Чечні, був миротворцем 
у Сьєрра-Леоне. Думав, пра-
цюватиму спокійно, ставитиму 
дітей на ноги… Та син Янукови-

ча «віджав» бізнес. З початком 
війни я вступив до батальйону 
«Дніпро-1». А в Криму люди теж 
стояли в чергах до військкоматів, 
щоб захиститися від окупантів. 
Коли я на них надивився в Дон-
басі, свідомо перейшов на укра-
їнську мову, хоча перед цим 32 
роки говорив російською.

Таке ж ставлення до оку-
пантів і в співачки Альони Ві-
нницької, художника Сергія 
Пояркова тощо, які з часу при-
ходу російських загарбників го-
ворять виключно українською. 
А відомий у Придніпров’ї пол-
ковник Збройних сил України у 
відставці, голова Січеславського 
обласного об’єднання ветеранів 
Віктор Таратушка вважає, що 
потрібні радикальні кроки у 
мовній царині, щоб перемогти 
свого одвічного ворога.

- Давно нуртує в мені дум-
ка, що мовне питання для дер-
жави є найголовнішим. Хоч я 
і прослужив у Росії 27 років, з 
1989-го розмовляю лише рід-
ною мовою. А коли ота ерефія 
причалапала сюди і стала 
стріляти в моїх друзів і побра-
тимів, я зненавидів її. Не зважа-
ючи на свої 70 років, записався 
до батальйону територіальної 
оборони. Наша нація ніколи 
не зникне, бо в неї є козацька 
відчайдушна душа. Ветерани 
збирають підписи за перей-
менування Дніпропетровської 
області в Січеславську, досить 
шанувати катів свого народу 
замість власних лицарів! Непо-
коїть і ситуація з Московським 
патріархатом, це передовий 
загін російського ФСБ. Хотіло-
ся б думати, що спецслужби 
гальмують процес московиза-
ції населення. 

Вочевидь, в останньому 
випадку чужа мова викори-
стовується як плацдарм для 
захоплення наших територій. 
Вкрай дивують і політики, які 
розмовляють виключно росій-
ською, навіть члени діючого 
уряду! Відомий філософ Олег 
Гринів зауважив з цього при-
воду:

- Сумніваюся, що той, кому 
не вистачає розуму вивчити 
українську мову, має його для 
того, щоб керувати державою.

Певно ж, це слушна засто-
рога на майбутні вибори. А ще 
громадськість ще з осені напо-
лягає на тому, щоб 2018 рік про-
голосити Роком утвердження 
української мови. Таке звернен-
ня до Президента України під-
писали Герої України Степан 
Хмара, Левко Лук’яненко, Віра 
Агеєва, Ада Роговцева, профе-
сор Лариса Масенко, доктор 
юридичних наук Володимир 
Шаповал, Президенти України 
Леонід Кравчук, Леонід Кучма, 
Віктор Ющенко, члени ініціа-
тивної групи «Перше грудня». 
Це звернення підтримали і 
178 народних депутатів, чима-
ло громадських організацій, 

Меджліс кримськотатарського 
народу. Та президент Петро 
Порошенко зауважив: «одно-
го року мало, ми розробимо 
програму розвитку української 
мови на 10 років наперед». 
Може це і вдасться, та чомусь 
в народі кажуть, що краще си-
ниця в руках, ніж журавель в 
небі…

А ще варто згадати ухвале-
ні парламентом мовні квоти на 
радіо. Сьогоднішні 30 % музич-
ного ефіру мають бути заповне-
ні українськими піснями, як і 
частка мовлення рідною мовою 
дорівнювати 55%. Поза сумні-
вом, це абсолютно жалюгідні 
відсотки, і ті нещасні 5%, що 
мають бути додані 8 листопада 
цього року, зовсім не рятують 
ситуацію. Особливо коли зга-
дати дані опитування Центу Ра-
зумкова, проведеного рік тому 
– 92% населення України вважа-
ють себе українцями і лише 6% 
- росіянами. А молодь у віці від 
18 до 29 років ще більше укра-
їнська – її частка становить 96%! 
Тобто депутати пасуть задніх у 
мовних процесах. Давно підго-
товлений і мовний законопро-
ект № 5670, та й до нього в пар-
ламенту досі не дійшли руки… 
Чи встигнуть?

За досвідом – до сусідів
У добрих сусідів завжди є 

чому повчитися. Невеликі при-
балтійські республіки прекрас-
но захищають рідну мову. Ось 
що розповідає відома дитяча 
письменниця Лариса Ніцой:

- Прибалтика мене зача-
рувала. У Латвії запроваджені 
різні рівні володіння латиською 
мовою, які дають змогу претен-
дувати на різні посади. Є в них 
і мовна інспекція, яка строго 
карає за порушення мовного 
закону в сфері обслуговування, 
а державних чиновників - за 
користування чужоземною мо-
вою. Запроваджений для всього 
населення після 1940 року на-
родження процес натуралізації 
– кожен громадянин має здати 
екзамени на знання латиської 
мови, історії і державного гімну. 
Відтак ті, хто не склав іспитів, 
отримують паспорт не грома-
дянина, який не дає права обій-
мати державні посади та брати 
участь у виборах.

Ось як люди захищають свій 
найкоштовніший скарб – рідну 
мову. І свою владу, бо до неї мо-
жуть потрапити лише громадя-
ни Латвії, які володіють мовою і 
знають історію. Там все це пра-
цює і дає гарні результати. Тож 
чи не пора і в нас запроваджува-
ти щось подібне? Мова вже ти-
сячоліття на часі!

Остап ВЕРНИГОРА.

Рідна   мова - не   полова...
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Економічне
існування  

Чимало молодих укра-
їнців прокидається вранці з 
думкою – чому у нас із сусі-
дами, європейцями, такі різ-
ні зарплати? Ситуація, коли 
у працюючої людини чи пен-
сіонера не вистачає коштів 
заплатити навіть за комунал-
ку, призводить до розумін-
ня, що Україна ще далека від 
визначення «соціальна дер-
жава». Сировина більше не 
дозволяє країні триматися 
на плаву, інвестицій обмаль, 
власних коштів не густо. Мо-
лодь їде за кордон, звільня-
ючи життєвий простір для 
біженців з Азії. Політики 
продовжують жонглювати 
тарифами та позиками МВФ, 
а потяг прогресу зникає з 
українського горизонту. На 
думку шведсько–американ-
ського економіста Андерса 
Аслунда:

«Українська влада дбає 
про власне збагачення, а не 
про добробут населення».      

Усі чули про «технологічні 
уклади» — сукупність пов’я-
заних виробництв, що син-
хронно розвиваються і мають 
однаковий технічний рівень. 
Наприклад, електроніка, 
програмування, комунікації 
та робототехніка доповнюють 
одне одного й утворюють п’я-
тий технологічний уклад, за-
кладений інноваціями 1970-х 
років, які сьогодні стали не-
від’ємною частиною нашого 
життя. У 2010-му стартував 
шостий уклад — епоха нано- 
та клітинних технологій, що 
знижують енергоємність та 
матеріаломісткість виробни-
цтва, відкривають нові мож-
ливості управління власти-
востями матеріалів та орга-
нізмів. На жаль, у 1990-х роках 
ми проґавили розквіт п’ятого 
укладу. Можна було застосу-
вати інформаційно-комуніка-
ційні технології у всіх галузях 
життя, зорієнтувати економі-
ку на сфери інтелектуальних 
і творчих послуг: програму-
вання, інженерію, промисло-
вий дизайн, робототехніку, 
проектування електроніки. 
Могли, але не спромогли-
ся!? Ось думки Олександра 
Охріменка, президента Укра-
їнського аналітичного центру:                                                                                                                                          
    «На жаль, наша влада біль-
ше говорить про реформи, 
але мало що робить. Вже 
давно можна було б запусти-
ти ринок постачальників по-
слуг ЖКГ, але держчиновники 
це «заморозили». Швидше за 
все, ця влада нічого робити 
не буде – їм і так добре. Еко-
номіка України може рости, 
тільки якщо запустять кре-
дитування бізнесу. Це склад-
но, але потрібно. Це дасть 
поштовх зростанню ВВП. 
Було б добре, якби запусти-
ли й іпотечне кредитуван-
ня. Це так само позитивно 
позначилося б на економіці. 
І найголовніше – треба, щоб 
курс гривні був стабільним 
протягом року. Він може змі-
нюватись від 26 до 27 грн./
дол. Але не більше. Зараз го-
ловна мета – не експорт, а 
розвиток внутрішнього рин-
ку, а для цього потрібне кре-
дитування, зростання зарп-
лат і стабільність у країні».

Нині ж правляча ненажер-
лива олігархічна кліка довела 
нас до того, що невеликий 

! А ти, моя Україно, Безталанна вдово      Тарас 
Шевченко

Сучасність - ознака  
геноциду?    

розмір державної допомо-
ги у вигляді субсидій тощо 
призвів до того, що бідність 
сімей, навіть із трирічним не-
мовлям, перевищує середні 
показники. Через це, роботу 
за кордоном та війну мало на-
роджується дітей. У колисці 
українського народу - селі - 
звичайні люди не будуються, 
навпаки, все більше пусток 
з’являється. Населення похи-
лого віку більшає, а деякі села 
назавжди зникають з мапи 
України. Хто таке запланував? 
Кому це потрібно? Це схоже 
на продовження політики 
Сталіна, який в першу чергу, 
щоб знищити український 
народ, винищував штучним 
голодом українських селян. 

