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ЛИпЕНь 
3 - Всесвітній день без поліетиленових па-
кетів
4 - День Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України
- День працівників морського і річкового 
флоту
5 - День звільнення міста Краматорська від 
проросійських терористів
- День звільнення міста Слов’янська від про-
російських терористів
7 - День працівника природно-заповідної 
справи
11 - Всесвітній день народонаселення
- День рибалки
12 - День Святих Першоверховних Апостолів 
Петра і Павла
19 - 50 років від дня народження Віталія Во-
лодимировича Кличка (1971),
21 -115 років від дня народження Олени Іва-
нівни Теліги (1906-1942), української поетеси, 
політичної діячки
22 - День визволення Сіверодонецька від не-
законних збройних формувань
28 - День хрещення Київської Русі – Укра-
їни 
- День Рівноапостольного Великого князя 
Київського Володимира, Хрестителя України-
Русі
30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею 
людьми

15 червня 2021 року в приміщенні 
Національної спілки письменників за 
ініціативи відомої громадської діячки, 
мироносиці Зої Ружин відбувся творчий 
вечір пам’яті Івана Миколайчука з нагоди 
його 80 річчя. 

14 червня 2021 року в приміщенні 
Міжнародного культурного центру 
«Сяйво» відбулося нагородження  пе-
реможців та закриття VI Міжнародного 
проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко 

єднає народи». Наймолодшому учас-
нику Проєкту – три роки, а найстар-
шому – 99.

Нагороджували переможців та 
активних партнерів Міжнародного 
проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко 
єднає народи» автор Проєкту – на-
родна артистка України, повний ка-
валер ордена княгині Ольги, Посол 
миру, легенда українського театру та 
кіно Галина Яблонська, герой України, 
народний артист України 
Анатолій Паламаренко та 

пЕРЕмОжцІ КОНКУРсУ вІдЗНАЧЕНІ НАГОРОдАмИ

80 ЛІТТя ІвАНА мИКОЛАйЧУКА ТвОРЧО вшАНУвАЛИ 

Іван Миколайчук, видатний українсь-
кий кіноактор, сценарист, режисер та 
письменник, лауреат Шевченківської 
премії 1988 року (посмертно). Він на-
вчався на кіноакторсько-
му факультеті Київського 

НАйНЕЕКОЛОГІЧНІшІ мІсТА У 
свІТІ

Сталий розвиток — це вже давно біль-
ше, ніж модне словосполучення. Він став 
однією з ключових проблем 2021 року, 
коли екологічна свідомість почала проника-
ти в усі аспекти нашого життя. І не даремно, 
адже з глобальним потеплінням, пере-
населенням планети, підвищенням рівня 
моря, таненням льодовиків і збільшенням 
викидів вуглецю, рішення цих проблем на 
глобальному рівні може стати хорошим 
кроком уперед. 

Нове дослідження від британського сайту 
Uswitch, що спеціалізується на порівнянні 
е н е р г о с п о ж и в а н н я ,  б е з п о с е р е д н ь о 
вивчало питання стійкості, визначаючи 
найекологічніші міста у світі. У дослідженні 
аналізувалися міста з огляду на кілька 
«зелених» чинників, таких, як енергія, 
транспортна інфраструктура, доступність, 
рівень забруднення, якість повітря, викиди 
СО
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і відсоток доступних зелених насаджень. 

На підставі цих чинників було складено 
рейтинг з 30 найбільш екологічних міст і 10 
найбільш неекологічних.

Перше місце, як найчистіше місто у світі, 
посіло австралійське місто Канберра, де 
чудово працює громадський транспорт, 48% 
енергії забезпечується в екологічний спосіб 
(сонячна енергія і вітряні електростанції) й 
індекс забруднення один із найнижчих на 
планеті.

Найнеекологічнішим містом планети 
стала Джедда в Саудівській Аравії. Річ 
у тому, що економіка цієї країни прямо 
залежить від експорту викопного палива, 
що збільшує фінансове благополуччя, але 
серйозно позначається на стані довкілля. 
Столиця Індії Нью-Делі і Амман в Йорданії 
доповнюють трійку найбільш неекологічних 
міст у світі.
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УЕА «Зелений світ» створе-
на в 1988 році як реакція суспіль-
ства на жахливий екологічний 
стан в Україні, спричинений 
Чорнобильською катастрофою 
1986 року. Асоціація є членом 
Міжнародної федерації «Друзі 
Землі«. 

Голова УЕА «Зелений світ»   
Юрій Іванович Самойленко.

Газета «Зелений Світ» була, 
на час створення, одним з най-
перших неформальних антире-
жимних видань, в якому відкри-
валася правда про стан здоров’я 
нації та екологічні негаразди 
в країні. Газета стала рупором 
демократії. В епоху тотального 
замовчування та брехні на наших 
шпальтах відкривалися жахні 
картини радянської дійсності. 
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Наші негаразди

20 КОмпАНІй вИРОбЛяюТь
пОЛОвИНУ пЛАсТИКОвИх 

вІдхОдІв пЛАНЕТИ
У рейтинг Plastic Waste Makers, скла-

дений Minderoo Foundation, увійшли 100 
компаній, які виробляють 90% всього обсягу 
пластикових відходів.

Більше половини відходів з одноразо-
вого пластику у світі виробляються всього 
20 великими компаніями. Більшість з них 
знаходяться в Азії.

Найбільше відходів з одноразового плас-
тику виробляє компанія ExxonMobil – 5,9 
млн метричних тонн (у 2019 році). Такі дані 
наводяться в доповіді Minderoo Foundation, 
австралійського благодійного фонду, що 
займається глобальними дослідженнями, в 
тому числі у сфері екології.

У світі, за оцінками авторів доповіді, 
щорічно спалюється, закопується або опи-
няється в океанах, лісах понад 130 млн тонн 
пластикових відходів. У топ-10 компаній-
забруднювачів поряд з ExxonMobil увійшли 
також Dow (5,6 млн тонн відходів з одно-
разового пластику), Sinopec (5,3 млн тонн), 
Indorama Ventures (4,6 млн тонн), Saudi 
Aramco (4,3 млн тонн), PetroChina (4 млн 
тонн), LyondellBasell (3,9 млн тонн), Reliance 
Industries (3,1 млн тонн), Braskem (3 млн 
тонн) і Alpek sa de CV (2,3 млн тонн).

У Minderoo Foundation відзначають, що 
ці компанії отримують фінансування від 
провідних світових банків, які таким чином 
побічно сприяють пластиковому забруднен-
ню планети. 

Найбільшим фінансистом забруднення 
експерти назвали банк Barclays, який надав 
низці компаній, які увійшли в рейтинг, креди-
ти на загальну суму $3,1 млрд. У топ-5 банків 
увійшли також HSBC ($2,9 млрд), Bank of 
America ($2,9 млрд), Citigroup ($2,8 млрд) 
JPMorgan Chase ($2,7 млрд). Крім того, 20 
компаній, що керують активами інституцій-
них інвесторів, володіють пакетами акцій у 
компаніях-забруднювачах на загальну суму 
понад $300 млрд.

Торік в області, за попередніми даними, 
назбиралося ще пів мільйона тонн відходів. 
Загалом же на кінець 2020-го у спеціально 
відведених місцях чи об’єктах Хмельниччи-
ни вже накопичилось 291,9 мільйона тонн 
«сміття».

Від економічної діяльності підпри-
ємств та організацій, які мають дозволи 
на утворення відходів, минулоріч природа 
«отримала» 364,8 тисячі тонн непотребу, 
домогосподарства додали ще 136,1 тисячі 
тонн. Переважну частину (99,8% від загаль-
ної кількості) становлять відходи ІV класу 
небезпеки, незначну частку (0,2%) – від-
ходи І-ІІІ класів небезпеки, проте саме вони 
створюють ризики для здоров’я людей і 
навколишнього середовища.

