«Країна стане сильною не тоді, коли
більшість буде думати однаково, а
тоді, коли більшість буде думати»
Святослав Вакарчук
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ЧЕСТЬ НЕБЕСНІЙ СОТНІ

Знов сумує Україна – мати
Сліз своїх не може подолать,
Бо пішов війною брат на
брата
Щастя-долю й волю здобувать.
День і ніч зростали барикади,
Не лякав їх ні мороз, ні сніг.
Беркут, снайпери і автомати
Не змогли здолать народний
гнів.
Запалало небо на світанні,
Чорним димом Київ затягло.
Скільки їх беззбройних на
Майдані
В лютому від кулі полягло.
Їм багатства й благ земних не
треба,
В тім немає їхньої вини,
Бо живуть їх душі вже на небі,
України вірнії сини!
Хай цвітуть каштани буйним
цвітом
І заплаче соловей в гіллі.
Хай лунає гасло усім світом

«Честь Небесній
Сотні на землі!»

Людмила Клєпчева-Крацик

«Перемен требуют
наши сердца…» співав

ще у далекі 80-і Віктор Цой. Начебто
оптимістично. І далі - «перемен,
мы ждем перемен» - а це вже понашому. Ми всі в очікуванні. ХТОСЬ
нам має зробити, змінити наше
життя і обов’язково на краще. Ми
ж на це не здатні, та й не дуже
хочеться.
Совєцька спадщина - страх,
відсутність віри у власні сили, а
часто лінь і не бажання розвиватися
і зростати як громадянин, не дає
нам рухатися вперед, змінюватися
самому і змінювати своє оточення.
Часто чуємо скарги і нарікання на
державу, владу і на власне життя.
І розуміємо, що просто
так легше – поскаржився,
п о п л а к а в с я ,
покритикував
на
кухні, на вулиці, на
базарі.
Вихлюпнув
свої негативні емоції
навколо,
заразивши
таких же «нещасних»
своїм песимізмом.
А
коли задаєш питання, що
ТИ зробив для вирішення
СВОЄЇ проблеми, відразу
чуєш «а що я можу?», «я

маленька людина, від мене нічого не
залежить» «що зміниться?». Страх
і невіра у власні сили – живильний
бульйон для різноманітних паразитів
– корупціонерів, хабарників і просто
непрофесійних і наглих осіб, які
не хочуть виконувати свої функції.
Пам’ятаймо, свій простір можемо
очистити тільки МИ САМІ. Які б
не були прийняті чудові закони,
працювати вони будуть тоді,
коли МИ змусимо їх працювати.
Свої права ви можете і повинні
захищати самі, а допомогти
вам у цьому зможуть громадські
організації, які і створюються
з метою захисту прав та
законних
інтересів
громадян.
Ірина Вихристюк

Татарбунарська районна громадська екологічна організація
«Відродження» у партнерстві з Міжнародною благодійною
організацією «Екологія-Право-Людина» (м.Львів) за сприяння
Фонду Демократії ООН, надають безоплатну правову
допомогу з питань захисту екологічних прав громадян
та захисту довкілля.
Тел: (04844) 310-66; 067-956-42-26 e-mail: csd_tat@i.ua
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19 лютого Міжнародний день захисту
морських ссавців
Цей день вважається днем
захисту не лише китів, але і всіх
морських ссавців та інших живих
істот морів та океанів.

КОНЦЛАГЕРЬ:
В БАССЕЙНЕ ОДЕССКОГО
СТАДИОНА ДЕРЖАТ
В НЕВОЛЕ ДЕЛЬФИНОВ
В бассейне стадиона СКА,
что на Семинарской улице, незаконно
содержатся семь черноморских
дельфинов.
По
информации
«Думской», там томятся в неволе
морские млекопитающие, которые
ранее жили в крымском и донецком
дельфинариях
к о м п а н и и
«Нерум».
Часть
была
выловлена
в
нарушение
всех
законов
в открытом море.
Отметим,
что
дельфины
(не эти конкретно, а вообще)
присутствуют на СКА уже много лет.
Последние годы бассейн военного
стадиона использовался в основном

23 лютого – Міжнародний
день стерилізації тварин
Волонтери
міжна р од но ї
організації
Humane Society
International
протягом
лютого проводять
заходи
щодо
популяризації
стерилізації
тварин,
зокрема,
“дні відкритих дверей” у
притулках, збирають кошти
на фінансування стерилізації
безпритульних тварин та
тварин
малозабезпечених
власників.
Стерилізація тварин - це
дієвий шлях вирішення
проблем
безпритульних
тварин
у
населених
пунктах.
Нестерилізована
кішка щороку народжує більше 10
кошенят, а нестерилізована
собака – більше 15 цуценят,
тож зрозуміло, що учасники
Міжнародного дня стерилізації
не допустили народження
тисяч і тисяч нікому не
потрібних і приречених на
загибель тварин.
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как «зимняя квартира», куда
направляли в холодную пору года
часть животных из дельфинария
на Ланжероне. Еще раньше бассейн
был «гостиницей» для крымских
дельфинов, приезжавших в Одессу
на гастроли. Собственно, «Немо»
это особо и не скрывает, о чем свидетельствуют указатели с надписью
«дельфинарий» и рекламная продукция заведения на окнах. Местные жители сообщили, что на объект регулярно доставляется рыба.
Корреспонденты
«Думской»
вместе с работниками милиции
попытались проверить информацию о незаконном содержании
дельфинов.
Узнав
о
том,
что
нас
интересует,
охрана
бассейна
забаррикадировалась
внутри и перестала реагировать
на
сигналы
домофона.
На пресс-конференции в понедельник
представитель
сети
«Немо»,
депутат
Одесского
городского
совета
Андрей
Кисловский сообщил, что дельфины
из Крыма и с Донбасса вывезены
на территорию Харьковской области.
2
февраля
издание
«КрымИнфрм» сообщило, что животных
из дельфинария «Немо» в Судаке,
который был закрыт летом 2014 года
по решению оккупационного «суда»,