Особиста безпека
Таке дослідження прове-

дене соціологічною службою 
Центру Разумкова з 27 по 31 
травня 2017 р. в усіх регіонах 
України, за винятком окупо-
ваних територій Криму, Доне-
цької та Луганської областей. 
Опитано 2019 респондентів 
віком від 18 років. Громадяни 
України почувають себе у най-
більшій безпеці у звичному 
для них середовищі - власній 
квартирі, у своєму під’їзді та 
на подвір’ї, у своєму районі. 
Більшість не відчули погір-
шення стану безпеки за остан-
ні 12 місяців. Водночас, за від-
носно оптимістичних оцінок 
стану власної безпеки у звич-
ному середовищі, громадяни 
висловлюють високий рівень 
невпевненості в захисті від гі-
потетичних загроз із запропо-
нованого переліку. Збройний 
конфлікт, економічна ситу-
ація та корупція мають най-
більший вплив на стан особи-
стої безпеки опитаних. Події у 
світі суттєво впливають на від-
чуття безпеки українців, осо-
бливо на Донбасі. Основними 
джерелами порушення прав 
людини в Україні, на думку 
опитаних, є державні інститу-
ти, в т. ч. їхні керівники, силові 
та правоохоронні органи. На 
тлі таких оцінок абсолютно 
логічними є думки стосовно 
способу захисту порушених 
прав, коли перевага надається 
міжнародним інстанціям, не-
урядовим структурам і акціям 
протесту. Високий негатив-
ний баланс недовіри суспіль-
ства до головних державних 

інститутів, що формують та 
реалізують політику безпеки, 
викликає глибоке занепоко-
єння і дає як пряму оцінку 
ефективності їх роботи, так 
і пояснення багатьом іншим 
проблемам, відображеним у 
результатах дослідження. Пе-
реважна більшість опитаних 
вважають, що Президент має 
найбільший вплив на форму-
вання державної політики в 
Україні. Роль уряду, Верховної 
Ради, РНБО вважається теж 
вагомою, але меншою за роль 
Президента та великого бізне-
су і олігархів. Українці також 
відчувають потужний зовніш-
ній вплив (західних держав і 
міжнародних організацій), а 
можливості власного впливу 

на державну політику оціню-
ють надто песимістично. 

Попри високі рейтинги 
вагомості впливу та важли-
вості ролі у формуванні та 
реалізації політики безпеки, 
державні структури, за винят-
ком Збройних сил, отримали 
вкрай критичні оцінки ефек-
тивності їхньої діяльності.

Свобода українців 
Коли тривали обидва Май-

дани, принаймні декілька 
телеканалів постійно прово-
дили репортажі з місця події 
впродовж доби. А зараз вини-
кає питання: чому ми про ма-
сові протестні акції в Києві та 
інших містах дізнаємося тіль-
ки бігцем або із стрічки но-
вин? Чому немає можливості 
вживу послухати і побачити, 
про що говорять і що вима-
гають лідери протестів? Чому 
нам нав’язують тільки комен-
тарі до акцій протестів послу-
жливих владі медійників, не 
дають змоги скласти власне 
враження від почутого і поба-
ченого?  Чому всі телеканали  
показують теленовини за тим 
самим сценарієм, з тими ж 
сюжетами? Це така свобода 
слова нині в Україні?!  Це те, за 
що боровся Майдан і загинула 
Небесна Сотня?! 

У 2017 році на не окупо-
ваній території України було 
зафіксовано 274 випадки по-
рушень свободи слова. Такі 
результати станом на 28 груд-
ня отримав Інститут масової 
інформації у своєму дослі-
дженні «Барометр свободи 
слова». Зазначається, що ця 

цифра перевищує результати 
2016 року – тоді ІМІ зафіксував 
264 порушення свободи слова. 
Також відомо, що в 2015 році 
було 310 таких випадків, у 2014 
році – 995. При цьому, якщо 
включати дані з окупованих 
територій, то в 2017 році в 
Україні було зафіксовано 293 
порушень свободи слова. До 
трійки категорій-лідерів за 
кількістю порушень увійш-
ли перешкоджання законній 
журналістській діяльності, об-
меження доступу до публіч-
ної інформації та погрози і 
залякування журналістів. На 
четвертому місці опинилися 
напади і побиття журналіс-
тів, на п’ятому – кібератаки. 
За даними дослідження ІМІ, 

основними нападниками на 
журналістів та порушниками 
свободи слова у 2017 році були 
приватні особи, місцева вла-
да та правоохоронні органи. 
Крім того, негативною тенден-
цією є збільшення кількості 
випадків пошкодження майна 
журналістів. У 2017 році ре-
гіонами-лідерами порушень 
(окрім окупованих територій), 
стали Київ з областю, Волинь, 
Миколаївщина, Полтавщина 
та Одещина. На окупованих 
територіях Донецької і Луган-
ської областей ІМІ вдалося за-
фіксувати лише 3 випадки, що 
обумовлюється обмеженим 
доступом українських журна-
лістів до цієї території. В анек-
сованому Росією Криму у 2017 
році зафіксовано 16 випадків 
порушень свободи слова, що 
майже вдвічі менше, ніж у 
2016 році. Але, зазначає екс-
перт ІМІ Катерина Дячук, таке 
зменшення говорить не про 
їхню відсутність, а про обме-
ження доступу до півострова 
і контроль російською владою 
інформаційного простору. 
«Крім того, потрібно врахову-
вати, що велика кількість ре-
дакцій виїхала за межі Криму 
через неможливість там пра-
цювати та у зв’язку з тиском 
окупаційної проросійської 
влади», – додала вона.

Здоров’я, 
демографічна 

ситуація
Нині для гарантування ста-

більного й безпечного розвит-
ку держави демографічний 
чинник є одним із визначаль-
них, а проблеми оптимально-
го демографічного розвитку 
є надзвичайно актуальними. 
Тому їх треба розглядати як 
першочергові інтереси дер-
жави. Нагальною соціальною 
проблемою в сучасній Укра-
їні є надзвичайний рівень 
смертності населення. Ана-
логи українських показників 
смертності населення можна 
знайти лише серед слабороз-
винених країн, у більшості ж 
європейських держав середня 
тривалість життя на 12 – 15 ро-

ків довша.
Чисельність населення 

України станом на 1 травня 
2017 року склала 42 млн. 502 
тис. осіб, що, за оцінками Дер-
жавної служби статистики 
України, на 82, 8 тис. менше, 
ніж було на початок року. У 
січні-квітні 2017 року, за дани-
ми Держстату, в Україні наро-
дилось 116 907 дітей, у той час 
як за аналогічний період 2016 
року цей показник становив 
128 530 дітей. У січні-квітні 
відзначалось природне скоро-
чення населення на 85 387 осіб, 
тоді як у січні-квітні 2016 року 
цей показник становив 74 379 
осіб. Держстат зазначає, що 
перевищення кількості по-
мерлих над кількістю народ-

жених є суттєвим: на 100 по-
мерлих - 58 народжених. Дані 
наводяться без урахування 
Криму та зони проведення 
антитерористичної операції, а 
чисельність населення оціню-
ється лише без урахування те-
риторії Криму. А чисельність 
населення України станом на 
кінець 2016 року становила 
42 млн. 584, 5 тис. осіб, що, за 
оцінками Державної служби 
статистики України, на 176 
тис. осіб менше, ніж було на 
кінець 2015 року. За прогно-
зами ООН, до 2050 р. кількість 
громадян нашої держави ско-
ротиться до 33 млн. осіб, та в 
Інституті демографії та соці-
альних досліджень НАНУ ма-
ють іншу позицію: їхній про-
гноз – 36 млн. осіб. 

В останні роки погіршен-
ня стану здоров’я населен-
ня розцінюється як загроза 
благополуччю, економічній 
безпеці країни. Здоров’я не-
обхідно розглядати як одну зі 
складових частин людського 
капіталу, економічний ресурс, 
одну з умов демографічного та 
економічного зростання. Не-
щодавно стартувала медична 
реформа, щодо якої прогно-
зи фахівців різні, іноді діаме-
трально протилежні. Через це 
суттєвих зрушень в сфері охо-
рони здоров’я, окрім постій-
ного  підвищення цін на ліки, 
не відчувається.

Проаналізувавши лише 
кілька критеріїв життя укра-
їнського народу, чітко видно 
дискримінаційні дії влади, що 
позбавляють громадян мож-
ливості сповна використову-
вати свої права і свободи - на 
гідний життєвий рівень та 
економічну безпеку, на  осо-
бисту безпеку, свободу слова, 
охорону здоров’я. Що ж це є, 
якщо не геноцид українців?! І 
здійснюється він зараз за дво-
ма напрямками - шляхом від-
вертої російської агресії проти 
українського народу і прихо-
ваним - доморощеною олігар-
хічною клікою, що нищить не 
одразу, як штучний голод, а 
поступово, але безповоротно. 
Тому боротися з обома різ-
новидами слід гуртом, усіма 
наявними в Україні та світі си-
лами.