Відходи рослинного походження – 
найбільша складова забруднення теренів 
області становили 193,6 тисячі тонн. Але 
«сміття» від аграріїв на цьому не завершило-
ся: тваринні екскременти, сеча та гній – 87,9 
тисячі тонн. Побутові та подібні відходи торік 
важили 152,0 тисячі тонн.

Упродовж 2020-го утилізовано 409,1 
тисячі тонн відходів, у тому числі І-ІІІ класів 
небезпеки – три тонни. В цілому частка 
відходів, які були утилізовані, в загальному 
обсязі утворених торік відходів становила 
81,7%, повідомили в Головному управлінні 
статистики у Хмельницькій області.

У розрахунку на один квадратний кі-
лометр території області торік утворено 
24,3 тонн відходів. Якщо розраховувати на 
одного подолянина, то на одну особу за рік 
додалося по 400 кілограмів сміття. Загалом 
же на кожного жителя Хмельниччини нині 
припадає близько 230 тонн сміття.

ЕКОЛОГИ пРОТИ ЕКОТЕРОРИЗмУ
В Україні почастішали випадки екотеро-

ризму. На цю проблему звернули увагу про-
фесійні екологи. Таке явище, за їхніми слова-
ми, дискредитує ідею охорони довкілля.

Президент професійної асоціації еколо-
гів України Людмила Циганок наголосила, 
що псевдоактивісти під час екотероризму 
використовують різні механізми – почина-
ючи від екошантажу, завершуючи певними 

ОдЕсьКИй ГОТЕЛь ЗЛИвАє в 
мОРЕ КАНАЛІЗАцІйНІ сТОКИ 
В Одесі зафіксували, як готельно-

розважальний заклад змиває каналізаційні 
води прямо в море на пляжі «Ланжерон».

Про це написав місцевий житель Сергій 
Проценко в Facebook.

«Обіцяли, що «жоден заклад біля моря 
не буде зливати «г*вно» в море, ми не дамо 
їм дозвіл на роботу». Готель «Немо» 30 
травня (22:30). Рибалки сказали, щоночі 
зливають, поки не видно», – написав він.

Пост вже прокоментував депутата місь-
кради, зазначивши, що це питання розгля-
нуть на комісії.

бУРшТИНсьКА ТЕс НАйбРУдНІшА 
НА КОНТИНЕНТІ 

У першій п’ятірці електростанцій, що 
найбільше забруднюють атмосферу у Європі 
вугільним пилом, – усі українські. Про це по-
відомляє громадська організація «Екодія», 
посилаючись на дослідження аналітичного 
центру Ember. 

Зокрема, Бурштинська ТЕС, що розташо-
вана всього за дві години їзди від Львова, є 
найбільшим на континенті забруднювачем 
атмосфери двоокисом сірки. Бурштинська 
ТЕС – одна з найстаріших вугільних електро-
станцій у Європі, яка досі працює. Вона була 
введена в експлуатацію ще у 1964 році. Нині 
вона входить до ДТЕК Ріната Ахметова.

За рівнем забруднення вугільним пилом 
ця електростанція поступається лише Кура-
хівській ТЕС, яка також належить ДТЕК. За-
галом, відповідно до дослідження, Україна 
продукує 72% всіх викидів зольного пилу, 
27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту 
у Європі.

пОНАд 230 ТОНН вІдхОдІв НА 
КОжНОГО хмЕЛьНИЧАНИНА

замовними акціями.
Екологи наголошують, що діяльність 

екотерористів відлякує інвесторів та дис-
кредитує природоохоронний рух. Крім 
того, це підриває інтеграцію України 
до ЄС.
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діяльність екологістів 
Початок на ст. 1

Початок на ст. 1

пЕРЕмОжцІ КОНКУРсУ 
вІдЗНАЧЕНІ НАГОРОдАмИ

письменник, професор, заслужений діяч 
мистецтв України Василь Неволов. 

Директора Виконавчої управи Укра-
їнської екологічної асоціації «Зелений 
світ»  Віктора Ткаченка відзначили по-
дякою за активну участь та проведення 
Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас 
Шевченко єднає народи».

Взагалі, співпраця УЕА «Зелений 
світ» з творчими проєктами та заходами 
має давні традиції, тому й цього разу 
керівництво Асоціації рішуче підставило 
дружнє плече народній артистці України 
Галині Яблонській. 

Міжнародний проєкт-конкурс «Та-
рас Шевченко єднає народи» є справді 
унікальним не лише в Україні, а й на 
творчих теренах ближнього та дальнього 
закордоння. Через Великого Кобзаря 
Україна набуває нових друзів за кордо-
ном та зміцнює свої культурні міжнародні 
відносини.

У добру путь Конкурс  Кобзаря!

80 ЛІТТя ІвАНА мИКОЛАйЧУКА 
ТвОРЧО вшАНУвАЛИ 

інституту театрального мистецтва, де він 
потрапив до творчої майстерні відомого 
режисера Віктора Івченка. Його одно-
групниками були Раїса Недашківська та 
Борислав Брондуков.

На творчому вечері виступило чимало 
народних артистів та саме народна ар-
тистка України Раїса Недашківська почала 
свій виступ зі спогадів про Івана Миколай-
чука, їхні спільні роботи на знімальному 
майданчику, цікаві побутові події.

Загалом, атмосфера заходу була 
настільки невимушеною, душевною, на-
ціональною, просякнутою глибинним 
українством. 

Директор Виконавчої управи Укра-
їнської екологічної асоціації «Зелений 
світ»  Віктор Ткаченко відзначив великий 
культурний внесок Івана Миколайчука та 
вплив його на свідомість українців, його 
незламну українську позицію в кіно-
індустрії. Свій виступ Віктор Ткаченко 
завершив власною піснею.

16 червня Михалко Михайло Юхимо-
вич, ветеран природоохоронного руху 
Києва, розбив вікно на першому поверсі 
будівлі Верховної ради. Інше  вікно поруч 
розбити не вдалося – 5-кілограмовий ка-
мінь відскочив, бо скло броньоване. 

Це була його одиночна акція проти 
узаконення антиконституційного прода-
жу землі. На його думку, це ускладнить 
створення об`єктів природно-заповідного 
фонду та загрожує національній безпеці 
України.

Країни «великої сімки» (G7) 12 червня, 
досягли домовленості на саміті, що про-
ходив у англійському графстві Корнуолл, 
щодо виділення щорічно 100 млрд доларів 
на фінансування проєктів із захисту клі-
мату в країнах, що розвиваються, повідо-
мило DW з посиланням на представника 
уряду Великобританії.

За повідомленням Лондона, очіку-
ється, що учасники зустрічі виступлять із 
заявою про намір скоротити парникові 
викиди промислових підприємств до 2030 
року приблизно на 50% у порівнянні з 
рівнем 2010 року.

Серед інших узгоджених домовле-
ностей у сфері захисту клімату – відмова 
від вугільної енергетики, як тільки це 
стане можливим, майже повне закінчення 
прямого державного видобутку викопних 
енергоносіїв за кордоном і поступова 
відмова від автомобілів з двигунами внут-
рішнього згоряння.

Незважаючи на масштабність запро-
понованих заходів, на думку екологів з 
міжнародного об’єднання неурядових 
організацій Oxfam, вони є недостатніми 
для реалізації рішень Паризької угоди з 
клімату.

Країни «великої сімки» повинні усві-
домити свою велику провину в створенні 
передумов для кліматичної кризи, вважає 
представник Oxfam Йорн Калінскі.

Він закликав індустріальні країни 
«швидко і суттєво скоротити своє еконо-
мічне процвітання», щоб надати бідним 
країнам більшу свободу при реалізації їх 
кліматичної політики.

КРАЇНИ G7 пРЕдсТАвЛяТь 
мАсшТАбНУ КЛІмАТИЧНУ 

пРОГРАмУ 

Причина цього відчайдушного вчин-
ку: відмова у проведенні референдуму 
з питання продажу української землі з 1 
липня 2021 р.

