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Академія аграрних наук зацікавлена в дерибані держмайна на Хортицi?
Набирає
обертів
скандальна
ситуація
довкола Центрального інституту механізації
та електрифікації тваринництва (ЦІМЕТ).
Ця будівля, розташована на території
заповідника
острів
Хортиця
належить
Національній академії аграрних наук (НААН),
будівля давно знаходиться в аварійному
стану, але керівництво академії не робить
кроків з реконструкції будівель, що їй
належать, а передавати їх на баланс
заповідника відмовляється.
Позиція
керівництва
НААН
щодо
ЦІМЕТ взагалі може призвести до екологічної
катастрофи. Тривогу вже почала бити
громадськість міста. Координатор руху
«Вільні
люди»
в Запоріжжі Дмитро
Харьков
та
представник
Європейської
поліцейської асоціації
Олег
Топоренко
виїхали на Хортицю і
виявили в складських
приміщеннях
ЦІМЕТ
склянки з токсичними
речовинами, які, за
словами
колишніх
працівників інституту, несуть загрозу не
тільки навколишньому середовищу, але й
навіть життю людей.
Вночі 26 серпня було підпалено головну
будівлю ЦІМЕТ на о.Хортиця. Постраждали
другий та третій поверхи. Обставини підпалу
з’ясовються.
А вже 30 серпня затримано в. о. Інституту
сільського
господарства
Національної
академії аграрних наук України за отримання
хабаря у півмільйона гривень. В прокуратурі
Одеської області кажуть, що хабар дано
керівником
державного
дослідного
господарства
за
уникнення
перевірки
підприємства. Цілком ймовірно, що і у
випадку з ЦІМЕТ за певну винагороду
керівництво НААНУ закривало очі на

жалюгідний стан будівель ЦІМЕТ та наявність
неутилізованих хімічних речовин на складах
установи. Можливо, на територію, де
розташовано установу, кинув око хтось з
високопоставлених
осіб
національної
академії аграрних наук.
В свою чергу небайдужі запоріжці вже
підготували
звернення до Президента
України, Кабміну, Генерального прокурора з
проханням вплинути на ситуацію довкола
Інституту.
Наводимо повний текст звернення
Про будівлю колишнього
Інституту механізації тваринництва
Національної академії аграрних
наук України в м. Запоріжжя
КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ
Державний історико-культурний заповідник
на острові Хортиця в м. Запоріжжя
утворений Постановою Ради Міністрів
Української РСР від 18.09.1965 р. «Про
увічнення пам’ятних місць, зв’язаних з
історією запорізького козацтва». Статус
Національного
наданий
постановою
Кабінету Міністрів України від 06.04.1993 р.
першому
серед
заповідників
сфери
підпорядкування Міністерства культури в
державі.
Щороку Хортицю відвідують сотні тисяч
гостей з усіх регіонів України та зарубіжних
країн. Розбудова існуючих та створення
нових туристично-привабливих об’єктів в
структурі закладу виступає провідним
напрямком
діяльності
колективу
заповідника.
Пункт 4. постанови Кабінету Міністрів
України від 06.04.1993 р. №254 «Про
Національний
заповідник
«Хортиця»
зобов’язував Українську академію аграрних
наук (від 06.01.2010 р. – Національна
академія аграрних наук України, НААНУ) та
Запорізьку обласну державну адміністрацію
забезпечити
виведення
Інституту

