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сЕРпЕНь
6 - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
8 - Всесвітній день кішок
- День працівників ветеринарної медицини
9 - Міжнародний день корінних народів 
світу
12 - Міжнародний день молоді
14 - Перший (Медовий) Спас (Маковій)
- День фізкультурника
19 - Преображення Господнє. Другий (Яблуч-
ний) Спас
- День пасічника України
21 - Всесвітній день бездомних тварин
23 - Європейський День пам’яті жертв сталі-
нізму і нацизму
- День Державного Прапора України
24 - День Незалежності України
27 - 165 років від дня народження Івана 
Яковича Франка (1856-1916), українського 
письменника, вченого, громадського діяча
28- Успіння Пресвятої Богородиці. Перша 
Пречиста
29 - Міжнародний день дій проти ядерних 
випробувань
- Свято Жнив
30 - Міжнародний день жертв насильницьких 
зникнень

УРяд ОбмЕжИв вмІсТ фОсфАТІв 
У мИйНИх ЗАсОбАх

За ініціативи Міністерства захисту дов-
кілля та природних ресурсів України Уряд 
на своєму засіданні ухвалив постанову «Про 
внесення змін до Технічного регламенту 
мийних засобів».

Оновлений український технічний регла-
мент та синхронізація його з Регламентом ЄС 
«Про миючі засоби» запровадить поетапне 
обмеження вмісту фосфатів та інших сполук 
фосфору в мийних засобах. Це стосується 
мийних засобів для побутового та промис-
лового прання, миття й очищення.

«Провідні країни світу обмежили або пов-
ністю заборонили використання фосфатів у 
мийних засобах ще у 80-90 роках минулого 
століття та перейшли на використання більш 
безпечних для довкілля безфосфатних ми-
ючих засобів. Маю надію, що обмеживши 
вміст фосфатів у мийних засобах, ми отри-
маємо суттєвий природоохоронний ефект. 
Та зменшимо «цвітіння» великих річок, які 
є головними джерелами питної води для 
українців», –  прокоментував рішення Уряду 
Міністр захисту довкілля та природних ресур-
сів Роман Абрамовський.

в Єс ЗАбОРОНяТь вУГЛЕвОдНЕвІ 
АвТОмОбІЛІ З 2035 РОКУ

В ЄС планують з 2035 року заборонити 
продаж автомобілів з дизельними і бензино-
вими двигунами. Це передбачено програмою 
боротьби зі змінами клімату до 2050 року, 
що отримала назву Fit for 55, повідомляє 
Deutsche Welle.

Передбачається, що ці заходи дозволять 
скоротити викиди двоокису вуглецю в усіх сег-
ментах європейської економіки, включаючи 
виробництво електроенергії, автомобільний 
і житловий сектори, а також судноплавство, 
авіацію і сільське господарство. У 2030 році 
викиди мають скоротитися на 55% в порів-
нянні з рівнем 1990 року, а до 2050 року їх 
слід звести до нуля.

31 рік тому над будівлею Київської 
міської ради був піднятий тоді ще не 
державний, а національний синьо-жовтий 
прапор України. Це сталося за 13 місяців 
до проголошення державної незалежнос-
ті України. Тоді на Хрещатику зібралося 
близько 200 тисяч осіб із різних місць 
України, з яких переважна більшість – 
кияни.

24 липня 2021 р. у Київраді відзначався 
День підняття національного прапору біля 
Київради. Організатори заходів: Київська 
МДА, Всеукраїнське об’єднання ветера-
нів та група депутатів Київради першого 
скликання, Секретаріат Київради.

Перед приміщенням Київради була 
розгорнута фото-виставка «Обличчя 
української незалежності», яка була ви-
готовлена Всеукраїнським об’єднанням 
ветеранів спільно з Міністерством у спра-
вах ветеранів України.

Олександр Мосіюк тодішній (1990) 
заступник голови Київради, котрий осо-
бисто підняв національний прапор біля 
будівлі Київради та Київського  міськви-
конкому, Олесь Шевченко – народний 
депутат України першого скликання, 
багатолітній політв’язень московитсь-
ких концтаборів, депутати Київради 
першого скликання: Самойленко Юрій 
Іванович, Олександр Кулик. 