Підготував 
Петро ЛУК’ЯНЕНКО

Продовження.   Початок - стор. 1
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! Тля їсть траву, іржа - залізо, лжа - душу Антон
 Чехов

На офіційному інтернет-
представництві Президента України 
зареєстровано петицію про перейменування 
Дніпропетровської області на Січеславську. 
Про це повідомила правозахисна група «СІЧ».
«Протягом останніх місяців ми з 
однодумцями сумлінно вивчали історичні 
архіви та висновки науковців, вели переговори 
з народними депутатами та листувались 
з профільним комітетом. Запасалися 
аргументами та натхненням. Отже час 
прийшов, розпочинаємо переможну кампанію 
за повернення козацькому краю історичної 
назви», - йдеться в повідомленні «СІЧі».
Правозахисники зазначають, що назва 
області має бути змінена, оскільки містить 
згадку про Григорія Петровського – одного з 
організаторів Голодомору та чільного діяча 
тоталітарного комуністичного режиму в 
Україні.
«Натомість слава області, колиски п’яти 
Січей в минулому і форпосту оборони в 
теперішній час, має бути підкреслена гідним 
ім’ям, історичним ім’ям, ім’ям, в якому знайде 
відображення незламна воля, крицевий дух і 
славне майбуття», - підкреслено у зверненні 
на підтримку петиції, яку зареєстрував член 
ГО «Правозахисна група «СІЧ».Дмитро Рева.
А у перших числах березня за ініціативою ГО 
«Інститут суспільних досліджень», відбувся 
круглий стіл, який  обговорив ініціативу 
перейменування Дніпропетровської області 
на Січеславську
Склад його учасників був дуже авторитетним: 
Віктор Брехуненко - доктор історичних наук, 
професор, завідувач відділу теорії і історії 
археографії та споріднених джерелознавчих 
наук Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Павло 
Гай-Нижник - доктор історичних наук, 
академік Української академії наук, завідувач 
відділу історичних студій Науково-дослідного 
інституту українознавства; Богдан Галайко - 
кандидат історичних наук, директор 
Національного науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України; Богдан 
Короленко – начальник відділу аналізу 
регіональних особливостей та політики 
національних меншин Українського 
Інституту Національної пам’яті

Перейменування Дніпропетровської області має 
відбутися згідно із законом про декомунізацію, 
також є питанням національної безпеки.
На цьому наголосив Богдан Короленко - начальник 
відділу аналізу регіональних особливостей  та 
політики національних меншин Українського 
інституту національної пам’яті - під час 
«круглого столу».
«Питання символіки і топоніміки відіграли свій 
негативний вплив на ті події, які ми маємо з 2014 
року. Тобто російська пропаганда апелювала до 
«спільного минулого» і, наприклад, важко заявити 
про якусь українську окремішність, коли назви 
вулиць, населених пунктів такі самі, як в РФ», - 
сказав Богдан Короленко.
Принагідно він нагадав, що впродовж 2016 року 
було перейменовано 987 населених пунктів, а 
також 25 районів, назви яких містили символіку 
комуністично-тоталітарного режиму.
«Петровський був впродовж тривалого часу - з 
1918-го до 1938 року, з невеликими проміжками, - 
так званим всеукраїнським старостою і в Україні 
на його честь радянською владою було найменовано 
69 населених пунктів. Це - друге місце після 
Леніна, на честь якого в Україні було названо 108 
населених пунктів», - уточнив співробітник 
УІНП.
Він нагадав, що дотепер в Україні не перейменовані 
дві області - Дніпропетровська і Кіровоградська, 
і для цього потрібно вносити зміни до 

НЕДАВНО на стрілках станції 
Ерастівка Придніпровської 

залізниці – це в П’ятихатському 
районі – зійшли з рейок кілька 
вагонів вантажного потягу. Як 
гадаєте, з якої причини? А в по-
передніх вагонах везли якісь ме-
талеві вироби, які ватага хваць-
ких хлопців, залізши зверху, 
спішила якомога більше скину-
ти на землю, аби потім зібрати 
як… металобрухт. Одна чимала 
залізяка і потрапила під колеса 
наступного позаду вагону. Якщо 
гадаєте, наче подібні випадки 
трапляються рідко, то дуже по-
миляєтеся. Більше тисячі разів 
ловили лише торік залізнични-
ки на своїх поїздах «заготівель-
ників» чорного лому. Трапля-
ється ж і гірше. Зовсім недавно 
практично на тому ж перегоні 
у межах П’ятихатського району 
спіймали на гарячому і літнього 
віком чоловіка, який… виймав 
з-під рейок через одну підкладки 
з костилями разом. Можете уя-
вити, якою катастрофою могло 
скінчитися! А тепер згадайте Де-
ниса з оповідання Антона Чехова 
«Зловмисник», котрий відкручу-
вав гайки на залізничних коліях, 
щоб потім чіпляти їх на вудки 
як грузила. Він виправдовувався 
тим, що не всі ж відкручував, бо 
й «не без розуму, залишав поряд 
по кілька». Точнісінько так нама-
гався тепер пом’якшити для себе 
кару і спійманий під П’ятихатка-
ми сучасний зловмисник.

Від збирачів металевого брух-
ту нині потерпають не лише за-
лізничники. Якщо хочете знати, 
страждають, калічаться і навіть 
гинуть безневинні люди. Протя-
гом останніх трьох років на Дні-
пропетровщині, у Кам’янському 
та Кривому Розі, приміром, кілька 
разів провалювалися у каналізаці-
йні колодязі діти, підлітки і жінки. 
Одна неповнолітня дитина і одна 
жінка справді загинули. А все че-
рез те, що отвори-люки підземних 
«катакомб» були навстіж відкриті. 
Їхні металеві кришки цупили ті ж 
«підприємці», які спеціалізуються 
на збиранні залізної вторинної си-
ровини. Хоч недавно точно колиш-
ні міліцейські стражі порядку не-
рідко небезкорисливо й «опікали» 
заготівельників чорного брухту, 
одначе і вони розповідали про сот-
ні випадків, коли не тільки на під-
пільних, але й на санкціонованих 
пунктах прийому знаходили гора-
ми каналізаційні люки-кришки…

Та тільки наша публікація 
сьогодні про те, що відтепер зна-
ходитимуть їх там значно біль-
ше. І не лише кришки люків. І 
телефонних кабелів, крадіжки 
яких на Дніпропетровщині та-
кож сягнули на мільйони гри-
вень. Непрацюючі з цієї причи-
ни стаціонарні телефони у квар-
тирах городян – це настільки ма-
сове явище нині, що воно нікого, 
крім зв’язківців,  уже не хвилює. 
А що буде далі? Бо як повідоми-
ли засоби масової інформації, 
«металургійні і ломозбиральні 
структури незабаром за під-
тримки низки народних депута-
тів у разі прийняття оновленого 
законопроекту «Про детінізацію 
ринку металургійної сировини» 
готові перетворити наші міста 
і села в розорені території без 
кришок люків та інженерних 
комунікацій, маси інших метале-
вих приладів та споруд і огорож 
внаслідок скасування заборони 
збору промислового брухту фі-
зичними особами і мінімізації 
пильного нагляду над пунктами 
приймання брухту».

Згаданий законопроект «Про 

ЗАЛІЗНА ЛИХОМАНКА

внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо операцій з ме-
талобрухтом» внесений групою 
народних депутатів та зареєстро-
ваний у нашому парламенті зов-
сім недавно – 17 січня цього уже 
року. Але наступного дня, 18 січ-
ня, до речі, переданий на розгляд 
комітету з економічної політики. 
Тому й поготів виникає потреба 
краще раніше, тобто вчасно, за-
бити тривогу, ніж потім чухати 
потилиці і пожинати гіркі плоди 
«від відміни заборони і мініміза-
ції нагляду». Бо про що іде річ? 
Досі брухт, який постачається 
на металургійні підприємства 
України, поділявся на зібраний 
промисловими заготівельника-
ми і зібраний побутовими. Ро-
зумілося так, що промисловий 
– це найрізноманітніші металеві 
вироби, котрі відслужили свій 
вік і списані на переплавку. На-
томість побутовий заготовляли 

усі ті, що хотіли чи мали у цьому 
потребу. І заготовляли що мог-
ли і де та що попадеться. Отож 
дозволяли «побутовики» зніма-
ти, здирати, виламлювати геть 
все залізне, що траплялося їм 
на очі. У тому числі і викрадати 
новенькі вироби з кольорових і 
чорних металів з тих же заліз-
ничних вагонів. А також «знахо-
дити під ногами» і каналізаційні 
кришки-люки. Тому діяльність 
останніх бодай мала ретельно 
контролюватися, а приймаль-
ні пункти не мали права брати 
від них брухт, котрий ну ніяк не 
можна було зараховувати до роз-
ряду вторинної сировини. Тепер 
же розмежування і обмеження ці 
пропонується скасувати. Більше 
того, ломоприймальні пункти і 
підприємства навіть звільняють-
ся від стеження «за джерелами 
походження металобрухту, який 
здають їм не тільки промисло-
ві, а й побутові заготівельники. 
Звільняються також і від відпо-
відальності, якщо прийматимуть 
цілком гожі деталі чи вироби з 
металу» - так виходить з тексту 
несподіваного законопроекту. 