пытались вывезти за пределы
Крыма по поддельным документам.
Черноморские дельфины — афалина
и белобочка — занесены в Красную
книгу Украины и защищены
рядом международных конвенций
как виды, которые находятся
под угрозой исчезновения. Согласно
ст. 18 Закона Украины «О Красной
книге Украины», отлов, продажа
и использование краснокнижных
животных с целью получения
прибыли запрещены. Допускается
их использование исключительно
в научных и селекционных целях.
В последние годы Минприроды
неоднократно
запрещало
деятельность
дельфинариев
сети
«Немо» по причине нарушения
норм законодательства и правил
содержания морских животных.
В частности, у дельфиноводов
нет (и по закону не может быть)
разрешения
на
использование
животных
в
зрелищных
мероприятиях, морские млекопитающие
лишены
контакта
с природной средой, а условия
жизни можно кратко определить
как «концлагерь». Несомненно,
бассейн СКА нормам содержания дельфинов тоже не соответствует.

14 березня - Всесвітній день
проти гребель, на захист
річок, води і життя
Цей день започаткований з
метою об’єднання зусиль людей
всього світу в боротьбі проти
гребель, а також здійснення
просвітництва щодо впливу
гребель на річкові екосистеми.

чорноземів і багаторазово збільшити
врожайність у посушливих регіонах.

Дамба,
що
перехопила
природній подих найбільшого
на північно-західному
Причорномор’ї
лиману
Сасик,
змінила долю не лише лиману,
вплинула на екосистему усього
Чорного моря збіднінням фауни.
Дамба вплинула на життя
людей, які мешкають в селах
на березі водойми. Посіявши
зло – втрутившись в природні
процеси - пожинаємо екологічні
та економічні
негаразди.
Трохи історії.
Перетворення
лиману Сасик у водосховище, шляхом будівництва дамби, відбулося
в рамках проекту будівництва
водогосподарського
комплексу
«Дунай-Дністер-Дніпро» у 70-х
роках 20 століття. У радянського
керівництва були плани об’єднати в
єдину меліоративну систему всі причорноморські лимани і річки Дніпро, Дунай, Дністер. Чорноморські
лимани мали бути перетворенні у
водосховища, щоб забезпечити полив

http://dumskaya.net/news/v-bassejne-skasodergat-v-nevole-neskolko-delfin-043560/

До віддамбування лиман Сасик
мав постійний зв’язок з Чорним
морем і мав надзвичайно високу
біопродуктивність - у ньому нараховувалося 52 види риб. Під час
прольоту скупчувалися тисячні
зграї водолюбних птахів.
Це
було місце для відпочинку та
оздоровлення (завдяки наявним
бальнеологічним ресурсам) не
лише для місцевих жителів, а для
численних туристів та тих, хто
потребував відновлення здоров›я
Влітку 1978 року було завершено
будівництво дамби між лиманом
Сасик та морем, а в 1981 році - початок
зрошення. Проект був масштабним
і фінансово затратним. А ось наслідки такого втручання в Природу
керівництво СРСР не цікавили. Поодинокі висновки деяких вчених не
було чути у загальному схвальному
«одобрямсі» підкорювачів Природи.
Наслідки проекту не забарилися.
Вже після першого поливного
року були очевидні результати:
високомінералізована вода призвела до осолонцювання та зміни
структури ґрунту. На великій
території
відбулися негативні
зміни у гідрологічних процесах
поверхневих,
ґрунтових
та
підземних вод. Проект визнали
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помилковим вже у 1983
році і подальшу реалізацію
зупинили. Незважаючи на
це, водообмін з морем не
відновили, а продовжили
експериментувати,
вкладаючи
чималі
кошти
у
розбудову
Д у н а й - Д н і с т р о в с ь ко ї
зрошуваної системи ще
більше 10 років. Після
проведеної експертизи 1994 року було остаточно
поставлено крапку у одному із проектів століття.
Тим не менше, система на папері існує до цього
часу. 20 років за бюджетні кошти фінансується
система, що є збитковою для держави та
екологічно небезпечною для місцевих мешканців,
що фактично стали заручниками бездумний ідей
хворобливих політиків та обслуговуючих їх вчених.
Чому ж Сасик не повернуть до природного стану
відновивши водообмін з Чорним морем? Чому
ігноруються вимоги місцевих мешканців і чому не
працюють закони, що мають захистити як Сасик
так і жителів прилеглих сіл? Чому на проблемі
паразитують чиновники, депутати та
вчені?
Відповідь лежить на поверхні – в неправовій державі
неможливо в законний спосіб вирішувати проблеми.
Там, де процвітає корупція, завжди знайдуться ділки,
хто намагатиметься на бідах «нагріти руки». Хто ж
зацікавлений у тому, щоб все залишалося так як є?
По-перше, це структура водгоспу, адже досі з держбюджету виділяються субвенції, які йдуть на зарплату персоналу непрацюючих насосних станцій. Подруге, тим, хто активно розкрадає державне майно
меліоративної системи, а це сотні мільйонів гривень!
По-третє, тому, хто монополізував державну водойму
для вилову риби. По-четверте, ті, хто піаряться на цій
темі під час виборів (як це робить з 2007 року чинний депутат ВРУ В.Барвіненко). Варто зазначити,