На лист Михалка М.Ю. голові ВРУ Ра-
зумкову Д.О. від 2 березня 2020 р.  вх. № 
09 – 3539. 26. 04/18 станом на 16 червня 
2021 р. відповідь не надійшла. 

Михалко зазначив:«Мене обурив 
спосіб прийняття протиукраїнських за-
конів про продаж землі – повне цинічне 
ігнорування  думки виборців. Цинізм  у 
роботі команди Зеленського по відношен-
ню до виборців, до речі, не характерний 
для українського етносу, наштовхнув на 
думку, що українців вважають за непов-
носправних, і в особі Зеленського маємо 
примітивного виконавця зговору з метою 
заволодіння українською землею».

«Я займаюся створенням об’єктів 
природно-заповідного фонду й добре 
знаю, як важко умовити землекористува-
чів надати згоду на входження їх земель 
до об’єктів ПЗФ. Коли ж земля буде зна-
ходитись у приватній власності, то крім 
згоди власника цю землю у нього треба 
викупити. Ось чому видатні американські 
економісти у 1992 році застерігали укра-
їнців не повторювати помилки  Сполуче-
них Штатів Америки – не робити землю 
товаром. США – багаті, зараз вони землю 
викуповують назад. Україна викуповувати 
землю не буде. Виходить, що об’єкти ПЗФ 
неможливо буде створити. Вже обманули 
народ із заводами, а зараз хочуть об-
манути із землею», – заявив «зелений» 
ветеран.

Узурпація влади і порушення права 
громадян на свободу та гідність останнім 
часом проявилися в питаннях необґрунто-
ваних тарифів на енергоносії, в привати-
зації стратегічних об’єктів національного 
значення, в маніпуляціях з боку влади із 
суддями Конституційного Суду України.  

Але найбільш узурпація влади та шко-
да національним інтересам Українського 
народу  проявилася в зв’язку із спробою 
введення із 01 липня 2021 року дозволу 
на скупку земель сільськогосподарського 
призначення.

Громадськість України довгий час ви-
магала від Президента, Конституційного 
Суду України, Народних депутатів скасу-
вати Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
обігу земель сільськогосподарського 
призначення» від 31 березня 2020 року 
№ 552-ІХ, як такий, що порушує норми 
Конституції України та права громадян 
України.

Від Конституційного Суду України 
вимагали, зокрема, терміново, на підс-
таві статей 40, 64, 68, 107, 150, 151, 152, 
153 Конституції, встановити відповід-
ність вказаного вище Закону нормам 
Конституції.

Земля сільськогосподарського при-
значення є основною матеріальною цін-
ністю, що належить на правах власності 
всьому Українському народу та підлягає 
особливій охороні з боку держави. 
Земля визначає фундамент нашого кон-
ституційного ладу. Вона є територією та 
біологічною основою  існування всього 
Українського народу.

Зміна статусу землі – це спроба зміни 
конституційного ладу в державі та реальна 
загроза національній безпеці України.

КАмЕНЕм пО 
АНТИКОНсТИТУцІйНИх дІях
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пластик – це проблема

державна політика

діяльність екологістів Екозлочини окупантів 

прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 
наради з обговорення підготовки другого 
Національно-визначеного внеску України 
до Паризької угоди.

«Уряд України докладає максимум зу-
силь для поступової трансформації націо-
нальної економіки в напрямку вуглецево-
нейтрального розвитку. Зобов’язання, які 
будуть окреслені другим Національно-
визначеним внеском, задаватимуть тра-
єкторію розвитку економіки України 
щонайменше на 10 років», — зазначив 
Шмигаль.

Як підкреслив прем’єр-міністр, 
розроблення й подання Національно-
в и з н а ч е н о г о  в н е с к у  У к р а ї н и  є 
обов’язковою вимогою Паризької угоди. 
Другий НВВ, за його словами, має бути 
поданий Україною до Секретаріату Рам-
кової конвенції ООН з питань зміни клі-
мату і має містити цілі щодо скорочення 
викидів парникових газів та адаптації до 
зміни клімату.

Зі свого боку міністр захисту довкілля 
та природних ресурсів Роман Абрамовсь-
кий наголосив, що напрями економічного 
розвитку обов’язково мають бути збалан-
сованими.

«Україна є активним учасником гло-
бальної боротьби зі зміною клімату та 
адаптації до неї. Тому сьогодні наше голов-
не завдання, аби у фіналі сформований 
другий НВВ до Паризької угоди відповідав 
довгостроковій меті досягнення вуглеце-
вої нейтральності не пізніше 2060 року, 
але при цьому був реалістичним. Вектори 
розвитку секторів української економіки 
обов’язково мають бути економічно та 
екологічно збалансованими», — зазначив 
Абрамовський.

Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд 
поділяє бачення ЄС щодо необхідності 
підвищення амбітності кліматичних цілей 
та посилення декарбонізації економічної 
системи. «Екологічні трансформації в 
Україні є невід’ємною умовою ефективних 
екологічних трансформацій Європи», — 
відзначив він.

Економічна правда

ЗАКОН пРО Е-сИсТЕмИ дОЗвОЛІв 
НА вИКИдИ пІдТРИмАв КОмІТЕТ

В Україні хочуть створити електрон-
ну систему видачі дозволів на викиди, 
повідомляє інформаційне управління 
Апарату ВР. 

«Законопроєкт дозволить великим 
промисловим підприємствам отримати 
нові прозорі відносини з державою. Зок-
рема, це – отримання одного дозволу 
замість трьох, на основі з тих технічних 
характеристик, які будуть заявлені ви-
робником обладнання і в електронному 
вигляді», – пояснив він. 

Представник Ради національної без-
пеки і оборони зазначив, що цей проект у 
пропонованій редакції становить загрозу 
для економічної безпеки України і несе 
значні негативні соціальні та економічні 
наслідки. Він висловив ряд зауважень до 
документу, зокрема, щодо визначення 
«значних забруднень», етапності його 
впровадження, впливу на бізнес. Свої за-
уваження до доопрацьованого закону ви-
словили й громадські організації, зокрема 
щодо необхідності диференційованого 
підходу до галузей. 

«Комітет ухвалив рішення рекоменду-
вати Верховній раді прийняти законопроект 
у першому читанні за основу», – сказано у 
повідомленні. 

РАдА ЗАбОРОНИЛА 
пЛАсТИКОвІ пАКЕТИ в УКРАЇНІ

Верховна Рада ухвалила в другому 
читанні і в цілому законопроект про об-
меження обігу пластикових пакетів на 
території України, яким пропонується 
запровадити механізми стимулювання 
розвитку виробництва біорозчинних 
пластикових пакетів, а також ввести від-
повідальність за порушення вимог у сфері 
поширення пакетів.

Як сказано в пояснювальній записці до 
законопроекту, він передбачає заборону 
поширення пластикових пакетів в об’єктах 
роздрібної торгівлі та об’єктах ресторан-
ного господарства завтовшки до 50 мкм з 
1 січня 2022 року.

Суб’єктів господарювання, які по-
ширюють пластикові пакети, за введення 
в оману споживача шляхом пропозиції 
оксорозчинного (оксобіорозчинного) 
пакета під виглядом біорозчинних паке-
тів або іншим чином, будуть штрафувати 
на суму в розмірі від ста до двохсот 
п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (1700-4250 грн), а за 
повторне протягом трьох років вчинення 
такого самого порушення, за яке вже було 
накладено штраф, – у розмірі від двохсот 
до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Працівників суб’єктів господарювання 
за схиляння споживачів до купівлі плас-
тикових пакетів штрафуватимуть на суму 
в розмірі від ста до двохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян, а за 
повторне протягом трьох років вчинення 
такого самого порушення, за яке вже було 
накладено штраф, – у розмірі від двохсот 
до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

«Одночасно з накладенням штрафу 
центральний орган виконавчої влади, 
який реалізує державну політику у сфері 
державного контролю за дотриманням 
законодавства про захист прав споживачів, 

ухвалює рішення про конфіскацію пласти-
кових пакетів, які не відповідають вимогам 
законодавства. Утилізація конфіскованих 
пластикових пакетів проводиться за ра-
хунок суб’єкта поширення», – сказано в 
законопроекті.