І далі зміни, які пропону-
ються до закону «Про мета-
лобрухт», як місцеві, обласні та 
районні державні адміністрації, 
так і міські, районні ради та їхні 
виконавчі служби – не кажучи 
уже про сільські та селищні ради 
-  позбавлять права здійснювати 
регулювання операцій та пово-
дження з вторинною сировиною 
чорних і кольорових металів. Ін-
шими словами, усім без винятків 
і офіційним заготівельникам, і 

«нелегальним», а також перероб-
никам брухту збираються дозво-
лити займатися цим, по суті, на 
свій розсуд, страх та ризик. Прав-
да, законодавець завбачливо єди-
ні органи правопорядку уповно-
важує здійснювати контроль над 
усіма, хто збиратиме, приймати-
ме, заготовлятиме та постачати-
ме замовникам металеві «відхо-
ди». Та от ви вірите, що в першу 
чергу нинішня наша Нацполіція 
зможе зводити нанівець розкра-
дання й розкурочення всього за-
лізного у наших селах та містах, 
на комунальних та виробничих 
об’єктах, також у багатьох ін-
ших закладах, де всілякі металеві 
конструкції, споруди та вироби 
перебувають без постійної охо-
рони? На Дніпропетровщині не 
вірять. Навпаки, зважаючи на 
те, що рівень життя переважної 
більшості наших громадян зараз 
сягнув низької межі, а ще безро-

біття чимало сімей залишає без 
сталих і гарантованих засобів для 
існування, місцеві органи влади 
і «експерти» прогнозують ріст 
повального злодійського розкра-
дання кондиційних металевих, 
передусім інженерно-комуні-
каційних систем та мереж, і як 
наслідок – наростання небезпеки 
для населення. Це не кажучи про 
те, що потерпатиме і приватний 
житловий сектор, з якого ще «ак-
тивніше» виноситимуть залізні 
вироби «металісти».

Кому не ясно, що хто-хто, а 
селяни постраждають в першу 
чергу. Якось заїхали ми до дав-
нього знайомого у Васильків-
ському районі. Чоловік він на усі 
руки мастак. Скільки працював у 
колгоспі, стільки й ходив у кра-
щих на весь район раціоналізато-
рах. Свого часу з того залізяччя, 
яке купами валялося на задвір-
ках тракторних бригад та май-
стерень та де завгодно, наш зна-
йомий склав для себе механічні 
полільницю та косарку, навіть 
мотоблок-тракторець та токар-
ний міні-верстат. «Механізував» 
у себе вдома і догляд за худобою 
та свинями – ну і так далі, і тому 
подібне. Цього ж разу дивимося 
– нічого нового не змайстрував.

- У чому річ, Петровичу? – 
питаємо і висловлюємо здогад: 
- Втратили напевне інтерес? На-
доїло, з нічого кулі ліпити?  

- Таке скажете! – аж розсер-
дився Петрович. – Задумів, ідей, 
навпаки, ще більше у мене, ніж 
було раніше. А ось з чого склада-
ти та клепати і немає зараз. Увесь 
металевий брухт, об який раніше 

на кожному кроці можна було 
спотикатися, вичистили й ви-
гребли та здали на переплавку – 
жодної залізяки сьогодні ви у селі 
не знайдете. А вивезли, наскільки 
я розумію, на переплавку не сво-
їм, а забугорним металургам…

Або така історія, яку довелося 
почути від літньої віком жінки у 
Гупалівці Магдалинівського ра-
йону.

- Як ото внадилися у нас 
шастать по садибах і красти з них 
все залізяччя, я без діла з двору 
нікуди не відлучалася, - розпові-
дала старенька. – А як йшла ку-
дись, то не надовго і все ховала та 
замикала. А це померла Мотря, 
з якою я ще разом дівувала. Як 
не провести подругу на той світ? 
Та вертаюся додому – і ой ле-ле! 
Забрали все металеве, що лежа-
ло на виду. Іржаві відра, у яких я 
запарювала свині, навіть тазок, з 
якого годувала каченят. Вивар-

ку під ринвою та  поперечку, об 
яку чистила  взуття від грязюки. 
Що ви думаєте? – пару мисок, 
каструлю і ложки та виделки, які 
я помила і залишила сохнути на  
столі під горіхом, і ті поцупили. І 
кого ж ви обікрали – стару бабу?!

Смішного, погодьтеся, мало, 
бо уже не перший рік минає, як 
наші села охопила ця пошесть – 
справді красти, виносити із дво-
рів та здавати на брухт металеві 
господарсько-побутові домашні 
речі, городній інструмент і так 
далі. Здавалося, наче якийсь час 
«бум» спадав і затухав,  але зараз 
знову набирає розмахів. Щой-
но, приміром, з Солонянського 
району сповістили: спіймали на 
гарячому двох «металістів», які 
заходилися випилювати мета-
леві опори з-під мосту на річці 
Сурі. Не інакше, щоби тоннами 
здавати на металобрухт! Однак 
якщо думаєте, наче тільки там 
знайшлися настільки бідові «за-
готівельники», то дуже помиляє-
теся. Коротше, читайте далі.

Бо як сумніватися у стурбова-
ності тих, хто передбачає гірше, 
якщо уже зараз вистачає фактів 
нахабного та хижацького «ло-
мозаготівельного бізнесу» у ба-
гатьох населених пунктах облас-
ті! Буквально свіжа інформація 
з Кривого Рогу. Одна гомінка і 
швидкісна вулиця у його Сакса-
ганському районі з обох боків об-
рамлена металевими так звани-
ми відбійниками, призначення 
яких – не давати автотранспорту 
«вилітати» за межі проїжджих 
смуг. То їх нині щоночі виріза-
ють з металевими і стовпцями, 
а ніяка поліція, скільки до неї не 
звертаються місцеві жителі та 
автомобілісти, не може виявити 
чи зненацька застати негідників. 
Більше того, як повідомили нав-
здогін, зловмисники… присту-
пили і до «демонтажу» залізного 
мосту на річці Саксагань – і до 
цих пір залишаються невлови-
мими. Це вже як «партизани» 
вони, котрі «підривають» тран-
спортні комунікації, але щоб 
нашкодити не «ворогам», а своїм 
людям - хіба не так? А депутати 
– народні! - тим часом готуються 
дозволити подібне самочинство, 
злодійство й шкідництво навіть 
чинити по суті безперешкодно.

Чиї за цією очевидною спро-
бою запустити неконтрольо-
ваний механізм «збору» мета-
лобрухту вуха стирчать, здога-

датися неважко. Бо хто не знає 
того, що за роки незалежності 
України в ній знищили й поріза-
ли на брухт чи не всі заводи з їх 
корпусами, обладнанням та ви-
везли геть у Європу і далі все те 
залізне, що можна було горами, 
вагонами і кораблями збувати 
як «непотріб»-вторсировину? І 
вітчизняні металурги сьогодні 
опинилися на голодних пайках. 
Вивезли і продали весь ми свій 
лом, от металургам і не стало 
чого «кидати» у мартенівські 
печі та інші плавильні агрегати, 
як того вимагають технології, 
щоб отримувати високоякісні 
марки сталі. Також спільники 
для металургів і ті ж численні 
підприємства із заготівлі, пе-
реробки та підготовки до збуту 
брухту чорних металів, яких за 
останні роки наплодилося до-
волі густо в Україні. Тим паче 
густою сіткою оповили Україну 

«дочірні» пункти – легальні, на-
півлегальні і зовсім нелегальні 
– з  прийому лому. І тепер усі 
вони не просто не можуть за-
вантажити свої «потужності», а 
ризикують масово залишитися 
без роботи.

Однак зараз нас більше хви-
лює й цікавить інше: і скільки 
ж бо ті й інші наразі пообіцяли, 
даруйте, зграї народних депута-
тів «відкатами» відсотків, якщо 
останні подають, потім і реє-
струють та збираються гаряче 
лобіювати і схвалювати законо-
проект про однозначно шкід-
ливі «деякі зміни» оборудок 
з металобрухтом? Чи це наші 
нинішні горе-нардепи настільки 
втратили почуття міри і власно-
го обов’язку та сумління, що від-
верто, неприховано та сміючись 
уже народу в очі, глузуючи над 
ним і ладні заробляти на руйна-
ції міст та сіл власної держави? 
Очевидно, відчувають, що лафі 
їхній і терпінню виборців добі-
гає кінець, і, вже майже тікаючи 
геть, намагаються «підхопити» 
останнє, що ще можна…

Залишається сподіватися, 
що більшості інших нардепів 
вистачить розуму, а головне, 
совісті не схвалити підступний 
і небезпечний законопроект за 
№ 7479. А поки ми готували цей 
матеріал до друку, у тому ж Кри-
вому Розі депутати міськради, 
не надіючись на здоровий глузд 
«верхів» і наперекір забороне-
ним повноваженням, створили 
надзвичайну комісію, яка  має 
віднині «на території міста ре-
гулювати операції з незаконним 
обігом брухту». Своїх колег-де-
путатів, введених до складу комі-
сії, обранці городян зобов’язали 
«реагувати на усі сигнали і звер-
нення громадян про випадки 
розкрадання металевих виробів 
і конструкцій на підприємствах, 
вулицях і в різних закладах, ви-
їжджати на місця безчинств та на 
пункти прийому брухту. А в разі 
виявлення зловживань домагати-
ся й кримінальних проваджень». 
Причому міський голова Юрій 
Вілкул намагався загасити запал 
депутатів, говорив їм, що «у місь-
кої ради на таке немає прав», од-
наче депутатам вистачило голосів, 
щоб не послухатися мера. Розбій 
«заготівельників» лому людей до-
пік уже так, що сили терпіти його 
скінчилися.

Микола ЯСЕНЬ.