що за усим цим стоїть ще й бездіяльність місцевої влади.
Місцеві громади неодноразово піднімали питання,
щодо повернення лиману до природного стану, що поліпшить екологічний стан водойми та прилеглих територій, зменшить соціальну напругу, а з часом покращить і економічну ситуацію. Були звернення, скарги,
незалежні експертизи, акції протесту. Дійшли до Кабміну.
Напередодні виборів до місцевих рад, у 2010 році була
створена Міжвідомча комісія, яка впродовж пів-року мала
б провести три засідання і надати рішення для прийняття відповідної постанови. На обласному рівні за роботу
комісії відповідала екс-заступник голови Одеської ОДА
Н.Чегодар. Робота Міжвідомчої комісії закінчилася не розпочавшись, адже вибори пройшли, кого потрібно, обрали
до влади. Все. Знову забули до чергових виборів, вже до
Верховної ради, які відбулися у 2012 році. І знову на Сасику робить піар-кампанію Барвіненко. Обіцянки-цяцянки. Обрали. Все. Забули. У владі з 2010 року закріпилося
бандформування під назвою «партія регіонів». Їх цікавили
виключно природні ресурси, що могли б дати за короткий
термін надприбутки. Сасик (рибні ресурси) і державну
меліоративну систему віддали «своїм» на розграбування. На цинічні злочини і зловживання в Татарбунарській
РДА закривали очі. В міліції злочини не розслідуються.
Топ-тема «Сасик» в нашому районі входить в
п’ятірку
тем, на які 100% реагують виборці.
УВАГА! 2015 рік – рік виборів до місцевих рад. Зараз
знову будуть піднімати цю тему – писати в програмах,
згадувати у виступах, розповідати (без підтверджуючих документів) який важкий шлях здолали, що вже
зараз, ось-ось питання буде вирішено, тільки треба обрати… тих, хто до цього часу тримав Сасик в полоні,
тих, хто закривав очі на злочини, тих, хто мав конкретну фінансову вигоду, тих осіб, що мали б вирішити питання і у них були на це повноваження, але нічого
не зробили. Серед них і голови Татарбунарської РДА, і
районної ради, і депутати районного, обласного рівня і
депутат ВРУ від нашого округу, і керівництво водгоспу.

21 березня – Всесвітній день лісів
. Цей день відзначає значення випаровування води з ґрунту, його
і внесок лісів та лісового
вологість та ґрунтотворні процеси,
господарства в життя
підвищення продуктивності транспісуспільства.
рації сільськогосподарських кульДо лісів 1 катогорії віднесено тур, снігорозподіл, охорону ґрунтів
полезахисні лісосмуги, що від видування тощо. Мовою цифр
полях, які захищені лісосмугами,
відіграють
наздзвичайно на
швидкість вітру знижується на 20велику роль в степових по- 30 %, вологість повітря збільшуєтьсушливих регіонах.
ся на 3-5 %, в два рази зменшується
За своїм впливом і господарським значенням полезахисні смуги належать до лісомеліоративних
насаджень. Розміщені на сільськогосподарських землях у визначеній
системі, вони є одним з потужних
довгодіючих заходів підвищення
врожайності сільськогосподарських
культур шляхом поліпшення мікрокліматичних умов, змінення гідрологічного режиму і боротьби з
ерозією ґрунтів. Тут варто додати
конкретики, наголосивши, що полезахисні лісосмуги здатні зменшувати швидкість вітрів, впливати на
температуру та вологість повітря, на
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непродуктивне випаровування вологи. Приміром, один гектар лісосмуги захищає від суховіїв, які є «родовим нещастям» південних областей,
20-30 гектарів ріллі, до 15 % збільшуючи врожайність хлібного поля.
А на практиці щороку Україна втрачає 10-12 мільйонів тонн зерна саме
через ерозію ґрунтів, зокрема вітрову. Це щонайменше п’ятирічний (!)
урожай ранніх зернових такої області, як Херсонська. В цьому контексті доречно буде навести ще одну
цифру: площа еродованих земель
налічує нині понад 18,5 мільйонів
гектарів (31 % території держави).

Ірина Вихристюк

22 березня – Всесвітній
день водних ресурсів
Генеральна Асамблея ООН в
1993 році прийняла офіційне
рішення про проведення
Всесвітнього дня водних
ресурсів, що нагадує всім
жителям
планети
про
значення і
важливість
води, водних ресурсів і
продовження
життя
на
Землі.
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ЧИСТО ТАМ, ДЕ НЕ СМІТЯТЬ...

Проста істина, яку багатьом важко усвідомити і виконувати.
Іншими словами: не потрібно створювати проблем, щоб потім
їх героїчно долати. Це відноситься і до нашої головної блакитної
артерії міста – річки Кагач, яку нам звичніше називати Фонтанка.

Даний водний об’єкт у 70-х роках минулого століття зазнав змін,
що вплинули на його гідрологічний
стан.
Покоління
підкорювачів
природи перекроювали на свій
розсуд все – там осушували,
в іншому місці обводнювали;
річки спрямляли, поглиблювали,
заплави розорювали, каналізували,
береги одягали у бетон, русло
віддамбовували або встановлювали
шлюзи і з часом «маємо те, що
маємо». Вірніше, маємо те, що
сотворили. І результат нам же і не
сподобався, бо річка, як будь-який
живий організм живе відповідно
до законів природи і реакція на
втручання людини ось така. «Щось
із цим потрібно робити, адже вона
(річка) псує нам гарний вигляд»
– думає кожен міський очільник і
чим ближче вибори, тим частіше
він про це думає. При цьому
зовсім не робить аналіз причин та
наслідків, а як представник династії
«підкорювачів природи» продовжує
експериментувати. І не заспокоїться
поки річка не перестане «псувати
вигляд» і в кінці кінців, почине в бозі.
А з іншого боку, екологічні
негаразди це можливість отримати
кошти з Природоохоронних фондів,
це нагода вкотре «освоїти» у