Які пластикові пакети забороняється 
використовувати:

надлегкі пластикові пакети;
легкі пластикові пакети товщиною до 

50 мкм;
оксорозкладні пластикові пакети.
При цьому обмеження не поширю-

ються на біорозкладні пластикові пакети і 
надлегкі пластикові пакети завширшки до 
225 мм (без бокових складок), завглибшки 
до 345 мм (з урахуванням бічних складок), 
завдовжки до 450 мм (з урахуванням ру-
чок), призначені для упаковки і (або) транс-
портування свіжої риби і м’яса і продуктів 
з них, а також сипучих продуктів, льоду, 
які поширюються в об’єктах роздрібної 
торгівлі як первинна упаковка.

Також передбачається заборона з 1 
січня 2022 року поширення оксорозклад-
них (оксобіорозкладних) пластикових 
пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та 
об’єктах ресторанного господарства, за-
борона схиляння споживачів до придбан-
ня пластикових пакетів, стимулювання 
виробництва біорозкладних пластикових 
пакетів і встановлення відповідальності за 
порушення положень закону.

Крім того, передбачається обов’язкове 
маркування біорозкладаних пластикових 
пакетів відповідно до національних стан-
дартів.

ЗАКОН пРО бЕЗпЕЧНУ УпАКОвКУ 
хАРЧОвИх пРОдУКТІв сТАРТУвАв

Верховна Рада прийняла в першому 
читанні євроінтеграційний законопроект 
про безпечне пакування харчових продук-
тів. Документ гармонізує законодавство 
України з ЄС у питанні безпеки матеріа-
лів, які використовуються для пакування 
харчових продуктів.

За словами ініціатора законопроекту, 
депутата від «Слуги народу» Марії Мезен-
цевої, 30 років в Україні не було закону 
про безпеку харчової упаковки.

«Цей закон, в першу чергу, про здоров’я. 
Необхідно, щоб норми виконували всі ви-
робники, оскільки є безліч токсичних речо-
вин, які потрапляють з упаковки в організм 
і дорослих, і дітей. Прийняття закону буде 
сприяти виробництву і використанню в 
упаковці безпечних матеріалів, припи-
ненню імпорту і виробництва, а також 
вилучення з обігу небезпечних матеріа-
лів», – повідомила депутат, доповідаючи 
по законопроекту.

Документ приводить законодавство 
України у відповідність до законодавства 
ЄС у питанні матеріалів, які використову-
ються для пакування харчових продуктів. 
Законопроект має на меті мінімізувати 
ризики шкоди здоров’ю споживачів.

шмИГАЛь АНОНсУвАв 
«ЕКОЗмІНИ» в ЕКОНОмІцІ

Уряд трансформуватиме економіку 
в напрямку вуглецево-нейтрального 
розвитку в рамках Паризької угоди, що 
наближає Україну до Європейського зе-
леного курсу та до виконання положень 
Угоди про асоціацію з ЄС. Про це заявив 

вІдНОвЛЕННя ЕКспОРТУ ЛІсУ-
КРУГЛяКА пО-НОвОмУ

Як пояснює ЄвроПравді високопос-
тавлене джерело у міністерстві, попе-
редній законопроєкт було підготовлено 
Держлісагенством, яке робило наголос 
на системі чипування та електронного 
обігу деревини – ці заходи мають компен-
сувати негативний вплив від скасування 
мораторію.

Натомість новий законопроєкт спря-
мований на створення прозорого ринку 
деревини. Зокрема, більш детально про-
писана процедура видачі та відкликання 
сертифікатів про походження лісоматері-
алів та окремих виробів з деревини, який 
є обов’язковою вимогою для експорту 
деревини, а також оприлюднення всіх 
виданих сертифікатів у вигляді електрон-
них документів у єдиному державному 
інформаційному вебпорталі «Єдине вікно 
для міжнародної торгівлі».

Варто зазначити, попередній законо-
проєкт було розроблено без консультацій 
із Офісом президента та Верховною ра-
дою, а тому, за оцінками співрозмовників 
ЄвроПравди, він мав мінімальні шанси на 
ухвалення.
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Україна радіаційнапластик – це проблема переробка сміття

У хАРКОвІ пРОТЕсТУвАЛИ 
ЗООЗАхИсНИКИ 

У Харкові зоозахисники пікетували 
міську раду, вимагаючи змін у роботі КП 
«Центр поводження з тваринами», де, 
за їхніми словами, застосовують масову 
евтаназію.

Зоозахисники, представники громадсь-
кості вийшли під будівлю міської ради 
з плакатами: «Стерилізації – так, вбив-
ству – ні», «Депутати, врятуйте тварин і 
бюджетні гроші», «Припиніть вбивство 
тварин за кошти громади», «За красивим 
фасадом – смерть»,  «Зупиніть зооцид у 
Харкові», «Не кожна людина може бути 
мером, але кожний мер повинен бути лю-
диною». Деякі учасники акції прийшли зі 
своїми домашніми улюбленцями.

Письмове звернення передали у 
міську раду. 

Зоозахисники вважають, що за 10 
років роботи комунального підприємства 
було знищено більше 100 тисяч тварин, 
відловлених у місті. Учасники акції вима-
гали звільнити директора КП та змінити 
принципи роботи – не робити евтаназію, 
натомість стерилізувати та повертати 
тварин у зони відлову, а також покращити 
умови утримання тварин у муніципально-
му притулку.

У КП «Центр поводження з тварина-
ми» інформацію про масову евтаназію 
тварин спростовують. Щодо схеми ро-
боти, запропонованої зоозахисниками 
(відлов – стерилізація – повернення), 
в КП не погоджуються.

передбачає оголошення території (площею 
близько 98 га) ландшафтним заказником 
місцевого значення. Це унеможливить вико-
ристання площі під забудову та меліорацію, 
а також сприятиме збереженню та відтво-
ренню природних комплексів», – ідеться 
в повідомленні.

На засіданні комісії наголошувалося, 
що озеро Вирлиця лежить на перетині 
шляхів міграції птахів, а також заселене 
близько 30 видами риб, деякі з них наразі 
вже червонокнижні.

Окрім того, з огляду на високі показ-
ники рівня забруднення повітря та над-
звичайно щільну забудову в Дарницькому 
районі міста Києва, збереження зеленої 
зони – важливе завдання.

Водночас місцева громада виступає за 
розширення меж передбачуваного заказ-
ника «Озеро Вирлиця» і просить включити 
туди прилеглі до озера території. Активіс-
ти наголошують, що створення заказника 
тільки в межах озера – водного плеса без 
прибережної захисної смуги та прилеглої 
території – неприпустимо, тому що рід-
кісні мігруючі птахи гніздяться саме тут. 
І можлива забудова прилеглої території 
зруйнує екосистему озера, а також може 
зменшити привабливість Києва для турис-
тів, за яким у світі закріпився імідж зеле-
ного міста. Відповідне офіційне звернення 
від ініціативної групи киян Дарницького 
району направлено в Київраду.

трапляє близько 8 млн тонн пластикових 
відходів. Як зазначають експерти ООН, 
якщо людство не відмовиться від пласти-
кових пляшок, пакетів, посуду та космети-
ки з пластиковими мікрочастками, до 2050 
року в Світовому океані пластику буде 
більше, ніж риби. Вже сьогодні у Тихому 
океані є пластиковий острів, розмір якого 
більше, ніж вся територія Франції.

Долучайтеся до марафону корисних 
екозвичок та під хештегом #ЕкоНе-
байдужі наведіть приклади з власного 
життя, що підтверджують відповідальне 
ставлення до навколишнього природного 
середовища.