механізації тваринництва (ІМТ) за межі о.
Хортиця з наступним пристосуванням його
матеріально-технічної бази під потреби
заповідника.
На
жаль,
впродовж
багатьох
років
адміністративно-лабораторний
корпус
залишається фактично бездоглядним та
піддається поступовій руйнації під впливом
природних
факторів.
Ситуація
загострилася протягом останнього року,
коли через безконтрольний доступ до
приміщень будівлі було демонтовано та
вивезено залишкові матеріальні цінності та
елементи інженерних мереж, зокрема –
систем опалення корпусу. Покинутий корпус
став місцем скупчення осіб з асоціальною
поведінкою
та
кримінальними
схильностями.
Так,
зокрема,
внаслідок
сукупності
перелічених причин у ніч на 26 серпня 2016
року в покинутій балансоутримувачем
напризволяще будівлі сталася пожежа.
Полум’ям
були
частково
зруйновані
міжповерхові
перекриття,
вигоріли
коридори та кабінети, віконні рами і двері на
другому поверсі. Втрат також зазнав
фасад
колишнього
інституту.
Таким
чином,
через
недбалість
розпорядника майна державі заподіяна
істотна
матеріальна
шкода.
За наявною інформацією на сьогоднішній
день майновий комплекс колишнього ІМТ
знаходить на балансі Дослідної станції
ефіроолійних
та
малопоширених
сільськогосподарських культур НААНУ.
Беручи до уваги викладене, просимо в межах
наданих вам повноважень притягти винних
в руйнації будівлі та пожежі осіб до
відповідальності
згідно
чинного
законодавства України.
З повагою,
Остапенко М.А., Лисенко Т.М., Матросенко
В.П.,
Онищенко
С.О.,
Татарінцев
С.І.,Татарінцева Т.Д., Никоненко А.Д.,
Никоненко Д.Д., Сивков К.Ю., Сивкова Н.А.,
Титаренко Г.А., Пєтрікей А.В., Вороніна
Т.Є., Богданова І.А., Захаржевська В.В.,
Морозова І.М., Мішечкіна О.М., Трусова О.М.,
Зайцев В.О., Дударенко С.В., Шкуратова І.І.,
Данилюк П.Д., Кобалія Д.Р., Волков А.В.,
Сурченко С.В., Левченко М.П.,Ширинський
А.А., Штатський Д.О., Охріменко С.Г.,
Муленко М.М., Василенко С.В.,Козодавов
С.В., Петрашина П.Д., Шелеметьєва Т.І.,
Карпенко Г.О., Гаркуша В.Ф.
Просимо надати письмову відповідь у
термін, визначений ст. 20 Закону України

«Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.
№393/96-ВР, на адресу 69017 м. Запоріжжя,
вул. Старого редуту, 9 на ім’я Остапенка
Максима Анатолійовича та на електронну
пошту zapovidnik@ukr.net. Вказана особа
зобов’язується у власний спосіб повідомити
підписантів звернення про результати його
розгляду.

Плани Медведчука зазнають краху
Попри те, що ряд експертів вбачають в заяві
олігарха Віктора Пінчука бажання деяких
американських політиків спекатися України з
її проблемами і завершити війну шляхом
визнання Криму і Донбасу російською
територією,
директор
Центру
зовнішньополітичних
досліджень
ОПАД
Сергій
Пархоменко
вважає, що антиукраїнські
меседжі
олігарха
писалися під диктовку
Віктора
Медведчука
давнього соратника тестя
Пінчука Леоніда Кучми.
Результат
пошуку
зображень за запитом "пінчук медведчук"
Політолог також відзначає, що тандем ПінчукМедведчук
затіяли
цькування
в
ЗМІ
(зокрема,на пінчуківському каналі СТБ, де
працює
дружина
Медведчука
Оксана
Марченко) в.о. Міністра охорони здоров'я
Уляни Супрун.
Заступник голови Проводу ГО "Вільні Люди"
Сергій Кузан з цього приводу заявив
наступне:
"Нарешті Медведчук показав свою морду, а
то все ховався за "шістками" та їх недолугими
потугами дискредитувати Уляну Супрун.
Як на мене, більшого визнання ефективності
її
роботи
важко
придумати.
Вона
ламає старі, пов'язані
з Росією, корупційні
схеми в МОЗ - адепти
"руського
міра"
заходяться піною. І це
правильно.

А от неправильно те, що всілякі "мертвечуки"
оббріхують Уляну, а ми, "прогресивна fbспільнота",
ніби
збоку
спостерігаємо.
Стоятимемо осторонь - вони повернуться, і
"схеми" свої повернуть. Інформкампанія з
дискредитації вже йде.
Давайте підтримаємо свого Міністра, щоб
потім не голосити про "нічого не міняється".
З цією думкою згоден і експерт ОПАДу
Ельхан Нурієв.
"Випади
Медведчука
проти МОЗ свідчать про
професіоналізм і потужну
роботу відомства, успіхи
якого сприятимуть краху
планів адептів Кремля", зазначає Нурієв.

Розпочато
створення
Української
Євроатлантичної Платформи
Європейський Рух України за підтримки і при
участі Посольства Литви в Україні та Центру
інформації і документації НАТО в Україні,
провів Конференцію "Україна - НАТО:
залучення через діалог".