звичний їм спосіб бюджетні кошти
і створити видимість бурхливої
діяльності, особливо напередодні
чергових виборів. І не важливо,
чи буде результат і який саме, бо
чергові вибори минуть і можна не
перейматися наступні декілька років.
Цього року знову Татарбунарська
міська рада підіймає питання щодо
розробки проекту «Поліпшення
гідрологічного стану річки Кагач»
і намагається отримати кошти з
обласного
Природоохоронного
фонду. Варто зазначити, що за
кошти Фонду можна фінансувати
практичні заходи, що матимуть
гарантований
природоохоронний
ефект, а не розробку проектів. Та
на це не зважають в обласній раді
депутати екологічної комісії. Але ж
це питання принципове. Проекти
потрібно розробляти за рахунок
місцевих бюджетів, з обов’язковим
залученням
місцевих
громад,
бо вони і будуть впроваджувати
заходи, і вони щодня будуть
бачити результати. А вже потім
звертатися
за
фінансуванням
заходів
до
обласної
ради.
Громадська екологічна організація
«Відродження»
неодноразово
звертала увагу місцевої влади на
деградацію екосистеми, розробляли

пропозиції, проводили практичні
природоохоронні заходи, а у 2010
році звернулися до фахівців і надали
до
Татарбунарської
міськради
«Експертну оцінку сучасного стану
річки Кагач (Фонтанки) та попередні рекомендації щодо поліпшення
стану її екосистеми», де містяться рекомендації щодо реального
поліпшення стану водного об’єкту.
Висвітлені основні проблеми, що
призвели до її деградації. Головна
– це порушення вимог водного та
земельного кодексу і основним
порушником є органи місцевого
самоврядування
м.Татарбунари,
чиї дії та бездіяльність призводить
до численних порушень і в
результаті до деградації річки.
На даний момент першочерговим
для річки Кагач є інвентаризація
джерел забруднення та їх ліквідація,
а не розробка проекту, який скоріш
за все не буде реалізований.
Невідворотність
покарання
посадових осіб – формула успішного
розвитку
громади.
Посадові
особи мають знати, що за кожну
бюджетну копійку витрачену марно
або вкрадену, вони будуть нести
відповідальність, так як і за свої
підписи, коли за хабарі роздають
землю у прибережних смугах;
за кожне безграмотне рішення,
або ж за бездіяльність. Тоді «сім
разів
відміряють»,
перш
ніж
поставити підпис під документом,
прийняти важливе рішення чи
прийняти фахівця на роботу.
Ірина Вихристюк

Що важливо знати про МОБІЛІЗАЦІЮ

Багато питань щодо процесу
мобілізації. Плітки і домисли
та інформаційний вакуум в
районній газеті спонукали нас
шукати відповіді на численні
запитання. За роз’ясненнями
звернулися до підполковника
Миколи
Червицького
військового
комісара
Саратсько-Татарбунарського об’єднаного військового
комісаріату
(ОВК).
Тема
мобілізації є важливою та актуальною, а правдива неперекручена інформація - це подолання нерозуміння та страху.

Що таке четверта черга
мобілізації?

Четверта з моменту оголошення першої (весною 2014 року).
Триватиме вона з 20 січня по
19 квітня 2015 року. А всього
протягом року буде три черги.
Четверта черга передбачає навчання та перепідготовку призваних
військовослужбовців.
Процедура наступна. Чоловік
призовного
віку
отримує
повістку, в якій зазначено,

що він повинен з’явитися до
військкомату для проходження
медичного огляду та уточнення
облікових даних. Тут слід наголосити, що жодна повістка не місить
вимоги з’явитися до військкомату
для проходження військової служби. Спочатку – медичний огляд.
Якщо військовозобов’язаний по
медичним показникам придатний до військової служби і у нього відсутні законні підстави бути
звільненим від мобілізації, його
направляють до Одеського обласного військового комісаріату.
Після проходження ще одного медичного огляду, мобілізованого
направляють до навчального
центру. На сьогоднішній день
це Полтава, Васильків, Дєвічки
(Київська
область),
«Десна»
(Чернігівська область), Старичі
(Львівська
область),
полігон
«Широкий Лан» (Миколаївська
область). Термін навчання – від
26 до 40 діб, в залежності від
фаху. Призвані - на повному державному забезпеченні, їм видають спорядження, форму та

амуніцію. Після завершення навчання, відповідно до здобутої
чи поновленої спеціальності,
відбувається
розподілення
військовослужбовців по військовим частинам і вони направляються до місць проходження служби.

Для чого проводиться четверта черга мобілізації?

Четверта черга мобілізації проводиться з метою підтримання
бойової і мобілізаційної готовності
Збройних Сил України та інших
військових формувань України на
рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній
безпеці держави. Іншими словами, четверта черга оголошена
для заміни військовослужбовців,
які були призвані під час першої
черги мобілізації, термін проходження військової служби яких
спливає з 18 березня по 1 травня 2015 року. Є відповідне розпорядження і з 18 березня поетапно будуть демобілізовані
військовослужбовці,
призвані
минулого року.

Хто підлягає і не підлягає
мобілізації?