ДОМОКЛІВ  МЕЧ
P.S. А коли цей матеріал уже  було підготовлено до друку, у Криво-

му Розі міський голова Юрій Вілкул, хотів чи не хотів, а підписав розпо-
рядження про дозвіл мерщій розгортати діяльність створеної депутатами 
спеціальної комісії «контролю за здійсненням операцій з металобрух-
том». Останньою тут краплею терпіння послужило те, що за дві ночі мало 
не пів-міста залишилося без люків на каналізаційних колодязях. Більше 
півсотні їх як не було – «чорні дірки» натомість там і тут як ті небезпечні 
пастки, у які може потрапити будь-хто з дорослих і малих. І залізна лихо-
манка «дістала», як заявив навздогін заступник начальника Національної 
поліції в області Володимир Богоніс, не лише «столицю» залізорудного 
басейну. Вона сягнула критичних масштабів у межах всього нашого краю. 
На Дніпропетровщині за перші два місяці цього року було зафіксовано 
понад чотири з половиною тисяч випадків викрадення тільки у житло-
во-комунальній сфері кабелів зв’язку та електропроводок, ліфтового об-
ладнання і тих же каналізаційних люків. І це враховували лише крадіжки 
у великих розмірах – на дрібні вже махнули руками. І лише окремо взя-
тий обласний центр Дніпро за ці ж два місяці через масові розкрадання 
того й іншого зазнав збитків на 16 мільйонів гривень. Знову ж таки у цей 
залік не увійшли втрати, яких зазнали, скажімо, залізничники чи автомо-
білісти.

Не випадково ж у Дніпрі – кажуть, що з ініціативи дуже розгніваного 
мера Бориса Філатова – оголосили у ці дні операцію під кодовою назвою 
«Домоклів меч». Правоохоронці ніби пропонували назвати її «Метал», а 
міська рада наполягла на своєму – тільки «Домоклів меч». Оскільки вона 
має бути караючою. Як відбувається на практиці? Прочісується все місто 
з краю в край. Себто здійснюється повсюдне й тотальне обстеження його 
території, і «як тільки знаходять нелегальний пункт приймання метале-
вої вторсировини, він демонтується методом зачистки: зноситься і зни-
щується, щоб і слідів від нього не зосталося, в тому числі тракторами і 
бульдозерами». А роботи тут, судячи з усього, непочатий край. За даними 
міської ради, незаконних пунктів у Дніпрі наразі не менше 360-ти. Поки 
що справилися з першими 50-ма. І ефект очевидний. Практично усі лікві-
довані пункти виявилися… нічийними. Їх  власники тобто обрали за кра-
ще не світитися і поховалися, як миші. Деякі, до речі, завбачливо ночами 
самотужки вивезли свої «палатки» і МАФи невідомо куди, але що подалі 
від гріха, так це точно. Десятків зо два пунктів з переляку просто припи-
нили свою підпільну діяльність. Не виключено, щоб перечекати, чим все 
це скінчиться. Заступник міського голови Михайло Лисенко запевняє, що 
якщо надіються, ніби помахають-помахають «мечем», і рано чи пізно ви-
дихаються, то марно. Операція задумана до переможного кінця.

Більше того, «Домоклів меч» поширив свої «розвідувально-пошукові» 
зусилля і на домоволодіння у приватному житловому секторі та гаражі, де 
так званих «точок на дому» не менше, а швидше і більше, ніж пунктів-бу-
док. Тут «здобутки» та «завоювання» ще попереду. Але подали уже голос 
і ображені «побутові» заготівельники брухту: чи не передає, мовляв, влада 
куті меду? То юристи миттєво «заспокоїли», що «демонтаж та закриття 
подібних пунктів ні в чому не суперечить закону». На відміну від незакон-
ної діяльності «чорних металістів». Все той же заступник начальника Го-
ловного управління поліції в області Володимир Богоніс заявив, що «нам 
припав до вподоби метод, до якого вдалася влада обласного центру, і ми 
збираємося поширити цей досвід на всю Дніпропетровщину». А ще до-
дав, що якщо до операції у Дніпрі цього року встигли скоїти 726 крадіжок 
мідних кабелів, деталей каналізаційних споруд та механізмів і ліфтового 
обладнання, то за три тижні «Домоклового меча»  сталося лише чотири 
таких випадків. Є ефект? Отож! Адже який резон ризикувати, якщо «тро-
феї» немає кому збувати. Скажемо і відвертіше: немає «дурних» їх при-
ймати. Але що буде, коли з волі хвацьких і ласих до «подяк» народних 
депутатів ще й у «вільне плавання» відпустять усі «заготпункти» метале-
вого брухту, здогадатися та передбачити не  важко. Таке враження, що 
мета тих, хто зараз все ще при владі, всю Україну з народом гамузом зда-
ти на вторсировину і переплавку. Якщо верхньодніпровський поміщик 
Олександр Поль, відкривши у Кривому Розі залізну руду і закликавши 
весь європейський капітал сюди, дійсно оживив наш Придніпровський 
край, то теперішні владці явно з усіх сил стараються перетворити його на 
мертву зону. 

P.S.S. І вже коли цей матеріал ми готувалися підписувати до друку, у 
тому ж Кривому Розі сталася вкрай загрозлива пригода. У Металургійно-
му районі на одній з вулиць перехожі раптом почули, як «щось шипить, 
аж свистить». Може, б ніхто й не звернув на це пильної уваги, але поблизу 
невеликого на два поверхи будиночку почало ще й пахнути газом. Кміт-
ливі та не байдужі люди викликали не лише наряд патрульної поліції, але 
й загін рятувальників. Ті і ті прибули негайно, що й допомогло, напевне, 
уникнути найгіршого. Виявилося ж бо ось що: невеликий будинок орен-
дувала якась фірма, котра займалася приготуванням вишуканих страв-де-
лікатесів. Та з якихось причин відмовилася далі наймати це приміщення 
– залишила його. То миттю знайшлися ділки-«металісти», які проникли 
в тимчасово облишений охороною будинок і хутко різаками, ломами та 
кувалдами розтрощили усі газові прилади-плити і котли, а також, звісна 
річ, труби. А що розгерметизували подачу голубого природного палива 
– це зловмисників-негідників зовсім не хвилювало. Зникли зі здобиччю 
із місця злочину, і спробуйте тепер їх знайти. Хоч криворізькі правоохо-
ронці запевняють, що на  цей раз злодіям кари не уникнути. Бо якби, не 
приведи Господи,  вибухнуло – горя  великого наробило б, згодні? Далеко 
б від Кривого Рогу почули б цей вибух. Чи ми звикли, що поки грім не 
грякне, наші ніби як державники не спішать перехреститися?!

  М. Я. 

Конституції, оскільки назви областей перераховані 
в ній і відповідне подання не менше 150 депутатів.
«Зараз така робота у Верховній Раді ведеться. Ми 
закликаємо колег долучитися, простимулювати 
роботу народних депутатів, аби вони зібрали 
необхідні 150 підписів, внесли проект постанови 
на розгляд Верховної Ради, і щоб після відповідної 
процедури ми замість Дніпропетровської області 
мали Січеславську», - наголосив Короленко.  
За його словами, саме така назва є 
найоптимальніша, обгрутнована також історично 
і етнографічно, вона відбиватиме козацький 
етап історії цього краю та етап національно-
визвольних змагань 1917-21 років - а у 1918-21 роках 
неофіційною назвою тодішнього Катеринослава була 
Січеслав, додав він.
Як зазначив Павло Гай-Нижник - доктор 
історичних наук, академік Української академії 
наук, заввідділу історичних студій Науково-
дослідного інституту українознавства - область 
треба перейменовувати, оскільки її назва містить 
згадку про Григорія Петровського.
«Григорій Петровський - не уродженець області, 
до того ж він - один із рупорів більшовицької 
партії, яка силою захопила владу на території 
Росії, а потім знищила українську державність. 
Петровський був надісланий в Україну, щоб тут 
проводити «червоний терор», він особисто керував 
залиттям кров’ю Куренівського повстання. Він 
- один з організаторів концтаборів на території 
України, один з організаторів Голодомору в Україні - 
і це юридично засвідчено. Тобто фактично область 
носить ім’я вбивці і терориста. Його руки в крові 
не тільки українського народу, а й російського», - 
підкреслив він.
Водночас Віктор Брехуненко - доктор історичних 
наук, професор, заввідділу теорії і історії археографії 
та споріднених джерелознавчих наук Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. 
С. Грушевського, -  зазначив, що перейменування 
Дніпропетровської області на Січеславську 
абсолютно вмотивоване з наукової точки зору.
«Це найкраща назва для цього регіону, оскільки 
територія сучасної Дніпропетровщини - це 
класичний козацький край. Джерела неспростовно 
свідчать, що в кінці ХV - на початку ХVI століття 
козаки почали освоювати цей край. І з восьми 
Запорозьких січей п’ять були на території 
сучасної Дніпропетровщини. Північні регіони 
Дніпропетровщини входили до складу Української 
держави - Гетьманщини. І козацька спадщина 
відігрвала ключову роль у трансформаціях, які 
відбувалися в ХІХ - на початку ХХ століть в 
Україні. У 2014 році сучасне місто Дніпро і область 
стали форпостом українства на сході і забили 
осиновий кілок у похід так званої «російської 
весни», - підкреслив історик.
За його словами, коли область буде перейменована 
на Січеславську, «це створить на моральному 
рівні, на рівні історичної пам’яті непрохідний 
бар’єр для всіляких антинаукових концепцій 
– «Новоросії» та інших». Це також створить 
абсолютно інший образ - не тільки в Україні, а й в 
усьому світі, і дасть поштовх розвитку туризму, 
бо це позиціонує її не тільки як промисловий 
центр, а як гармонійну територію, в якій 
поєднуються високотехнологічна промисловість з 
козацькою спадщиною.
Директор ГО «Інститут суспільних досліджень» 
(м. Дніпро) Вадим Прокопов поінформував, що, 
починаючи з осені 2017 року, понад 30 громадських 
організацій м.Дніпра та Дніпропетровської області 
підписали звернення до Верховної Ради з проханням 
перейменування область на Січеславську. 
Наприкінці січня на сайті Президента України 
зареєстровано відповідну петицію, яка має зібрати 
25 тисяч голосів. На підтримку цієї ініціативи 
вже є кілька ресурсів в інтернеті - на Facebook, 
на YouTube, проводяться громадські обговорення, 
дискусії, круглі столи з відомими науковцями у 
Верхньодніпровську, Дніпрі та Кривому Розі. 