ЕКО-пРОєКТ ІЗ сОРТУвАННя 
смІТТя пРОйдЕ НА бУКОвИНІ 

У Новоселиці школярів навчатимуть 
як правильно сортувати сміття. Таке 
навчання проводитимуть у рамках ініці-
ативи щодо роздільного збирання сміття 
у школах, яка покликана підвищити 
екологічну культуру, а також розробити 
довгострокові рішення щодо управління 
та утилізації відходів серед учнівської 
молоді, пише 0372.ua.

Розпочнуть ініціативу із проведення 
для школярів вебінарів на тему «Розділь-
ний збір сміття – імператив часу». Про це 
йдеться на сайті Новоселицької міської 
територіальної громади. 

Для закладів освіти громади планують 
закупити різнокольорові контейнери для 
скла, паперу, ПЕТ-пляшок, металу та ба-
тарейок, поліетиленових пакетів. Автори 
проєкту очікують, що вдасться не лише 
сформувати у дітей розуміння екологічної 
культури, а й отримати доходи від реалі-
зації вторинної сировини.

Ініціативу впроваджують у рамках 
конкурсу мікрогрантів за сприяння То-
вариства «Український Народний Дім у 
Чернівцях». Фінансується повністю або 
частково Шведським Інтернаціоналом та 
Агентством з питань співпраці у розвитку 
(Sida).

спІвпРАця УКРАЇНИ ТА пОЛьщІ 
ЗАРАдИ КЛІмАТИЧНИх цІЛЕй

У рамках українсько-польського 
віртуального круглого столу учасники 
обговорили основні напрямки та перспек-
тиви співпраці між Україною та Польщею, 
з особливим акцентом на внесок, який 
може надати Національний фонд охорони 
навколишнього середовища і водного 
господарства Польщі.

До дискусії долучилися заступник 
Міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України з питань європейської 
інтеграції Ірина Ставчук, Посол Респуб-
ліки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі, 
заступник Міністра енергетики України 
з питань європейської інтеграції Ярослав 
Демченков, Віце-міністр клімату та нав-
колишнього середовища Польщі Адам 
Ґібурже-Четвертинський та заступник 
голови Національного фонду охорони 
навколишнього середовища і водного гос-
подарства Польщі Артур Лорковський.

Ірина Ставчук наголосила, що «сьогод-
ні Україна працює над низкою пріоритетів 
у сфері захисту довкілля і декарбонізації, 
ефективність реалізації яких залежить від 
наявності коштів та ефективної і прозорої 
системи їх спрямування. Ми надзвичайно 
зацікавлені у досвіді Польщі зі створення 
та роботи Національного фонду охорони 
навколишнього середовища і водного 
господарства».

 За словами Посла Республіки Польща 
в Україні Бартоша Ціхоцкі, «наші країни 
можуть стати цікавими партнерами у 
сфері енергетичної трансформації, і ми 
готові ділитися своїм досвідом створення 
та функціонування унікальної системи 
фінансування заходів із захисту довкілля. 
Цей круглий стіл є гарною можливістю 
для фахівців обох країн поспілкуватися, 
обмінятися досвідом та отримати прак-
тичні результати від цієї зустрічі. Адже 
енергетична трансформація є водночас і 
серйозним викликом, і шансом для кожної 
держави».

За словами заступника Міністра енер-
гетики Ярослава Демченкова, для досяг-
нення кліматичних цілей та синхронізації 
з Європейським зеленим курсом Україна 
має до 2050 року поступово скоротити до 
мінімуму використання вугілля та реалізу-
вати програму з ліквідації нерентабель-
них шахт при одночасній справедливій 
трансформації вугільних регіонів. Адже 
левова частка вугілля використовується 
для виготовлення теплової та електричної 
енергії. Відмова від використання вугілля 
може досягатися шляхом заміни вугілля 
атомною енергетикою, впровадження 
технології малих модульних реакторів. 

сТУдЕНТИ дНІпРА ЗбИРАЛИ 
смІТТя НА ОсТРОвІ ЗЕЛЕНИй

У Дніпрі студенти 8 міських вищих 
навчальних закладів і представники 
спортивних молодіжних громадських ор-
ганізацій взяли участь у прибиранні тери-
торії острова Зелений, що розташований 
неподалік Мануйлівського пляжу.

Учасники екологічного заходу поєдна-
ли дві корисні активності: заплив на каяках 
та збирання сміття на воді, по-іншому – 
акваплогінг. Організували його у рамках 
програми «Екоосвіта Дніпра – 2021: за-
лучення молоді до екологічних проєктів 
місцевого самоврядування».

Це третій захід такого формату, що 
проводиться у Дніпрі. Торік, плаваючи на 
байдарках, активісти почистили акваторію 
біля Монастирського острова. А от острів 
Зелений прибирали уперше. Це одне з 
багатьох місць відпочинку дніпрян.

Загалом у заході взяли участь близько 
50 охочих. Усі учасники отримали мішки 
та рукавички для прибирання. Усе зібра-
не сортували: пластик, скло, папір тощо. 
Потім мішки з острова відвезли на Мануй-
лівський пляж. Звідти його вже вивезли на 
полігон для утилізації.

Торік на подібне прибирання зібрали-
ся представники 3 вишів, цьогоріч — вже 
8 навчальних закладів. Організатори 
заходу сподіваються, що і надалі приєд-
нуватиметься усе більше людей.

сТОЛИЧНЕ ОЗЕРО вИРЛИця 
сТАНЕ мІсцЕвИм ЗАКАЗНИКОм

Озеро Вирлиця у Дарницькому районі 
столиці може стати ландшафтним заказ-
ником місцевого значення.

Як передає Укрінформ, відповідну 
ініціативу підтримали депутати Київради 
під час засідання Постійної комісії з 
питань екологічної політики, повідомляє 
пресслужба КМДА. 

«Проєкт рішення щодо озера Вирлиця 

дОЛУЧАйТЕся дО ЕКОмАРАфОНУ
 Державне агентство рибного госпо-

дарства України інформує про проведен-
ня марафону «Еконебайдужі», започат-
кованого в Міністерстві захисту довкілля 
і природних ресурсів України. 

Щорічно до водойм нашої планети по-

діяльність екологістів 
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Захисний ефект перцю з’являється 
при його вживанні в їжу чотири рази на 
тиждень і більше.

У Середземноморському неврологіч-
ному інституті Італії довели, що гострий 
перець продовжує життя. Про це повідом-
ляє EurekAlert!.

Протягом восьми років вчені спосте-
рігали за 22 811 людьми. Виявилося, що 
ті, хто вживав червоний гострий перець 
чотири рази на тиждень і більше, вмирали 
від серцевого нападу на 40% рідше. При 
цьому ризик смерті від порушення мозко-
вого кровообігу виявився ще нижчим.

Вчені зазначили, що при регулярному 
вживанні гострого перцю, ризик перед-
часної смерті знижується на 23%. При 
цьому, захисний ефект перцю не залежить 
від типу харчування.

Фахівці планують визначити меха-
нізми, що лежать в основі дії червоного 
гострого перцю.

умовах, пам’ятайте, що 1/4 чайної ложки 
меленого імбиру за своєю пекучістю та 
вмістом гінгеролу приблизно дорівнює 1 
столовій ложці свіжого кореня.

Наведемо кілька рецептів домашніх 
масок для обличчя з імбиру для лікування 
вугрів, акне, шрамів від вугрової висипки і 
комплексного очищення шкіри. Рекомен-
дована частота застосування – 1-2 рази на 
тиждень, але не частіше 3-х.

Яєчно-імбирна маска від прищів у 
домашніх умовах

Для приготування цієї простої, але 
дуже ефективної маски з імбиром вам 
буде достатньо одного білка або жовтка. 
Що краще? Вибір залежить від вашого 
типу шкіри. Сирий яєчний білок більше 
підходить для жирної шкіри, оскільки 
має стягуючий ефект, підсушує, очищає і 
звужує пори, допомагає усунути блиск. У 
той же час домашні маски з жовтка спри-
яють додаткового живлення і зволоження 
сухої шкіри.