Основним
контингентом
військовозобов'язаних під час
мобілізації будуть чоловіки віком
від 20 до 60 років. 18-19-тирічні
призиватися
не
будуть.
Від
призову
звільнені:
- непридатні за станом здоров’я;
- військовозобов’язані, які здійснюють опікунство над непрацездатними родичами, у разі
якщо це оформлено належним
чином згідно законодавства;
- батьки, які мають трьох та
більше дітей віком до 18 років.
Уточнення
облікових
даних
військовозобов’язаного
проводиться для перевірки його
належності до будь-якої із перерахованих категорій. Всі зміни
вносяться до облікової картки.

Скільки
військовозобов’язаних в
Татарбунарському районі
буде призвано?

Згідно плану призову по Саратсько-Татарбунарському об’єднаному
військовому комісаріату має бути
призвано 98 осіб, з них 93 – солдати, сержанти, прапорщики,
та 5 офіцерів. Крім цього, ми ще
маємо забезпечити
поставку
автотранспортної техніки. Станом на 18 лютого призвано 28 осіб,
у тому числі, з Татарбунарського
району – 12. Переважна частина
– добровольці, які самі приходили до військкомату. Є навіть такі
свідомі громадяни, які поновлювалися на військовому обліку, після
цього отримували повістки, проходили медогляд і вже призвані
до лав Збройних Сил України.

Чи будуть направлені в зону
АТО призвані особи?

Передбачити, в яку частину буде
направлений
мобілізований
військовослужбовець,
зараз
неможливо. І не факт, що це
обов’язково
буде зона проведення АТО. Але, звичайно, в
основному всі будуть проходити службу в зоні проведення
антитерористичної
операції.

Чи є такі, хто ухиляється
від мобілізації?

На жаль, є. Велика кількість тих,
хто отримав повістки, ігнорують
виклик і просто не з’являється до
військкомату. Звичайно, силою
нікого до армії тягнути ніхто не
буде. Всі ці чутки, що когось там
зняли з потяга чи автобуса і забрали до армії – абсолютно неправдива інформація. Це також елемент
інформаційної війни. Але громадяни, які підлягають мобілізації
і навмисне ухиляються від виконання свого конституційного

обов’язку
повинні
знати,
що такі дії тягнуть за собою
кримінальну
відповідальність.

Чи підлягають мобілізації
жінки?

Жінки підлягають мобілізації
відповідно до наряду Обласного військового комісаріату. За всі
черги мобілізації минулого та поточного року такі наряди не надходили. Але у будь-якому випадку,
жінки - військовозобов’язані (медичних спеціальностей) призиваються на військову службу виключно у добровільному порядку.

Як сприяють мобілізації
органи влади?

Відповідно до чинного законодавства на території району за проведення мобілізації відповідає
керівництво районної державної
адміністрації через військкомати.
У нас об’єднаний Саратсько-Татарбунарський військовий комісаріат.
І Саратська і Татарбунарська РДА у
межах своїх можливостей надають
нам допомогу. Були надані паливні
матеріали,
організовуються
зустрічі з керівництвом органів
місцевого самоврядування
з
питань
забезпечення
виконання мобілізаційних заходів.

І наостанок, ваші поради
чи побажання.

Ми тримаємо постійний зв'язок
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з військовослужбовцями, які
призвані згідно четвертої черги мобілізації і зараз проходять
підготовку. Всі вони без виключення задоволені і забезпеченням (їм видали по 2 комплекти
форми, всю необхідну амуніцію),
і харчуванням (за підвищеними
нормами), і навчанням – на рівні
бойової обстановки, боєприпаси
– в належній кількості, досвідчені
та кваліфіковані інструктори.
Бойовий дух – високий, чекають земляків і передають,
щоб не ховалися вдома, і не
боялися. Військова служба –
справжня
чоловіча робота!
Дуже часто під час співбесіди з
потенційним мобілізованим чую
такий контраргумент: «Якщо будуть нападати на мій дім, буду захищати, а воювати не піду». Так
ось, як людина військова, я був в
зоні АТО, я відповідально стверджую: коли агресор прийде під
ваші ворота, захищатися буде
вже пізно. Краща лінія оборони – на дальніх підступах. Тому
раджу проявити свідомість,
зберігати спокій, не боятися.
Один із головних чоловічих
обов’язків - захищати Вітчизну і
свій дім. Захистіть найдорожче!
Бесіду вела Олена Власенко
Пройшла ротація
військових
Ізмаїльського
прикордонного
загону, що п’ять
місяців перебували в зоні АТО в
Донецькій області.
Бійці повернулися
у повному складі.
Серед них 6
хлопців з нашого
району.
Вітаємо!!!

На фото:
Тимофій Чаплій,
Кривий Олег,
Валентин
Плита, Роман
Гур’янов.

Що треба знати про воєнний стан

Наша країна майже рік знаходиться в стані гнітючого очікування
введення воєнного стану, і щодня така вірогідність лише зростає.
У суспільстві триває запекла дискусія із приводу доцільності
такої міри. При цьому далеко не всі знають, які ж правові наслідки
настануть для кожного в разі запровадження воєнного стану.
2) тимчасове обмеженя прав і своЩо таке воєнний стан?
Воєнний стан – це особли- бод громадян;
вий
правовий
режим,
який 3) тимчасове обмеження законних
інтересів юридичних осіб.
передбачає:
Режим воєнного стану в Україні може
1) надання спеціальних повновазапроваджуватись в разі: збройної
жень державним органам влади,
агресії, загрози нападу, небезпеки
необхідних для відвернення загродержавній незалежності України
зи;
та її територіальній цілісності.
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Тобто,
формально
підстави
для введення воєнного стану є.
Воєнний стан вводиться указом
президента
й
затверджується
Верховною
Радою.
Законом
надається два дні Верховній Раді
для затвердження указу. Після
цього указ негайно оголошується
в засобах масової інформації.
Що важливо, воєнний стан може
вводитись не лише на території всієї
держави, а й в окремих місцевостях.
Що зміниться в разі
запровадження воєнного стану?
Під час введення воєнного
стану можуть запроваджуватись
наступні
заходи:
– трудова повинність для працездатних осіб із метою виконання робіт, що мають оборонний характер;
– використання потужностей та
трудових
ресурсів
підприємств,
установ та організацій усіх форм
власності для потреб оборони;
–
комендантська
година;
– особливий режим в›їзду й виїзду;
– перевірка документів у громадян,
огляд
речей,
транспортних
засобів,
багажу;