Веління часу

В українських селах «металістів», мов сарани.

А кабелі ріжуть, ріжуть...
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1. Програма медичних гарантій
Відповідно до ст. 3 Закону держава гаран-
тує повну оплату за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України надання громадя-
нам медичних послуг та лікарських засобів, 
що передбачені програмою медичних 
гарантій.
У межах програми медичних гарантій 
держава гарантує громадянам, іноземцям, 
особам без громадянства, які постійно про-
живають на території України, та особам, 
яких визнано біженцями або особами, які 
потребують додаткового захисту, повну опла-
ту за рахунок коштів Державного бюджету 
України необхідних їм медичних послуг та 
лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної до-
помоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медич-
ної допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) медичної реабілітації;
7) медичної допомоги дітям до 16 років;
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю 
та пологами.
Таким чином, 100% безоплатною та гаранто-
ваною буде первинна, екстрена та паліативна 
допомога, а також ведення вагітності і поло-
ги. До платних медичних послуг, за задумом 
Міністерства охорони здоров’я, належати-
муть насамперед естетична хірургія та стома-
тологія, за винятком окремих випадків.
Програмою медичних гарантій визначати-
меться перелік та обсяг медичних послуг та 
лікарських засобів, оплата яких гарантується 
за рахунок коштів Державного бюджету 
України.
Медичні послуги та лікарські засоби, що не 
включені до програми медичних гарантій, не 
підлягатимуть оплаті за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України, передбачених на 
реалізацію програми медичних гарантій, але 
можуть покриватися за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України, передбачених на 
реалізацію інших державних програм та за-
ходів, місцевих бюджетів, медичного страху-
вання, юридичних і фізичних осіб та з інших 
джерел, не заборонених законодавством.
Програма медичних гарантій затверджується 
Верховною Радою України у складі закону 
про Державний бюджет України на відповід-
ний рік.
Таким чином, парламент щороку схвалюва-
тиме перелік медичних послуг і лікарських 
засобів, які гарантовані державою та оплачу-
ються за рахунок бюджетних коштів. 
Обсяг коштів Державного бюджету України, 
що спрямовуються на реалізацію програми 
медичних гарантій щорічно визначається як 
частка у розмірі не менше 5 % ВВП України. 
Видатки на програму медичних гарантій є 
захищеними статтями видатків бюджету. 
Звуження програми медичних гарантій, як 
правило, не допускається.

2. Кампанія із вибору лікаря 
первинної медичної допомоги
Медична реформа розпочнеться з рівня пер-
винної медичної допомоги.
Відповідно до Закону пацієнт (його законний 
представник) реалізує своє право на вибір 

З першого січня розпочато 
медичну реформу, яка покликана 
докорінно змінити засади 
фінансування галузі та підвищити 
якість лікування українців. 
Правовою базою для початку 
медичної реформи є Закон 
«Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування 
населення» від 19 жовтня 2017 р..
Медична реформа в Україні 
буде вводитися в дію поетапно 
та передбачатиме реалізацію 
ряду масштабних нововведень, 
метою яких є забезпечення 
пацієнта якісною та гарантованою 
медичною допомогою.

:
основні положення

лікаря шляхом подання надавачу медичних 
послуг декларації про вибір лікаря, який на-
дає первинну медичну допомогу. 
У квітні 2018 року розпочнеться кампанія 
з вибору пацієнтами лікаря первинної 
медичної допомоги. Пацієнт зможе обра-
ти для себе будь-якого лікаря, незалежно 
від  зареєстрованого місця проживання чи 
перебування. При цьому, декларація про 
вибір лікаря первинної допомоги, яку кожен 
громадянин має підписати зі своїм сімейним 
лікарем (педіатром чи терапевтом – для 
дитини), повідомляє державу, який заклад 
охорони здоров’я або самозайнятий лікар 
має отримати гроші за лікування конкретно-
го пацієнта.
Форма декларації про вибір лікаря буде за-
тверджена Міністерством охорони здоров’я 
України.
Важливо, що сімейного лікаря можна зміню-
вати необмежену кількість разів.
При цьому, надавачам медичних послуг 
забороняється відмовляти у прийнятті декла-
рації про вибір лікаря, який надає первинну 
медичну допомогу, та веденні пацієнта, 
зокрема, на підставі наявності у пацієнта 
хронічного захворювання, його віку, статі, со-
ціального статусу, матеріального становища, 
зареєстрованого місця проживання тощо, 
крім випадків, передбачених законодавством.
Разом з тим, скористатися допомогою 
спеціалізованого лікаря після запровадження 
реформи можна буде лише після консульта-
ції лікаря первинної ланки. 
Якщо раніше існувала можливість відразу 
звернутися до вузькопрофільного спеціаліста, 
тепер отримати його послуги безоплатно 
можна лише за направленням сімейного 
лікаря. Якщо лікар первинної ланки не має 
достатньої кваліфікації чи устаткування для 
допомоги пацієнту або вирішив, що потріб-
на допомога вузькопрофільного спеціаліста, 
він надає хворому направлення. Лише за на-
правленням можливе безоплатне отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної (ви-
сокоспеціалізованої), паліативної медичної 
допомоги або медичної реабілітації. Якщо 
ж пацієнт не погодиться з рішенням свого 
сімейного лікаря та звернеться самостійно 
до потрібного спеціаліста, йому доведеться 
сплатити за надані медичні послуги само-
стійно.
При наданні медичної допомоги в амбула-
торних умовах лікарські засоби за програ-
мою медичних гарантій надаються пацієнту 
на підставі рецепта лікаря суб’єктом господа-
рювання, який здійснює діяльність з роздріб-
ної торгівлі лікарськими засобами та уклав 
договір про реімбурсацію.

3. Національна служба здоров’я
Для реалізації основних положень медичної 
реформи в Україні створюється Національна 
служба здоров’я України (НСЗУ), яка буде 
мати статус центрального органу виконавчої 
влади та укладатиме договори про медичне 
обслуговування із надавачами медичних по-
слуг (закладами охорони здоров’я усіх форм 
власності та фізичними особами - підприєм-
цями, які одержали ліцензію на провад-
ження господарської діяльності з медичної 
практики).
НСЗУ буде національним страховиком, який 

замовлятиме медичні послуги та лікарські 
засоби за програмою медичних гарантій та 
оплачуватиме їх за встановленими тарифа-
ми.
Кабінет Міністрів України найближчим 
часом планує оголосити конкурс на посаду 
Голови НСЗУ, а старт роботи НСЗУ заплано-
вано на липень цього року.
Положення про НСЗУ затверджено Урядом 
27 грудня 2017 року.

4. Реорганізація медичних закладів
Впровадження медичної реформи в Україні 
передбачає зміну юридичного статусу за-
кладів охорони здоров’я. Так, протягом пер-
шого півріччя 2018 року заклади первинної 
медичної допомоги мають пройти реоргані-
зацію з бюджетних установ на комунальні 
некомерційні підприємства.
Реорганізація є необхідною умовою, 
оскільки тільки медичні заклади у статусі 
комунальних некомерційних підприємств 
зможуть укласти договори з НСЗУ та отри-
мувати пряме фінансування за надані медич-
ні послуги з Державного бюджету.
Як неприбуткові установи, медичні заклади 
не будуть платниками податку на прибуток 
підприємств і зможуть самостійно розпоряд-
жатися отриманими від НСЗУ бюджетними 
коштами. Зокрема, вони зможуть вільно 
встановлювати розмір заробітної плати для 
медичних працівників та купувати новітнє 
медичне обладнання.