Склад:
Мелений імбир – 5 г або 1 ч. л. без 

гірки;
Яєчний жовток або білок – 1 шт.;
Мед – 1 ч. л.
Змішуємо всі інгредієнти до одно-

рідності і наносимо на шкіру обличчя на 
15-20 хвилин.

Рецепт маски для обличчя з імбиру і 
оливкової олії. Ця маска ідеально підійде 
для жирної і проблемної шкіри. Все, що 
вам знадобиться:

Тертий корінь імбиру та оливкова 
олія.

Натріть на тертці ту кількість кореня 
імбиру, якого вистачить, щоб покрити 
все обличчя. Змішайте його з невеликою 
кількістю оливкової олії, не роблячи 
маску занадто рідкою. Пам’ятайте, що 
якщо маска буде розтікатися по обличчю, 
то сік імбиру зможе потрапити в очі і ви-
кликати сильне печіння. Тримайте маску 
на обличчі 15-20 хвилин, потім змийте 
теплою водою.

Крім оливкової, ви також можете ви-
користовувати інші зволожуючі і живильні 
олії, які забезпечать шкірі додатковий 
догляд.

Для жирної шкіри. Ця маска для об-
личчя має ефективну антибактеріальну і 
тонізуючу дію на шкіру. Склад:

1 ч. л. меленого імбиру;
1 десертна л. міцного зеленого чаю.
Добре змішайте і нанесіть на обличчя 

за допомогою ватного тампона. Маска 
має властивість підсушувати шкіру, тому 
після її застосування бажано наносити на 
обличчя зволожуючий крем.

Імбир і глина для лікування
Як позбутися прищів – це одна проб-

лема. Лікування вугрової висипки займає 
набагато більше часу і вимагає більш 
радикальних заходів. Так, для цього вам 
знадобиться:

Біла глина – 20 г (продається в ап-
теці);

Відвар ромашки – 1 ст. л.;
Зелений чай – 1 ст. л.;
Лимонний сік – 1 ч. л.;
Мелений імбир – 1/2 ч. л.
Ця маска сприяє очищенню і знезара-

женню шкіри, звуженню пор і швидкому 
позбавленню від акне.

Домашня маска від прищів з гранато-
вим соком. 

Гранат, як і імбир, містить у собі по-
тужні антиоксиданти, які борються зі 
старінням шкіри і в складі цієї маски до-
поможуть вам нанести «подвійний удар» 
по прищах і вугрях.

Склад:
Тертий корінь імбиру;
Натуральний гранатовий сік.
Натріть потрібну кількість свіжого 

кореня імбиру і додайте до нього трохи 
гранатового соку, не роблячи маску за-
надто рідкою. Потримайте на шкірі 20 
хвилин і змийте.

Ефективний народний засіб від при-
щів з імбиру і вівсянки

Універсальна маска для позбавлення 
від всіх проблем і омолодження шкіри! 
Склад:

    Мелений імбир – 2 ч. л.;
    Вівсяні пластівці – 3 ст. л.;
    Сметана – 4 ст. л.
Пластівці подрібнити, змішати з 

імбиром і сметаною. Дати суміші трохи 
настоятися, потім нанести на обличчя і 
шию на 15 хвилин.

Імбирна чистка шкіри обличчя від 
прищів і рубців після акне

Ця маска не тільки очищає шкіру і до-
помагає позбутися прищів, але ще і сприяє 
загоєнню шрамів від вугрової висипки. 
Регулярне застосування подарує вам від-
чуття свіжості і підтягнутості обличчя.

Склад:
Тертий корінь імбиру – 1 ст. л.;
Натуральний цитрусовий сік – 1 ст. л. 

(лимон або апельсин);
Оливкова олія – 1 ч. л.;
Йогурт – 1 ст. л.
Добре перемішайте інгредієнти. Го-

товий засіб тримати на обличчі не менше 
15 хвилин.

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ БУДЬ-
ЯКОГО ПРЕПАРАТУ ОБОВ’ЯЗКОВО 
КОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ!

Незважаючи на те, що імбир зазвичай 
використовують для приготування пікант-
них страв, він також здатний творити 
чудеса як народний засіб для лікування 
безлічі різних медичних проблем, інфор-
мує Ukr.Media.

З давніх часів цей натуральний про-
дукт додають у лосьйони, креми, тоніки і 
скраби. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як 
позбутися прищів за допомогою імбирних 
масок для обличчя в домашніх умовах.

Як імбир допомагає прибрати при-
щі? Відповідь на це питання криється 
у антиоксидантних та протизапальних 
елементах, які цей коренеплід містить 
у собі. Серед них особливо виділяється 
гінгерол – та сама речовина, яка надає 
імбиру пекучість. Дослідження показали 
ефективність гінгеролу в боротьбі із запа-
леннями суглобів, артритом, ревматизмом 
і навіть раком.

Також у корені імбиру ви знайдете від 
1,5 до 3% ефірної олії (в ньому, в свою чер-
гу, є цитраль – запашний, антисептичний і 
протизапальний засіб), корисні амінокис-
лоти (валін, гістидин, ізолейцин, треонін, 
триптофан, фенілаланін), вітаміни (В1-3, 
В5-6, В9, С, Е) і мінерали (кальцій, магній, 
фосфор, залізо, цинк тощо).

Такий приголомшливий склад у поєд-
нанні зі здатністю стимулювати кровообіг 
у підсумку обумовлює таку дію імбиру 
на шкіру обличчя: Очищаючу і антибак-
теріальну, загоюючу і протизапальну, 
освіжаючу і тонізуючу, відновлюючу і 
омолоджуючу.

Як і гострий перець, імбир має сильний 
стимулюючий ефект, може викликати від-
чуття печіння і навіть алергію. Тому перед 
першим застосуванням маски з імбиру 
на обличчі, перевірте реакцію свого ор-
ганізму на цей народний засіб, нанесіть 
суміш на маленьку ділянку шкіри на згині 
ліктя. Також намагайтеся не допускати 
потрапляння імбирного соку в очі. 

Як не дивно, корисні властивості 
свіжого імбиру і його порошкової форми 
сильно відрізняються один від одного. У 
кулінарії зазвичай застосовують свіжий 
імбир – у ньому менше калорій і вугле-
водів, зате більше вітамінів С і Е. Останнє 
надає особливу корисність чаю з імбиром 
для підняття імунітету при застуді та інших 
захворюваннях.

Однак гінгеролу, вітамінів групи B і 
корисних мінералів набагато більше в 
сухому порошку з кореня імбиру. Крім 
того, свіжий імбир реагує на повітря і 
швидко втрачає ефірні олії при нарізу-
ванні, тому його треба використовувати 
якомога швидше.

Який би вид імбиру ви не вибрали для 
приготування маски від прищів у домашніх 

НАРОдНІ ЗАсОбИ пРОТИ пРИщІв

пЕРЕць пРОдОвжУє жИТТя 
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Закордонний досвід

стимули та джерела фінансування модер-
нізації бізнесу, як заведено в Європі.

Таку думку в коментарі УНІАН ви-
словила президент Професійної асоціації 
екологів України Людмила Циганок.

«Важливо, щоб були створені сти-
мули для тих підприємств, які справді 
займаються модернізацією виробництва. 
Щоб підприємству було вигідніше ставати 
екологічним. До речі, це європейська 
практика, і вони заохочують бізнес. Укра-
їнська держава зосереджена на контролі, 
покаранні, але водночас ми говоримо про 
виконання «Європейської зеленої угоди». 
Поки що тут ми бачимо великі ризики», – 
сказала вона.

За словами Циганок, найбільший тиск 
і контроль відчувають великі промислові 
підприємства, які й так проводять еколо-
гічну модернізацію, оскільки вони пере-
бувають у всіх на виду і є відкритими для 
комунікацій.