31 РІК ТОмУ сТОЛИця УКРАЇНИ пІдНяЛА НАцІОНАЛьНИй пРАпОР
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У конференц-залі Київради про-
йшло урочисте відзначення підняття 
українського національного прапору над 
Київрадою. Перед авдиторією виступили 
депутати Київради першого скликання, 
представники нинішньої столичної влади,  
відомі громадські діячі та представники 
активної молоді. Зокрема, заступник 
міського голови – секретар Київської 
міської ради Володимир Бондаренко, 

Приємною родзинкою заходу був 
виступ та діалог з депутатами українсь-
ких пластунів. Це був діалог величного 
минулого України з її славним і велич-
ним майбутнім. 

Голова УЕА «Зелений 
світ» та Всеукраїнського 
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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
«Безгосподарне використання та роз-

повсюдження цих одноразових матеріалів 
посилюють драму пластикових відходів, які 
забруднюють та задушують наземні океани 
та екосистеми. У воді маски, як правило, 
плавають, але є більш важкі, які тонуть або 
залишаються підвішеними на всі глибини. 
Уже спостерігали риб, черепах, морських 
ссавців та птахів, які поглинули їх цілими 
або стали жертвами гумок. Крім того, через 
кілька тижнів перебування в навколишньо-
му середовищі маска фрагментується на 
мікроволокна, які можуть накопичувати та 
виділяти токсичні хімічні речовини та па-
тогенні мікроорганізми. Те, що виявилося 
необхідним для захисту нашого здоров’я, 
має високу ціну для навколишнього середо-
вища», – сказано в повідомленні.

До 2100 року в Україні може зникнути 
97% природного ареалу білки – вивірки 
звичайної (Sciurus vulgaris). Про це свідчить 
опубліковане «Українською природоохо-
ронною групою» дослідження українських 
вчених, які змоделювали кілька сценаріїв 
зміни клімату.

Тепліший клімат змінить ліси, в яких жи-
вуть білки, через що зменшаться чи зникнуть 
їхні кормові ресурси. Зрештою, тварини не 
зможуть виживати у нових екосистемах, до 
яких вони не пристосовані, адже звикли до 
холоднішого клімату. Тому невідомо, скільки 
популяцій білок залишиться до початку нас-
тупного століття на українських землях, та 
де саме вони житимуть. 

За даними вчених, навіть за найкращого 
сценарію через сухіший клімат білка втра-
тить половину своєї природної території 
проживання в Україні.

«Симуляція поширення вивірки за най-
більш м’якого сценарію (зростання серед-
ньої глобальної температури на 1,5°С) по-
казує можливу втрату 49% ареалу вивірки 
в Україні до 2100 року. Це мінімальний 
і невідворотний очікуваний вплив зміни 
клімату на поширення вивірки», – поперед-
жають вчені.

А за найбільш негативного варіанту – 
якщо викиди парникових газів у атмосферу 
будуть ще зростати і температура підніметься 
на 3°С й більше – в Україні за XXI століття 
залишиться тільки 3% природного ареалу 
для білок.

«Він лишиться тільки у Карпатах та 
невеликій ділянці у Криму. Це гірські й 
пригірські райони», – пояснює BBC News 
Україна один з авторів дослідження Григорій 
Коломицев.

Через сухіше середовище їхня природна 
територія існування буде зміщуватися на пів-
ніч – у Білорусь та ще північніше у Росію.

Як пояснює Григорій Коломицев, це 
означає, що білки зможуть вижити у парках 
та інших локаціях у містах чи біля міст, але 
їхнє життя буде залежати вже від людей. Тоді 
як дикі популяції в лісах можуть повністю 
зникнути.

ЧЕРКАщАНИН НА 24 мЛН ГРН 
ЗАвдАв ЕКОЛОГІЧНИх ЗбИТКІв

Служба безпеки України викрила жителя 
Черкаської області у масштабному забруд-
ненні земель. Екології регіону завдані збитки 
на понад 24 млн грн, повідомляє СБУ.

За даними досудового слідства, у 2020 
році житель Городища уклав договір з 
комерсантами на постачання небезпечних 
промислових відходів виробництва для 
власних потреб. Він придбав понад 500 тонн 
картонно-паперових відходів для виготов-
лення палетів. Зловмисник зберігав токсичні 
речовини на земельній ділянці без дозвільної 
документації.

Звалище знаходилось на території 
колишнього заводу, а небезпечні відходи 
зберігалися просто неба.

Чоловікові повідомили про підозру за 
статтею про «забруднення або псування 
земель» (ч. 2 ст. 239).

Вода в Чорному морі в акваторії Одеси 
«зацвіла». Причиною тому стали сильні дощі, 
які змили різне сміття та відходи з міста,  по-
відомляє «Одеський кур’єр».