– контроль за діяльністю ЗМІ, установ і організацій культури, друкарень;
– квартирна повинність фізичних і юридичних осіб для розквартирування
військовослужбовців
(розселяти
по
квартирах
зможуть не лише військових,
але й особовий склад органів і
підрозділів цивільного захисту, а
також
евакуйоване
населення).
Які права можуть обмежуватись
У
період
воєнного
стану
може
обмежуватись
право
на
вільне
пересування.
Також обмежується право власності
через примусове відчуження майна
у фізичних та юридичних осіб на
потреби оборони. Слід сказати, що
законом передбачена компенсація за
таке вилучення, а також повернення
майна в разі його збереження під час
використання в період воєнного часу.
Дещо обмежуються й трудові
права, через введення трудової
повинності. Але, разом із тим,
законом передбачається соціальний
захист, право на відпочинок та
мінімальна
заробітна
платня.
Не можуть обмежуватись в

Моніторинг діяльності народного
депутата Барвіненка
Віталія
(інформація береться з офіційних джерел)
Депутат Верховної Ради України 8
скликання Барвіненко Віталій Дмитрович є членом депутатської групи
«Економічний розвиток» та членом
Комітету Верховної Ради України
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
За період з 27 листопада 2014
року (дата, коли депутат приступив до виконання своїх обов’язків)
по 16 лютого 2015 року народним депутатом від 141 округу
В.Барвіненком була виконана робота:
•
1 депутатський запит направлено до Кабінету Міністрів України
стосовно необхідності об’єктивного
та неупередженого розгляду повторного звернення трудового колективу
Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
•
18 законопроектів подано на
розгляд Верховної Ради, які ще не
розглядалися;
•
35 поправок до законів, з них
відхилено – 26, враховано – 3, враховано частково – 6.
За вищезазначений період у
Верховній Раді відбулося:
- 29 засідань, з них він був присутній
на 24;
- 500 голосувань, з них Барвіненко
В. не голосував – 329 (!) разів.
У деяких депутатів є така фішка:
вони не «за», не «проти», не «утрималися», вони просто «не голосують». Цьому явищу є декілька по-

яснень: питання, які виносяться
на голосування дуже серйозні, і не
хочеться виказувати свою позицію;
або ж питання занадто складні для
розуміння і депутат неспроможний
визначитися, або ж під час голосування відсутній в сесійній залі.
Вранці зареєструвався, начеб-то на
роботі, а потім, йде вирішувати свої
питання.
З початку нинішньої каденції
Верховної Ради України було
У народного депутата Барвіненко
В. зареєстровано аж 26 помічниківконсультантів, зокрема на громадських засадах - 21, з них
татарбунарців 3-є - Кожухаренко
Наталя Григорівна, Краснянська Валентина Петрівна, Чиханцов Анатолій Миколайович.
прийнято багато важливих для
держави
законодавчих
актів.
Як голосував за важливі і
доленосні закони В. Барвіненко?
1. Постанова про Звернення Верховної Ради України до
ООН, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради
Європи, Парламентської Асамблеї
НАТО, Парламентської Асамблеї
ОБСЄ, Парламентської Асамблеї
ГУАМ, національних парламентів
держав світу про визнання
Російської Федерації державоюагресором (№1854) – був відсутній.
2. Проект Закону про позбавлення
В.Януковича звання Президента

період
воєнного
стану
такі
фундаментальні права людини,
як – право на життя, на повагу до
гідності, на свободу та особисту
недоторканість, право на рівність
перед законом, право на житло.
Чиї повноваження не можна
припиняти під час воєнного стану
В
умовах
воєнного
часу забороняється проведення
виборів, референдумів, страйків
та внесення змін до Конституції.
Не
можуть
бути
припинені
повноваження
Верховної
Ради,
Уповноваженого Верховної Ради
із прав людини, міністерств, інших
центральних і місцевих органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування,
а
також судів, органів прокуратури
України, органів, що здійснюють
оперативно-розшукову
діяльність,
досудове
розслідування.
Невиконання
вимог
правового
режиму воєнного стану тягне
за
собою
відповідальність.
Анна Маляр,
кандидат юридичних наук.
Джерело: http://www.pravda.com.ua/

ГО «Майдан - громадський контроль»

України (№1883) – не голосував.
А ось як депутат Барвіненко вводить в оману виборців. На сесії
сільської ради в с.Дмитрівка депутат Верховної ради заявив, що він
в числі 9 депутатів-мажоритарників
з Одеської області «проголосував проти проведення мобілізації»
(«Татарбунарский вестник», № 5
від 07.02.2015 року). Насправді він
за Закон «Про затвердження Указу
Президента України «Про часткову мобілізацію» взагалі НЕ ГОЛОСУВАВ. А це, як кажуть в Одесі,
дві великі різниці: мати власну
позицію (проти), або не проголосувати (втекти від прийняття рішення).
Виникає запитання – чи уповноважували виборці на такі дії особу, якій
надали кредит довіри? Можливо він
вважає, що в Україні нема війни? За
те, щоб цей та інші такі ж «негосувальники» сиділи у теплих кріслах
та гуляли в кулуарах Верховної
Ради, на Сході його однолітки мерзнуть в окопах, відбивають атаки
агресора та віддають свої життя за
свою Державу, а цьому «державнику» навіть кнопочку натиснути лінь.