«Традиційно найбільша увага з боку 
контролюючих органів і з боку громадсь-
кості до тих підприємств, які найбільш від-
криті в публічному просторі та насправді 
говорять про екологізацію. Ті підприємст-
ва, які працюють у тіні, часто не менше 
забруднюють навколишнє середовище, 
але єдине законодавче поле на них не 
поширюється», – сказала вона.

Еколог зазначила, що зараз в Україні 
багато говорять про реформу державного 
екологічного контролю. Але перед тим, 
як надати контролюючим органам ши-
рокі можливості для перевірок бізнесу, 
необхідно також передбачити джерела 
фінансування модернізації підприємств 
і впровадити стимули для екологізації 
виробництва.

«Ми не враховуємо того, що всі заходи 
з екологізації вимагають дуже значного 
фінансування, і ми бачимо, що бюджет 
реалізації таких програм не закладений, 
а законодавство водночас пропонує дати 
контролюючим органам необмежені 
можливості контролю. При цьому для 
підприємств у законі не закладені стимули 
проводити модернізацію. Це призведе 
до того, що підприємства просто будуть 
відбиватися від інспекторів, і наша країна 
знову зануриться в корупційних сканда-
лах», – вважає експерт.

За її словами, в Україні спостерігаєть-
ся перекіс: реальні проблеми в екології 
замовчуються, тоді як кількість перевірок 
великих підприємств тільки зростає.

«На сьогодні питання реальних еко-
логічних поліпшень дуже важливе. Тому 
що звідусіль, це як мантра звучить, що 
ми готуємося виконувати «Європейську 
зелену угоду», але водночас пропонується 
дуже багато законодавчих ініціатив, які 
ризикують залишитися тільки на папері. 
Тому що розробники таких проектів 
погано оцінюють реалістичність цих про-
позицій. Ми занадто багато залипаємо в 
декларативних обіцянках і популізмі», – 
додала Циганок.

Експерт зазначила, що очолювана 
нею Асоціація намагається переконати 
чиновників у тому, що сліпе виконання, 
без реальної оцінки, екологічних вимог, 
зокрема, вимог «Європейської зеленої 
угоди», призведе до закриття підприємств 
і, як наслідок, погіршення економіки кра-
їни загалом.

 Іван Бойко

ЕКОЛОГІЧНІсТь «пІвНІЧНОГО 
пОТОКУ-2» є НЕпЕвНОю

Твердження Росії та Німеччини про 
екологічність «Північного потоку-2» є 
абсолютно хибними. Про це під час фору-
му Democracy In Action сказав президент 
Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» 
Михайло Гончар.

«Згідно із заявами Федерального 
уряду Німеччини, найбільшим аргумен-
том на користь «Північного потоку» і 
«Північного потоку-2» є більше викорис-
тання природного газу як перехідного 
палива, щоб досягти цілей декарбонізації 
та нейтральності клімату. І справді: викиди 
СО

2
 від спалювання газу є на третину ниж-

чими, ніж викиди від спалювання вугілля 
чи нафти. Але метан сприяє глобальному 
потеплінню набагато більше, ніж СО

2
. 

Його ефекти значно суттєвіші, ніж ефекти 
оксиду карбону», – наголосив Гончар.

За його словами, Росія та Німеччина 
переконують, що «Північний потік-2», 
пролягаючи морським дном, сам по собі 
нічого не викидає, оскільки його труби 
загерметизовані.

Але це хибне твердження. «Північний 
потік-2» має лише 1230 км офшорної 
секції. А загальна його довжина – понад 
4760 км. Це – десятки компресорних 
станцій, що використовують природний 
газ у якості палива. Викиди СО

2
 та мета-

ну відбуваються як на Ямалі, так і вздовж 
усього маршруту. Загальне зменшення ви-
кидів парникових газів виглядає сумнівно. 
А оскільки метан є більш агресивним, то 
загальний ефект зменшення викидів СО

2 
у Європі буде абсолютно нівельовано ви-
кидами метану, – вказав експерт.

На його думку, впровадження «Пів-
нічного потоку-2» не допоможе досягнути 
цілей кліматичних угод Європи.

«Аналізуючи проєкт, важливо бачити 
не тільки те, що показують його ініціатори, 
але й те, що вони ігнорують і намагають-
ся приховати. «Північний потік-2» – це 
проєкт, де намагаються приховати дуже 
багато», – додав Гончар.

Даша Птаховська

лісами та їхньою виробкою розбирались 
«Тексти».

Законність або незаконність рубки 
свідчить лише про те, що під час її про-
ведення були дотримані/недотримані 
вимоги законодавства. Наприклад, Поль-
ща майже не проводить суцільні рубки в 
гірських лісах, адже це шлях до ерозії та 
зсувів грунту. В Україні ж суцільні рубки 
в Карпатах не заборонені, тобто є за-
конними.

За сучасними науковими підходами, 
ліс – це не лише «кущі й дерева», а й 
складна екосистема з багатьох складни-
ків: дерев, тварин, тисяч видів рослин, гри-
бів, мохів та лишайників. В Україні більш 
як половина лісів були колись зрубані, а 
на їхньому місці штучно висаджувалися 
дерева. Часто там, де в природі мав би 
бути мішаний ліс з різними видами дерев, 
створювалися посадки лише одного виду. 
Такі штучні ліси часто є збідненими – у 
них майже ніхто не живе. Так відбувається 
процес деградації лісів України.

Деградовані штучні ліси часто не є 
стійкими до пожеж чи посух. Дерева легко 
знищуються короїдами або іншими шкід-
никами. Деградовані ліси вже не очищу-
ють повітря або запобігають посухам.

У контексті заповідних лісів часто 
згадують про те, що вони стали захараще-
ними та потребують прибирання, бо роз-
водяться шкідники. Насправді це не так. 
Сухі дерева та їхні фрагменти (деревина) є 
невіддільною частиною лісової екосисте-
ми. Не менш важливою, ніж живі дерева.

По-перше, від мертвих дерев зале-
жать сотні й тисячі різних видів комах, 
грибів, лишайників та мохів. По-друге, у 
мертвих деревах накопичена купа речовин 
та елементів, потрібних для росту живих 
дерев.

Наприклад, у країнах Європи є прог-
рами, спрямовані на збільшення кількості 
мертвої деревини. В Україні все навпаки: 
вважається, що мертва деревина – це 
«розсадник шкідників».

Офіційно площа лісів становить при-
близно 16% території країни. В Україні є 
також приблизно 500 тисяч гектарів лісів, 
які лісами не вважаються й не перебува-
ють під охороною держави. Здебільшого 
це так звані самосійні ліси, які утворилися 
природним шляхом на закинутих полях. У 
документах це «рілля» або «пасовище». 
Площа офіційних лісів України протягом 
останніх 30 років залишається приблизно 
незмінною. У 99% після вирубки дерева 
висаджуються або відновлюються при-
родним шляхом. Але сьогодні ліси дегра-
дують і стають бідними і нестійкими.

 В Україні площа лісів становить 16% 
території країни та є 500 тисяч гектарів 
лісів, які не перебувають під охороною 
держави. 

Україна щорічно офіційно заготовляє 
близько 20 мільйонів кубометрів дереви-
ни. Більшість незаконних вирубок прово-
дяться з документами, але порушують інші 
вимоги закону. Наприклад, є санітарні 
рубки здорових дерев. На таку рубку є всі 
документи, однак ці документи брешуть 
про стан лісу.

Інший приклад – санітарна рубка в 
сезон тиші. На неї також є всі документи, 
але рубали ліс тоді, коли це заборонено 
законом. Що відбувається в Україні з 

бІЛьшІсТь НЕЗАКОННИх РУбОК 
дЕРЕв пРОвОдИТься 

З дОКУмЕНТАмИ

За словами експерта, в Україні спос-
терігається перекіс: реальні проблеми в 
екології замовчуються, тоді як кількість 
перевірок великих підприємств лише 
зростає.