«Це явище викликане цвітінням ціанобак-
терій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для 
цього найбільш сприятливі умови – тепла 
морська вода (з температурою понад 19-20 
градусів) у поєднанні з низькою солоніс-
тю та наявністю великої кількості різних 
органічних речовин у воді», – зазначено в 
повідомленні.

В Одеській області на Хаджибейському 
лимані спостерігається масовий замор риби. 
Причиною загибелі риби можуть бути при-
родні фактори – зниження вмісту розчине-
ного кисню у воді внаслідок розмноження, 
цвітіння і гниття водоростей.

Ділянка, на якій зафіксовано заморне 
явище, становить приблизно 3 км. На поверх-
ні води спостерігаються великі скупчення 
водоростей, внаслідок чого утворилася 
зелена плівка.

У місцях загибелі риби представниками 
екологічної служби відібрано проби води 
на лабораторні дослідження і встановлення 
причини загибелі риби. Шляхом опитування 
місцевого населення встановлено, що будь-
яких фактів забруднення водойми отруйни-
ми речовинами, можливих скидів стічних вод 
або відходів люди не спостерігали.

ОдЕсА НЕбЕЗпЕЧНА

мАсКИ ЗАпОЛОНИЛИ пЛАНЕТУ
Пандемія коронавірусу посилила проб-

лему забруднення планети пластиком, яка 
й до цього гостро стояла. Так, у світі щодня 
використовують майже 7 мільярдів масок, 
що негативно впливає на кількість відходів, 
повідомляє WWF.

Зазначається, що лише ЄС споживає 
приблизно 900 мільйонів на день: за вагою 
майже 2700 тонн потрапляють у відходи (або 
розпорошені у природі). Ба більше, будучи 
виготовленими з композитного пластику та 
потенційно зараженими, вони не можуть бути 
відправлені на відновлення та переробку.

в УКРАЇНІ ЗА 80 РОКІв мОжУТь 
ЗНИКНУТИ дИКІ бІЛКИ
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діяльність екологістів 
Початок на ст. 1

щО РОбИТИ яКщО вИ вИявИЛИ 
смІТТЄЗвАЛИщЕ в ЛІсІ

Відповідно до статті 21 Закону 
У к р а ї н и  « П р о  в і д х о д и » ,  о р г а н и 
місцевого самоврядування повинні 
забезпечити ліквідацію несанкціонованих 
і неконтрольованих звалищ відходів, а 
також мають здійснювати контроль за 
додержанням юридичними та фізичними 
особами вимог у сфері поводження з 
виробничими та побутовими відходами.

Відповідно до Закону України «Про 
охорону навколишнього природного се-
редовища» та «Про відходи» лісокористу-
вач повинен не допускати засмічення лісу 
та несе пряму відповідальність за приби-
рання несанкціонованих сміттєзвалищ.

Тобто сміттєзвалище має прибирати 
місцева влада, або лісокористувач – за-
лежно  від того на чиїй території воно 
знаходиться.

Отже, якщо ви виявили сміттєзвалище 
в лісі:

Необхідно подати звернення на інтер-
активну мапу Міндовкілля.

Інтерактивна мапа надає можли-
вість громадянам надіслати звернення з 
геоприв’язкою та фотографіями щодо 
виявлених сміттєзвалищ. Далі інформація 

сТОРІНКИ  сЛАвНОЇ 
УКРАЇНсьКОЇ ІсТОРІЇ 
«ЗЕЛЕНОГО свІТУ» 

У бІбЛІОТЕЧНОмУ фОНдІ

об’єднання ветеранів Юрій Самойленко, 
депутат Київради першого скликання, 
який брав активну участь у піднятті укра-
їнського прапору над Київміськрадою 
далекого 1990-го. Зокрема, він наголо-
сив на розгорнутому діалозі нинішнього 
складу Київради та КМДА та екологічною 
та ветеранською спільнотою та запропо-
нував очільникам столиці виконувати взяті 
на себе зобов’язання перед столичною 
громадськістю.

31 РІК ТОмУ сТОЛИця УКРАЇНИ 
пІдНяЛА НАцІОНАЛьНИй 

пРАпОР

Ініціатор створення скверу ім. Василя 
Стуса та встановлення обох пам’ятних 
знаків поетові, директор виконавчої упра-
ви УЕА «Зелений світ» Віктор Ткаченко 
перед початком заходів зібрав підписи 
депутатів та громадськості під листом Ки-
ївському міському голові Віталію Кличку 
та Депутатам Київської міської ради щодо 
захисту пам’ятного знаку, присвяченого 
Василю Стусу, на місці розташування 
будинку, в якому мешкав поет із сім’єю 
до ув’язнення.