5. Нові засади фінансування
З 2018 року розпочинається перехід від бюд-
жетного утримання медичних закладів до 
закупівлі їхніх послуг за бюджетні кошти.
Тобто, впроваджується принцип «гроші 
ходять за пацієнтом», що, за задумом авторів 
реформи, повинно породити позитивну кон-
куренцію між медичними закладами, оскіль-
ки більші фінансові можливості отримає 
та установа, яка високою якістю медичних 
послуг залучає більшу кількість пацієнтів, а, 
відповідно, й більшу суму виплат за укладе-
ними із НСЗУ договорами.
Вартість медичної послуги сплачуватиметься 
НСЗУ за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України відповідно до програми медичних 
гарантій безпосередньо надавачам медичних 
послуг.
Держава платитиме за медичні послуги не 
лише державним і комунальним, але й при-
ватним медичним закладам, а також само-
зайнятим лікарям, які здійснюють медичну 
практику як підприємці.
Таким чином, головна ідея медичної рефор-
ми – це відмова від неефективної підтримки 
мережі медичних закладів за рахунок бюдже-
ту на користь фінансування конкретних по-
треб пацієнтів у якісних медичних послугах 
та лікарських засобах.
Разом з тим, Верховна Рада України вирі-
шила на перехідний період (2018-2019 роки) 
залишити обидві системи фінансування - ме-
дичну субвенцію і прямі виплати за догово-
рами з НСЗУ. 
Медичні заклади, які не реорганізуються 
та не укладуть договори з НСЗУ, будуть до 
кінця 2019 року фінансуватися за рахунок ме-
дичної субвенції. 
Водночас, медичні заклади зможуть приєд-

нуватися до реформи тільки групами, тобто 
одразу весь район, місто або ОТГ. Це зумов-
лено тим, що медична субвенція перерахо-
вується у конкретний місцевий бюджет, і 
відповідно може бути скасована повністю для 
цього бюджету, а не окремого закладу.
З 2020 року усі медичні заклади повинні 
стати некомерційними комунальними під-
приємствами та розпочати медичне обслуго-
вування населення за договорами із НСЗУ.
Приватні практики первинної допомоги 
(лікарі-ФОПи та приватні заклади) можуть 
укласти договір та розпочати роботу з НСЗУ 
в будь-який момент.
Варто зазначити, що державним та кому-
нальним закладами охорони здоров’я, забо-
роняється вимагати від пацієнтів винагороду 
в будь-якій формі за медичні послуги та 
лікарські засоби, надані за програмою ме-
дичних гарантій. Такі дії є підставою для 
притягнення до відповідальності, передбаче-
ної договором про медичне обслуговування 
населення, в тому числі одностороннього 
розірвання договору з ініціативи НСЗУ.
Крім того, у закладах охорони здоров’я дер-
жавної та комунальної форм власності обсяг 
платних медичних послуг, які не входять 
до програми медичних гарантій, не може 
складати більше 20 % від обсягу всіх наданих 
послуг. Це обмеження діє до 31 грудня 2024 
року.

6. Договір про медичне обслуговування
Підставою для переходу на нову систему 
фінансування є договір про медичне обслу-
говування за програмою медичних гарантій, 
який заклад охорони здоров’я (самозайнятий 
лікар) укладає із НСЗУ у письмовій або елек-
тронній формі.
НСЗУ не має права відмовити надавачу ме-
дичних послуг в укладенні з ним договору. 
При цьому, відомості по усі укладені догово-
ри підлягають опублікуванню на офіційному 
веб-сайті НСЗУ протягом п’яти днів з момен-
ту їх укладення.

7. Тарифи на медичні послуги                      
та лікарські засоби
Для всієї території України встановлюють-
ся єдині тарифи оплати медичних послуг та 
лікарських засобів, які надаються пацієнтам 
за програмою медичних гарантій.
При цьому, оплата згідно з тарифом гаран-
тована всім надавачам медичних послуг від-
повідно до укладених з ними договорів про 
медичне обслуговування населення.
Методика розрахунку вартості послуги з ме-
дичного обслуговування затверджена поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 р. № 1075. 
Конкретні тарифи на медичні послуги лише 
розробляються. 
Відшкодування вартості лікарських засобів 
за програмою медичних гарантій також 
здійснює НСЗУ. При цьому, розмір відшко-
дування (повне або часткове) визначаєть-
ся договором про реімбурсацію, укладеним 
із суб’єктом господарювання, який здійснює 
роздрібний продаж ліків.

8. Електронна система                                   
охорони здоров’я
Згідно із Законом Міністерство охорони здо-
ров’я України планує до 01 січня 2018 року 
створити в Україні електронну систему охо-
рони здоров’я (e-Health).
У перспективі уся медична документація 
буде електронною, а записатися на візит до 
лікаря можна буде онлайн. Також завдяки 
e-Health пацієнти зможуть відслідковувати 
наявність у конкретних лікарнях безкоштов-
них ліків.
Передбачається, що підписуючи декла-
рацію про вибір лікаря, який надає пер-
винну медичну допомогу, пацієнт (його 
законний представник) надає згоду на 
доступ до даних про нього, що містяться 
в електронній системі охорони здоров’я, 
такому лікарю, а також іншим лікарям за 
його направленням у межах, необхідних 
для надання медичних послуг такими 
лікарями.
Після запровадження системи e-Health опла-
та медичних послуг та лікарських засобів за 
програмою медичних гарантій здійснювати-
меться виключно на підставі інформації та 
документів, що внесені надавачем медичних 
послуг до цієї системи. 
Так, надавач медичних послуг складає звіт 
в електронній системі охорони здоров’я, в 
якому зазначається обсяг наданих пацієнтам 
медичних послуг та лікарських засобів, а 
оплата тарифу здійснюється НСЗУ в порядку 
черговості надходження таких звітів.

Роман КАЧАНОВСЬКИЙ, 
портал www.protokol.com.ua.
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К орисно знати

Сторінку підготувала 
Анна МЕЛЬНИК.

14 березня 2018 року
№ 11 (50)

Товари, що не 
підлягають обміну 
та поверненню
Держава захищає інтереси 

всіх своїх громадян, тому, щоб 
не порушувати права інших 
споживачів, які придбають по-
вернуту ким-небудь продукцію, 
Кабінетом Міністрів України 
затверджено «Перелік товарів 
належної якості, що не підля-
гають обміну (поверненню)». 
Отже, повернути продукцію в 
магазин і отримати назад свої 
гроші можна далеко не за всі 
групи товарів.

У список «неповернення» 
потрапили всі продовольчі то-
вари (їжа, напої, алкоголь, дитя-
че харчування, тютюнові виро-
би), ліки, медичні інструменти, 
прилади та апарати, предмети 
санітарної гігієни. Крім того, 

Які права має споживач при обміні та поверненні товару? 
Що робити і куди звертатися, якщо продавець не хоче 
повертати гроші? Чи можна повернути неякісний товар без 
чека за покупку? Яка продукція не підлягає обміну і поверненню? 
Як повернути гроші за товар, куплений в інтернет-магазині? 
Яка оптимальна процедура для успішного повернення покупки 
назад у магазин?
Мабуть, кожен українець знає, що у нього є законна 
можливість протягом 14 днів обміняти або повернути 
куплений товар, якщо він з якоїсь причини йому не підійшов. 
Наприклад, не влаштовує розмір, фасон, колір, форма, 
габарити або є інші підстави, за якими покупка не може бути 
використана за призначенням.
Дані правила обміну поширюються на непродовольчий товар 

належної якості за умови, що він не використовувався і 
зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, 
ярлики, а також розрахунковий документ (чек), виданий 
споживачеві під час покупки (ст. 9 Закону України «Про захист 
прав споживачів»). При цьому спосіб оплати товару не має 
значення, він може бути придбаний як за готівку (безготівкові 
гроші), так і в кредит.
Обмін або повернення товару не завжди відбувається легко, 
оскільки є ймовірність наштовхнутися на недобросовісного 
продавця. Крім того, проблеми можуть виникнути через 
незнання своїх прав. Тому докладніше розповімо про процедуру 
і нюанси повернення товару, який не підійшов покупцеві.

СПОЖИВАЧ: повернення грошей та обмін товару
обміну та поверненню не підля-
гають деякі непродовольчі това-
ри: панчішно-шкарпеткові ви-
роби, постільна та натільна бі-
лизна, косметика, парфумерія, 
товари для новонароджених, 
інструменти для манікюру і пе-
дикюру, ювелірні вироби, дру-
кована продукція та інше.

Порядок обміну
чи повернення товару
Згідно із законом, покупець 

протягом двох тижнів (якщо 
триваліший строк не оголоше-
ний продавцем) може зверну-
тися в магазин і замінити то-
вар, який йому не підійшов, на 
інший. Після закінчення цього 
терміну повернення можливе 
тільки за гарантією.

Якщо на момент звернення 
аналогічного товару для заміни 

немає в продажу, покупець має 
право:

купити будь-яку іншу про-
дукцію з асортименту магазина 
(з перерахунком вартості)

обміняти товар на аналогіч-
ний при першому ж надходжен-
ні потрібного товару в продаж.

Як повернути 
побутову техніку 
та електроніку
Процедура обміну і повер-

нення побутової техніки, особ-
ливо великогабаритної (холо-
дильник, пральна або посудо-
мийна машина, духова шафа, 
плита), має ряд особливостей. 
Зокрема, якщо під час достав-
ки товару ви зрозуміли, що він 
вам не підходить (не вписується 
в інтер’єр, не підходить колір 
або габарити), можна від нього 

відмовитися. Однак за доставку 
техніки доведеться заплатити.

Повернути гроші за побу-
тову техніку та електроніку, що 
була в експлуатації, навіть якщо 
мова йде всього про декілька 
днів, досить складно. Необхідно 
зв’язатися з сервісним центром, 
доставити туди товар і чекати 
поки вони перевірять збере-
ження якісного стану техніки.

З мобільними телефонами 
і смартфонами виникає анало-
гічна ситуація. Відповідно до 
українського законодавства, те-
лефон без браку і несправності 
можна повернути в магазин 
протягом 14 днів. Зрозуміло, він 
не повинен мати слідів викори-
стання і зберігати товарний ви-
гляд.

Якщо з товарним виглядом 
пристрою все більш-менш зро-
зуміло (не допускаються подря-

пини дисплея, пошкодження 
корпусу, упаковки і т.п.), то за 
якими ж критеріями визна-
чається, чи був телефон у вико-
ристанні?