Українська держава зосереджена 
на контролі підприємств на предмет до-
тримання екологічного законодавства 
замість того, щоб впровадити реальні 

УКРАЇНА ІГНОРУє РЕАЛьНІ 
сТИмУЛИ мОдЕРНІЗАцІЇ 

думка експертів
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Смакотинка

ті птахів у містах обумовлено специфічни-
ми урбаністичними умовами. Паркових 
зон стає менше, а саме це звичні місця 
пташиного проживання. Свою роль віді-
грає фактор забруднення повітря, при-
сутність відкритих вентиляційних шахт, 
куди потрапляють птиці, а також сучасне 
будівництво – проекти будинків не розра-
ховані на сусідство з птахами, – говорить 
голова Державної екологічної інспекції 
України Андрій Мальований.

Свою лепту в поведінку і ареал про-
живання птахів вносить і глобальне 
потепління. Орнітологи стверджують, 
що розмах крил солов’я за останні два 
десятиліття через зміни клімату сильно 
зменшився. І це сталося через те, що 
період, сприятливий для вирощування 
пташенят, скорочується. В таких умовах 
більше шансів вижити з’являється у птахів 
меншого розміру. Поки що солов’ї про-
довжують використовувати ті ж схеми 
міграції та місця призначення, що і ра-
ніше, і це, можливо, ставить під загрозу 
виживання виду.

- Часто говорять про те, що птахи 
шкодять аеропортам. Це дійсно так. Але 
доведено, що набагато дешевше побуду-
вати аеропорт подалі від місць скупчення 
та перельоту птахів, ніж потім боротися з 
ними – це дорого і не дуже ефективно. У 
будь-якій цивілізованій країні зараз ае-
ропорт або електростанцію не побудуєш 
без орнітологічної експертизи, – говорить 
голова Національної екологічної ради 
України Олександр Чистяков.

У той же час, за його словами, місто 
дає можливість вижити тим птахам, які 
загинули б у дикій природі. Йдеться про 
альбіносів та ослаблених особин.

Ми звикли до «корінних городян» – 
голубів, яких за твердженням орнітоло-
гів понад 100 тисяч, але навіть у Києві 
мешкають і рідкісні, в тому числі й хижі 
птахи. Одна з них – пустельга. Вигля-
даючи здобич, вона на невеликій висоті 
часто трясеться в повітрі на місці. Тому 
в народі її прозвали «трясучкою». Вона 
поїдає дрібних гризунів, ящірок і різних 
комах. Цю птицю, якщо пощастить, можна 
побачити на Борщагівці і на лівому березі 
Дніпра.

- Городяни люблять птахів і часто на-
магаються їх підгодовувати з руки. Але 
цього не потрібно робити. Краще повісьте 
годівницю, яка особливо корисною буде в 
снігову морозну зиму. І не забудьте, якщо 
вже почали, то не припиняйте. Птах дуже 
добре запам’ятовує, де його пригостили 
обідом. І якщо ви перестанете годувати, 
та ще в морози, підгодовані вами пернаті, 

ТИсяЧУ сТОЛІТНІх дУбІв дЛя 
РЕКОНсТРУКцІЇ НОТР-дАмА
У Франції для реконструкції Собору 

Паризької Богоматері, в якому майже 
два роки тому сталася пожежа, зрубають 
тисячу столітніх дубів. Про це йдеться в 
сюжеті ТСН.Ранок.

Архітектори кажуть, що найкраще 
підійдуть багатовікові дуби. Оригінальний 
дах собору Паризької Богоматері часто 
називали «лісом» через величезну кіль-
кість дубових балок. Тому в цілому для 
його повного відновлення буде потрібно 
близько тисячі дерев, за кожне з яких до-
ведеться заплатити 15 тисяч євро.

будуть приречені. Адже будь-який зайвий 
рух на морозі, будь-яка спалена даремно 
калорія наближає птицю до смерті, – 
каже Олександр Чистяков.

Багато хто думає, що найкращий корм 
для птахів – хліб. І це велика помилка. 
Через його в’язкість їм може загрожувати 
смерть. Кращий корм для птахів – насіння 
дині, гарбуза, соняшнику, підсушені з осе-
ні ягоди калини і горобини, просо і пшоно, 
насіння трав, несолоне сало, яке дуже 
люблять синички, розмочені сухофрукти, 
які подобаються дроздам.

До речі, найменша пташка, що мешкає 
в столиці, – кропив’яник, який важить 
всього 9 грамів. Він любить парки з зарос-
тями і струмочками. Його можна зустріти 
на Нивках, в Гідропарку і Голосіїві.

Вечорами, після денного пошуку 
корму перед сном, птиці часто збира-
ються в величезні галасливі зграї. У цей 
час крони дерев – чорні від них. Одне з 
таких місць – парк біля Політехнічного 
інституту, де до пізньої ночі чути збудже-
ний пташиний крик. Вони то сваряться за 
більш зручне місце, то діляться вражен-
нями від минулого дня.

Птахи стали невід’ємною частиною 
міста, і тому фахівці сходяться на думці, 
що для їх нормального існування потрібна 
спеціальна програма.

Прес служба Національної 
екологічної ради України

Салат з куркою та ананасом
Поєднання курки з ананасом дуже 

популярне – салат виходить смачним 
і легким. При цьому він дуже простий і 
швидкий у приготуванні.

Інгредієнти:  300 г філе курки;  1/2 
банки консервованого ананаса;  5 ст.л. 
консервованої кукурудзи; 3 варених яйця; 
1 ст.л. дрібно нарізаної зелені; майонез.

Приготування: Відварити філе курки в 
ледь підсоленій воді.  Нарізати філе, яйця 
і ананаси невеликими кубиками.

Всі інгредієнти змішати, заправити 
майонезом. За бажанням додати сіль і 
перець.

Поставити в холодильник на 30 хв.

мІсьКІ пТАхИ

Незважаючи на те, що міста займають 
всього 3% поверхні планети, багато птахів 
стають міськими жителями. Там їм легше 
знайти корм, і вони відчувають себе більш 
захищеними від хижаків. Заради цього 
багато хто з них навіть підлаштовуються 
під середовище проживання яке постійно 
змінюється. Дійшло до того, що чорні 
дрозди почали будувати свої гнізда з по-
ліетиленових пакетів та інших подібних 
відходів.

Як показало дослідження, проведене 
в 54 містах на шести континентах, 80% 
всіх птахів у місті – це всього чотири 
види: голуб, горобець, ластівка і шпак. 
При цьому міста сприяють збереженню 
36 видів рідкісних птахів, занесених до 
Червоного списку Міжнародного союзу 
охорони дикої природи.

Чим менше в місті зелених насаджень, 
тим менша в ньому різноманітність птахів. 
Негативним фактором є й цілодобове 
освітлення, яке збиває їх цикадний ритм. 
Адже птахи співають зазвичай на світанку 
і під час заходу сонця. Через постійно 
включену ілюмінацію, яка збиває їх з 
пантелику, ошукані пернаті починають 
співати раніше, ніж треба, а у деяких з них, 
наприклад, у дроздів, навіть період роз-
множення починається на місяць раніше, 
і це погано для пташенят, так як до цього 
часу ще не встигає вирости для них їжа.

Приблизно понад 200 видів різних 
птахів живе у Києві. Деякі на постійній 
основі, а інші перебувають у столиці 
тимчасово. Екологи стверджують, що 
кількість птахів і їх видовий склад у містах 
з кожним роком змінюється. Багатьох 
водоплавних птахів, яких не було у нас 
раніше, зараз можна побачити на водо-
ймах столиці. Наприклад, в останні роки 
в Києві оселилася кряква, лиска, водяна 
курочка і чайки.

Але в той же час стало менше ластівок, 
які знищували комах. Тому що їм складно 
знайти в місті матеріал для будівництва 
своїх гнізд і харчування.

- Зменшення різноманітності і кількос-