Солідарності,
представники
органів
державної влади, дипломати, знані експерти
та мас-медійники.
За результатами ухвалили Резолюцію про
створення
Української
Євроатлантичної
Платформи. Ключовий висновок - для
пришвидшення євроатлантичної інтеграції
необхідно об'єднувати зусилля всіх, кому
небайдужа доля нашої Батьківщини.
Засновники
платформи
вже
отримали
підтримку від Віце-прем’єр-міністра України із
питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.
В
останні
дні
грудня
керівники ОПАДУ Сергій
Пархоменко та Михайло
Колібабчук
ділилися
досвідом
з
освітянами
Сєвєродонецька, Запоріжжя
та
Маріуполя,
де
за
підтримки Центру інформації та документації
НАТО в Україні відбулися круглі столи на
тему: «Співпраця Україна-НАТО в 2014-2016
рр.:
практичні
аспекти,
здобутки,
перспективи» та презентували вікторину
«НАТО-КВЕСТ».
На фото : директор Центру інформації та
Документації НАТО в Україні Наталія
Немилівська, Посол Литовської Республіки в
Україні Марюс Януконіс, Голова Правління
Європейського Руху України Вадим Трюхан

Антипутинcкий информфронт:
против пропаганды и зомбирования

Про це повідомив Голова Правління
Європейського Руху України Вадим Трюхан.
Відбулося дві панельні дискусії, - "Синергія
зусиль уряду та громадянського суспільства" і
"Роль
громадянського
суспільства
в
популяризації євроатлантичних цінностей".
Серед виступаючих і
випускники
я
Школи

учасників були
Європтлантичної

В Киеве учредили Международный союз
свободных
журналистов
и
создали
Координационную
платформу
для
российской антиимперской оппозиции. Эти
инициативы должны объединить усилия

российской антиимперской оппозиции с
западными странами и украинским миром Украиной и украинской диаспорой.
Эти
объединения
были
созданы
по
результатам международной конференции
«Транзит
демократии
в
России»,
состоявшейся в столице в эти выходные,
сообщает Антипутинский информационный
фронт.
Во время презентации этих инициатив их
учредители сообщили, что ключевой целью
текущей деятельности является координация
действий с украинскими, европейскими,
американскими организациями и СМИ,
организациями и СМИ украинской диаспоры,
а также объединениями общин разных
народов
России
зарубежом,
которые
выступают против кремлевского режима и
имперской политики Путина.
«Чтобы ликвидировать режим, мы должны
действовать и изнутри, и извне. Наша
первоочередная задача - доносить правду о
событиях в Украине и ситуацию в России до
наших западных партнеров, которые, под
влиянием
пропутинских
медиа,
видят
искаженную картину», - отмечает российский
политический эмигрант Ольга Курносова.
«С февраля 2017 году можно ожидать
коллапс российской экономики. РФ должна
платить миллиарды по внешним долгам.
Против
путинского
режима
будут
продолжены санкции. Вряд ли стоит ожидать,
что Запад смягчит свою политику в
отношении официальной Москвы. Но без
привлечения к борьбе представителей всех
народов России, без попыток диктовать свою
повестку дня, мы не получим желаемого
результата», - считает со-координатор
Антипутинского информационного фронта
Эльхан Нуриев.
Он также поблагодарил за поддержку
конференции руководство Народного Руха
Украины.
«Лидеры
официальной
оппозиции
не
представляют никого кроме самих себя. Они
не имеют поддержки у населения РФ, им не
доверяют лидеры протестных общественных

движений. Только неформальная оппозиция
имеет шанс организовывать осмысленный
протест. Но она пока не имеет поддержки на
Западе. Поэтому задача нашей платформы это
наладить
диалог
с
западными
партнерами,
формализовать
себя
и
выступить официальной альтернативой тем
силам, которые в России называют себя
оппозицией»,
отмечает
французский
политический
эксперт,
президент
Европейского
континентального
клуба
Оливье Ведрин.
«Ошибочно искать союзников только среди
тех, кто называет себя русскими либералами.
Либералы тоже могут оказатися имперцами.
Наши союзники - все антиимперские
проукраинские
силы,
представляющие
народы РФ. Это и русские, и татары, и
чеченцы, и башкиры, и марийцы, и другие
народы. Важно, что именно в Киеве
действует наш союз, потому что Украина это
ключевое
государство
в
трансатлантическом пространстве, которое
сможет
объединить
демократические
антиимперские инициативы и Украины, и
Запада, и Российской Федерации», отмечает
директор
Центра
внешнеполитических исследований ОПАД
Сергей Пархоменко.
«Мы
разработали
способ,
как
противодействовать путинской пропаганде и
работать с зазомбированным населением
России, не имея в наличии мощных
телевизионных
каналов,
радио
или
крупнотиражной печатной прессы. Мы уже
готовы его, способ, внедрять. В ближайшие
дни мы озвучим наши стратегические и
тактические разработки», - озвучил одну из
первоочередных
задач
Международного
союза
свободных
журналистов
и
Координационного
центра
российский
журналист Федор Клименко.
На
фото:
Федор
Клименко,
Ольга
Курносова, Эльхан Нуриев, Оливье Ведрин,
Сергей Пархоменко