Достатньою підставою для 
відмови повернути гроші за 
телефон є перепрошивка при-
строю, установка сторонніх до-
датків або наявність в пам’яті 
смартфона користувацького 
контенту — фотографії, музи-
ка, відео. Крім того, якщо з те-
лефону були здійснені дзвінки 
сумарною тривалістю більше 
5 хвилин — пристрій назад не 
приймуть.

Якщо огляд не виявив ніяких 
підстав для відмови в прийомі 
телефону назад в магазин на 
реалізацію, покупець може або 
повернути свої гроші, або обмі-
няти смартфон на новий, в тому 
числі з доплатою. 

ТАК-ТАК, саме такі ознаки сигналізують про те, що ви п’єте не-
достатньо води. Як виправити ситуацію? Дуже просто - треба 

лише споживати більше води. Якщо ви стикалися з чимось подіб-
ним, збільште денну норму води.

Відчуття сухості у роті
Постійна сухість у роті і, як наслідок, постійна спрага - це явна озна-

ка зневоднення організму. Вирушаючи за склянкою рідини, необхідно 
пам’ятати, що це повинна бути чиста вода, в жодному разі не лимонад 
або інший солодкий напій.

Суха шкіра
Шкіра - це найбільший людський орган, який, як і всі інші, має по-

требу в постійному зволоженні. Якщо у вас суха шкіра, це привід бити 
на сполох, адже дана ознака свідчить про явне зневоднення організму. 
Нестача рідини в організмі уовільнює виробіток поту і, як наслідок, - не-
має виходу шкідливих речовин, які накопичуються протягом дня.

Відчуття сухості в очах
Як вже зрозуміло, нестача води в організмі позначається на всіх орга-

нах, і очі - не виняток. Без достатньої кількості рідини слізні протоки по-
чинають висихати, і в результаті очі починають червоніти та з’являється 
відчуття сухості.

Біль у суглобах
Цікаво, що хребет на 80% складається з води - рідина необхідна для 

того, щоб уникати тертя кісток під час ходьби. Коли організм не сиг-
налізує на наявність води в організмі, суглобам легко рухатися. В іншому 
випадку при бігу або стрибках людина відчуває біль.

Затяжна хвороба
Здається, що застуда триває вічно? Нічого дивного, якщо ви п’єте 

мало води. Однією з функцій органів є фільтрація шкідливих елементів. 

Якщо не давати організму рідини, органи не зможуть працювати на 
повну силу і, як наслідок, «добирають» рідину з крові, що може бути як 
причиною хвороби, так і результатом  тривалого періоду захворювання.

Втома і апатія
Як говорилося вище, зневоднений організм шукає альтернативні 

шляхи отримання рідини, забираючи воду з крові. Це, в свою чергу, 
викликає нестачу кисню, в результаті чого з’являється відчуття сонли-
вості й постійної втоми. Поспостерігайте за сигналами свого організму 
- якщо без видимої на те причини вже до обіду відчувається небувала 
втома, і з кожним днем це відчуття настає раніше, це явна ознака зне-
воднення.

Постійний голод
Зневоднений організм, намагаючись «шукати» воду альтернативни-

ми способами, «думає», що їжа заповнить цю прогалину. Це стосується 
не тільки вічного голоду протягом дня, але і бажання «відвідати» холо-
дильник серед ночі.

Проблеми з травленням
Однією з поширених причин захворювань ШКТ є те ж зневоднення. 

Через недостатню кількість рідини, що вживається, значно зменшується 
кількість виділеного шлунком слизу, а разом з тим і погіршується робота 
цього органу в цілому. Як результат - печія, розлад шлунку, закреп та ін.

Рідке відвідування туалету
Середньостатистична людина в нормальному порядку повинна хо-

дити в туалет «по маленькому» 4-7 разів протягом дня. Також не зайвим 
буде звернути увагу на колір сечі під час першого ранкового походу в 
туалет. Сеча повинна мати світло-жовтий колір, що наближається до 
прозорого. Якщо ж помітили насичений темний колір з жовтуватим 
відтінком - це привід замислитися, чи не замало води ви п’єте. У деяких 
випадках зневоднення організму може призвести до виникнення інфек-
цій сечовивідних шляхів.

Передчасне старіння
З кожним роком кількість води, що зберігається організмом, змен-

шується. Тобто чим старша людина, тим більше води треба пити. Не-
зважаючи на те, що передчасне старіння - це явно зовнішня ознака, орга-
ни також мають властивість старіти. Формула проста. Хочете виглядати 
молодше своїх років? Пийте більше води! 

10 ознак: ви п’єте мало води
Надмірно суха шкіра, 

постійний біль у 
суглобах, втома і 
сонливість - все 
це свідчить про 

зневоднення організму.

Флористи з’ясували, які кімнатні рослини 
таять у собі серйозну загрозу. Дослідни-
ки виділили п’ять найбільш шкідливих 
кімнатних рослин, які можуть стати 
причиною сильної алергії і навіть важкого 
отруєння.
На перше місце вони поставили кактуси. 
Справа в тому, що вкриті колючками 
рослини містять більше 120 різних алка-
лоїдів. Вони можуть сильно впливати на 
нервову систему, викликаючи різного роду 
нездужання, аж до судом, галюцинацій і 
паралічу.
На другому місці опинилися ароматні 
квіти, які здатні своїми ефірними масла-
ми викликати сильну алергію, головний 
біль і навіть важке отруєння. До них 
відносять такі квіти, як рододендрон, 
лілії, конвалії і бузок.
До небезпечного сімейства пасльонових 
належать не тільки дурман і блекота, 
але і такі декоративні представники, як 
паслін ложноперечний, який часто можна 
побачити на підвіконні в горщику. Він 
містить соланін, що викликає гостре 
отруєння, аж до коми.
На четвертому місці виявилися популярні 
домашні фікуси і пуансеттії з роду мо-
лочаїв. Їх сік містить вельми небезпечні 
алкалоїди, які викликають алергічну 
реакцію.
Завершують «небезпечну п’ятірку» 
рослини з сімейства ароїдних, з яких 
багатьом знайома дифенбахія. Вона 
містить токсичні алкалоїди, ціанисті 
сполуки, оксалат кальцію. Якщо пошко-
дити лист, то почнуть виділятися 
ідіобласти, які викликають гострий біль 
при попаданні на шкіру. Якщо ж всунути 
обпечений палець в рот, то можна 
викликати сильний набряк гортані, 
через який людина втратить здатність 
говорити і нормально дихати. У такій 
ситуації потерпілого треба терміново 
відправити до лікарні.

Кімнатні
загрози
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Наймасовіший тижневик рідного краю 
Тираж «Фермера Придніпров‘я» у березні  - 27 215!

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
(056) 786-02-21, 
098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

ТОВ «ПБЮ-КОНСАЛТИНГ»
КОМПЛЕКСНА БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ПОДАТКОВА ДОПОМОГА! 
- Оптимізація оподаткування (ПДВ, Прибуток і т. д.)
- Ведення і відновлення обліку (1С, МЕДОК, Банк)
- Консультування з Бухгалтерського 
                                                  та Податкового обліку
- Правовий захист від Контролюючих органів
- Незалежний Аудит для Власника

Дотримання повної конфіденційності!
        м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40-А
                 (066) 285-98-47; (067) 842-53-72
                          pby.consalting@gmail.com

ПРИЙМАЄМО 
ПОПЕРЕДНІ ЗАМОВЛЕННЯ 
на поставку комплексних 
добрив: NPK 15:25:15+8S 

та NP 12:24+6S.
Ціни залежно від обсягу 

замовлення.
Термін поставки – березень.
Доставка здійснюється авто- 
та залізничним транспортом.

098 -55-66-270

068-68-41-741
050-32-02-624

У виставці братимуть участь 
виробники бджолиного інвентарю 
та обладнання, продукції 
бджільництва - меду, перги, 
обніжжя, прополісу, воску - та її 
переробки. Окрему увагу заслуговує 
відродження національної традиції 
медоваріння – виробництво 
питних медів, які також будуть 
представлені у цьому заході. 
На науково-практичній 
конференції «Інноваційні технології 
ефективного бджільництва», 
очікуються виступи представників 
облдержадміністрації, 
держпродспоживслужби, 
керівництва агроуніверситету, 
керівництва Всеукраїнської спілки 
пасічників, кращих фахівців-
практиків галузі.

Запрошуємо Вас відвідати Всеукраїнську виставку-конференцію                            
з бджільництва, яка відбудеться у приміщенні ПК «Металург» 

за адресою: м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського, 27к. 

ПРОДАМ 
млинок Фермер 600 для 

виробництва борошна вищого 
та першого Ґатунку; легковий 

автомобіль 
BMW-750, пробіг 200 тис. км, 
у хорошому стані; польову 

пересувну кухню; ГАЗ 
(бортовий); новий причіп для 

перевезення  зернових та 
технічних культур – 20 м3; УАЗ 
(газ-бензин); сівалку Дутсі, ш.з. 
4,2 м (No-Till); культиватор КПЄ-

3,8 причіпний; КПС-4,2 причіпний; 
обприскувач Campo (Італія), ш.з. 
24 м; К-701, євроремонт, 400 к. с.

Пшеницю канадської селекції 
сорту Омаха, потенціал 

врожайності 100 ц/га, 
ціна договірна.

097-333-21-83
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