Не так давно активісти УЕА «Зелений 
світ» довідалися, що КМДА збирається 
зруйнувати пам’ятний знак поетові на 
місці розташування будинку, в якому він 
мешкав із сім’єю до ув’язнення, а на цьому 
місці збудувати автостоянку. 

Якщо знесення пам’яті Стуса, на місці, 
де поет проживав і творив свої геніальні 
твори, правда – це буде актом анти-
українського мародерства в 30 річницю 
проголошення державної незалежності 
України, скоєного під керівництвом Ві-
талія Кличка.

«Просимо Вас, йдеться у листі, – ска-
сувати Рішення про будь-які будівництва 
на території, де розташований  пам’ятний 
знак, присвячений Василю Стусу, на місці 
розташування будинку, у якому мешкав 
поет із сім’єю до ув’язнення. Також взяти 
цей пам’ятний знак на баланс Київської 

міської державної адміністрації. Унемож-
ливити у майбутньому будь-які зазіхання 
будь-кого на цю територію».

Цього листа директор виконавчої 
управи УЕА «Зелений світ» Віктор Ткачен-
ко публічно вручив заступнику міського 
голови – секретарю Київської міської 
ради Володимиру Бондаренку.

Захід завершився обміном думок 
та спогадів учасників під каву й чай з 
канапками.

 15 липня в бібліотеці Святошинського 
району Києва ім. Махтумкулі  відбулася 
презентація книги Віктора Ткаченка 
«Святошинський «Зелений світ» у часовій 
перспективі». Це документальна розпо-
відь про те, як 30 років тому на теренах 
Святошинського (тоді – Лєнінградсько-
го) району Києва формувалася та діяла 
демократична опозиція до окупаційного 
совєтського московського режиму, яка 
виборювала державну незалежність 
України.

На презентацію прийшов колега авто-
ра по Демблоку райради Євген Бабінцев 
та низка людей, котрі брали участь у 
боротьбі з московським окупаційним 
режимом.

Хоч відвідувачів презентації було 
не багато, але щира дружня атмосфера 
компенсувала кількісну перевагу. Кожен 
зі слухачів отримав книгу з автографом 
автора.

надходить до  відповідних органів місце-
вого самоврядування або до відповід-
ного лісокористувача. Інформація щодо 
статусу опрацювання звернення та від-
повідних заходів місцевих органів влади 
або лісокористувача відображатиметься 
у персональному кабінеті.

Також сміттєзвалище можна при-
брати, якщо: 

 а) подати скаргу до Держекоінспекції 
(це можна зробити також через сайт Уря-
дового контакт-центру),  

б)  подати заяву до органу місцевого 
самоврядування, в адмінмежах якого  
розміщено сміттєзвалище (якщо ліс у 
комунальній власності); 

в) подати заяву до держлісгоспу, на 
території держлісфонду якого розміщено 
сміттєзвалище (рекомендується перший 
раз звернутися саме до лісокористува-
ча). 

Для того щоб перевірити виконання  
розгляду заяви потрібно: 

перевірити розділ Виконання  інтер-
активної мапи Міндовкілля;

проконтролювати своєчасність над-
силання  відповіді про ліквідацію сміт-
тєзвалища від ДЕІ органу місцевого 
самоврядування, держлісгоспу;

особисто пересвідчитись у ліквідації 
сміттєзвалища.

Рекомендуємо також ознайомитись з 
«Методичними рекомендаціями для гро-
мадських активістів, які бажають боро-
тися із засміченням лісу» за посиланням: 
https://bit.ly/3vqq1eK.

ЗАвдяКИ «ЧИсТОмУ» вОдНю 
УКРАЇНА впЛИвАТИмЕ НА 
свІТОвОмУ ЕНЕРГОРИНКУ
Використовуючи потенціал віднов-

люваних джерел енергії та розвиваючи 
«зелену» водневу енергетику, Україна 
зможе диктувати свої умови на світовому 
ринку енергоносіїв, пишуть «Українські 
новини».

Таку думку висловив президент 
енергетичної асоціації «Український 
водневий рада» Олександр Рєпкін. Він 
акцентував на тому, що такий вид палива 
та його виробництво є більш безпечними 
для навколишнього середовища.