13 та 14 лютого 2015 року в усьому світі відзначався
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Перший глобальний день кліматичних дій.
У ці дні тисячі людей в усьому світі вийшли на вулиці вимагати від влади
реальних дій на захист майбутнього нашої планети. Тисячі людей в усьому світі
закривають рахунки в банках і фондах, які продовжують інвестувати в кліматичний хаос. Ми кажемо ТАК чистим,
відновлювальним джерелам енергії, які гарантують безпечне майбутнє! Наша вимога - інвестиції в безпечну енергетику!

ПІДТРИМУЙТЕ РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Щоб
запобігти
забрудненню
навколишнього
середовища
та
катастрофічним
наслідком
глобальних змін клімату, людство має
докласти зусиль та використовувати
т.з. чисту енергію, добуваючи її
з відновлювальних джерел. Хоча
споживання горючих корисних
копалин за останні 100 років
зросло в 20 разів та стало основною
технологією виробництва енергії
у ХХ столітті, їх запаси рано чи
пізно будуть виснажені. Натомість,
замість спалювання вугілля, нафти
та газу, виробляти енергію, тепло,
а також пальне для транспорту
можна з невичерпної сонячної,
вітрової,
гідро(вода), гео(земля)
термальної енергії та біомаси.
Відновлювальні джерела енергії
мають
значні
переваги,
що
обумовлює увагу до їх використання,
тому що вони забезпечують:
•
•
•

мінімізацію
викидів
у
навколишнє
середовище;
енергетичну безпеку, що гарантує незалежність держави;
працевлаштування
мільйонів
людей
у
виробничій,
експлуатаційній,
науковій
сферах та інших суміжних
галузях економіки. Сьогодні
вже більше 3,5 мільйонів
людей мають по всьому світу
роботу в «зеленій» енергетиці.

У 2050 році 80% всієї необхідної
енергії люди зможуть отримувати
за
рахунок
відновлювальних
джерел. Частка відновлювальної
енергетики у світі вже складає
16,7%
загальною
потужністю
1360 ГВт, забезпечуючи людство
більш ніж на 20%, залишаючи
позаду
атомні
електростанції.
Навіть незважаючи на фінансові
труднощі в світі, використання
відновлювальних джерел енергії
стрімко поширюється, нарощуючи
темп розвитку на 25% щорічно
проти 2%, які демонструють всі інші
традиційні види палива. Наприклад,
біомаса вже використовується як
альтернативний вид палива для
опалювання та приготування їжі.
Сьогодні в світі вже більше 44
мільйонів сімей використовують
у побуті біогаз та 166 млн. сімей
мають печі. Але використання

енергії Сонця стрімко поширюється,
подвоюючи потужності кожні 2
роки, випереджаючи за темпами
розвитку вітрові електростанції
чи будь-які інші джерела енергії.
Значний потенціал нетрадиційних
і відновлювальних джерел енергії
України може забезпечити до 30%
споживання енергетичних ресурсів
вже у 2030 році. На сьогодні, за

Енергетика є джерелом
більше 80% викидів вуглекислого газу в атмосферу, що
посилює парниковий ефект
на планеті
даними Інституту відновлювальної
енергетики НАН в Україні, існує
технічна можливість заміщення
альтернативними видами палива 98
млн.тонн вугілля на рік. Однак їх
частка використання у енергетичному
балансі до цього часу є все ще
занадто малою – менше 1%. Така
ситуація склалася тому, що розвиток
відновлювальної енергетики разом
з енергозбереженням для уряду
та політиків має другорядну роль.
В України мільярди бюджетних
гривень йдуть на нарощення дорогих
та небезпечних ядерних потужностей
і субсидування збиткової вугільної
промисловості.
Відсутність
стимулів щодо збільшення частки
альтернативної енергетики є фактом,
який підтверджує неефективність
та
формальність
національної
кліматоохоронної політики в державі.
В Україні існують достатні наукові
та
технічні
можливості
для
використання
відновлювальних
джерел енергії в промислових
масштабах та на побутовому
рівні, в містах та поселеннях. Для
розповсюдження новітніх
технологій
в
області
альтернативної енергетики
та
стимулювання
її
розвитку потрібно щоб уряд
країни створив відповідні
сприятливі умови, такі як:
- провадження «зеленого
тарифу» для виробників
всіх видів відновлювальної
енергії,
а
також
комбінованого виробництва

електричної та теплової енергії;
-створення спрощеної можливості
для дрібних виробників, щоб
подавати енергію з відновлювальних
джерел
у
загальну
мережу;
-стимулювання
населення
до
виробництва
енергії
з
альтернативних джерел та її
використання у побуті через пільги,
кредитування та субсидування;
-створення та розвиток державних
програм
підтримки
у
сфері
виробництва тепла з біомаси;
-впровадження адміністративних
важелів
застосування
альтернативних джерел енергії
при будівництві житла. Хоча
засоби виробництва енергії з
відновлювальних
джерел
ще
досі є затратними, проте по мірі
розповсюдження
їх
вартість
зменшується,
що
робить
ці
технології більш доступними для
використання в побуті. На місцевому рівні громадяни України
можуть заощаджувати та стати
енергетично незалежними завдяки
локальним альтернативним джерелам енергії, використовуючи
для опалення відходи лісового та
сільськогосподарського виробництва, або споруджуючи в оселях чи
бюджетних будівлях соціального
значення сонячні колектори та
теплові насоси. Своєю активною

громадянською
позицією
ми можемо сприяти змінам
пріоритетів в енергетиці
України, наприклад, вимагати
від
політиків
прийняття
законів, що стимулюватимуть
розвиток «чистої енергії» та її
використання в наших домівках.

Джерело: http://climategroup.
org.ua/
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Екологи звернулись до
обласних адміністрацій та
обласних рад з проханням
не погоджувати надання
в користування мисливських угідь до визначення
їх природної цінності

Згідно
«Державної
стратегії
регіонального розвитку на період
до 2020 року», затвердженою
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 6 серпня 2014 року за
№ 385 , площа територій об’єктів
природно-заповідного
фонду
повинна складати на 01.01.2017
11% , а на 01.01.2021 аж 15%
від
загальної
площі
України.
Згідно Закону України «Про природнозаповідний
фонд»
мисливство
заборонене в заповідних урочищах,

національних
та
регіональних
ландшафтних парках, природних
та біосферних заповідниках. А на
території заказників «обмежується
або
забороняється
мисливство
та
діяльність,
що
суперечить
цілям і завданням, передбаченим
положенням
про
заказник.»
«Відповідно,
створення
нових
об’єктів
природно-заповідного
фонду призводить до конфлікту
з мисливськими господарствами
–
каже
заступник
голови
Національного екологічного центру
Олексій Василюк. Перед наданням в
користування мисливських угідь варто
проводити попереднє обстеження
природної цінності території та
враховувати чи не є ця території
перспективною або зарезервованою
для заповідання.
Інакше це
ускладнює реалізацію положень

«Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року»
«Наприклад, в Черкаській області
місцева влада надала для ведення
мисливського господарства місцевим
багатіям на 49 років майже 9000
га цінних лісів урочища «Кам’яна
Дубина» а в Волинській області
готовий проект рішення обласної
ради, згідно якого на 25 років
надаються в користування аж 19
000 га, серед яких унікальні природні
комплекси долини річки Стохід»
- наводить конкретні приклади
активіст дружини охорони природи
м.Києва м.Києва Тєстов Петро –
«Ми також направили звернення в
контролюючи органи, з проханням
перевірити правомірність надання
в користування цих територій».
Інформація Національного
екологічного центру України

Понад 9 млн грн. збитків нанесено ґрунтам
від розривів снарядів на Донеччині
Міжнародна
благодійна
організація «Екологія-ПравоЛюдина»
(ЕПЛ)
здійснила
дослідження територій Донеччини,
які постраждали
внаслідок
військових
дій та оцінила шкоду, завдану
земельним
ресурсам від розривів снарядів.

– За допомогою супутникових
знімків нам вдалося ідентифікувати
розміри воронок та оцінити масштаби
руйнувань
ґрунтового
покриву внаслідок військових
дій на сході України, а саме на
території
Амвросіївського
та
Шахтарського районів Донецької
області, – зазначила еколог 1-ої
категорії ЕПЛ Алла Войціховська.
Амвросіївський район розташований в південній частині Донецького
кряжу, на відстані 82 кілометри від
Донецька, на півночі межує з Шахтарським районом, на південному
сході – з Ростовською областю, на
73 кілометри простягається прикордонна смуга. Шахтарський
район розташований на відстані
170 км від Маріупольського
морського порту, переважають
ґрунти – чорноземи звичайні.
–
У результаті проведених
досліджень нами виявлено на
території Амвросіївського району 1137 воронок загальною площею 21138 м2, а також 9987 воронок загальною площею 161914 м2

на території Шахтарського району.
Воронки утворилися від застосування осколкових та осколковофугасних мін, установок «Град»,
снарядів буксованих гармат та
самохідних гаубиць, а також реактивних снарядів системи залпового вогню «Ураган», – зазначила
еколог ЕПЛ Катерина Норенко.
Дослідження ЕПЛ на території
Донецької області показали, що
внаслідок військових дій ґрунти
забруднені важкими металами
– свинцем, стронцієм, титаном,
ванадієм,
кадмієм,
марганцем,
нікелем. Для виключення природного поширення цих металів
проаналізовано фонові проби.
– Використавши методику розрахунку
розмірів
шкоди
у
відповідності до національного
законодавства, стало відомо, що
розмір шкоди, заподіяної внаслідок
забруднення земельних ресурсів на

території Амвросіївського та Шахтарського районів на площі 18,3 га
на місці розривів снарядів, становить понад 9 млн. грн., – повідомила
еколог 1-ої категорії ЕПЛ Алла
Войціховська. Для розрахунків використано середню нормативно грошову оцінку земель досліджуваних
районів згідно з отриманою
інформацією від Державного агентства земельних ресурсів України.
– Якщо ж реплікувати розрахунок
шкоди на всі воронки, що утворилися внаслідок розривів снарядів
на Донеччині і Луганщині, то шкода,
заподіяна земельним ресурсам та
вартість рекультивації порушених
земель сягатиме мільярдів, – резюмувала еколог ЕПЛ Катерина Норенко.

Для природнього відновлення
земельних ресурсів від забруднення
важкими
металами
необхідно сотні років, а проведення рекультивації забруднених та порушених земель
можливе лише в мирних умовах. ЕПЛ має надію, що такі
умови з’являться в найближчій
перспективі. Адже суб’єктивна
мотивація ситуації, що склалася, чи амбіції однієї або кількох
людей може обійтися для наших
нащадків жорстокими та непередбачуваними наслідками.
МБО «Екологія-Право-Людина»
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