«Чистий» водень отримують вна-
слідок розкладання молекули води на 
водень і кисень за допомогою електро-
енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел. Вуглекислий газ не генерується, 
та й у природи ми не забираємо нічого 
– беремо воду і повертаємо воду. Ми бу-
демо мати те, що є ключовим фактором 
для будь-якої економіки: енергоносії. Ті 
країни, у яких є доступ до енергоносіїв, 
отримують можливість диктувати свої 
умови спільноті, яке таких енергоно-
сіїв не має, – підкреслив Олександр 
Рєпкін.

За словами експерта в галузі водне-
вої енергетики, в Україні є 5 регіонів, 
працюючи з якими можна забезпечити 
новою енергією водню всю Європу. 
Наприклад, Україна знаходиться на 
другому місці в Європі після Великобри-
танії за потенціалом вітроенергетики. 
А офшорний потенціал нашої країни 
дозволяє приєднатися до офшорної ві-
троенергетичної стратегії ЄС.

Даша Птаховська
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пластик – це проблемадіяльність екологістів 

Радіаційна політика

Екозлочини окупантів 

Територія навколо Чорнобильської 
АЕС має перетворитися із зони відчуження 
на зону відродження, заявив президент 
України Володимир Зеленський. За його 
словами і відповідно до нової концепції, 
Чорнобиль має стати потужним магнітом 
для туристів. 

Радіація згодом зменшується внаслідок 
природного розпаду, тож із моменту аварії 
на Чорнобильській АЕС радіаційний фон у 
зоні знизився приблизно в 10 тисяч разів. 
Але радіація поширюється нерівномірно, 
а на рівень забруднення впливають різні 
фактори — сезонність, опади, вітер тощо. 
Тому деякі місця у 10-кілометровій зоні від-
чуження досі залишаються небезпечними. 

Наприклад, у Чорнобилі радіаційний 
фон становить приблизно 0,29 мікро-
зіверта (величина випромінювання), а на 
деяких ділянках біля самої ЧАЕС — сягає 
2,79 мкЗв. Водночас у Києві цей показник 
не перевищує 0,14 мкЗв. 

Загалом радіаційне опромінення — 
часте явище, якого не треба боятися. 
Радіацію випромінює майже все на світі: 
сонце, земля, будівлі, люди і навіть банани. 
Для порівняння, двогодинна подорож на 
літаку дорівнює 20-30 мкЗв, а флюорогра-
фія в лікарні — 0,6 мЗв. Вважається, що 
шкідливий рівень починається зі 100 мЗв, а 
смертельний — з 5 000 мЗв.

Через неоднорідність забруднення у 
Державному агентстві з управління зоною 
відчуження розробили безпечні маршрути 
для відвідувачів.

«Якщо ви дотримуєтеся правил пере-
бування і виконуєте  нескладні рекомен-
дації провідника, то мандрівка зоною є 
цілком безпечною», — кажуть у пресслужбі 
ДАЗВ.

Офіційно поїхати в зону можна, якщо 
вам виповнилося 18 років і ви не маєте 
медичних протипоказань до перебування 
в умовах іонізувального випромінювання. 
Робити медичні довідки не треба, дос-
татньо підтвердити ці дані у заявці на від-
відування зони. Також у заявці потрібно 
зазначити, що ви отримали не більше ніж 
0,9 мЗв опромінення за рік та ознайоми-
лися з правилами відвідування зони. Ці 
умови дають можливість узяти дозвіл на 
відвідування зони. 

В’їжджати та виїжджати необхідно 
тільки через КПП. При собі обов’язково 
треба мати паспорт і дозвіл на відвідування.  
Якщо плануєте пересуватися туристичними 
маршрутами, жодні додаткові засоби за-
хисту не потрібні. 

У зоні необхідно дотримуватися зат-
вердженої програми та маршруту, вимог 
попереджувальних і заборонних знаків, 
плакатів з радіаційної безпеки. Відвідувати 
її можна лише із супровідником, який має 
зустріти вас після перетину КПВВ, або з 
екскурсоводом. 

АТОмНИй пИЛ НА пІдОшвАх Ділянки радіаційно забруднених 
земель державної власності на схід від 
Базару на супутниковому знімку.

Якщо взяти супутникові знімки за 
попередні роки, наприклад за 2017, то 
побачимо схожу картину – вирощування 
с/г рослин на землях, які офіційно визнані 
радіоактивно забрудненими і виключени-
ми з господарського використання.

Однак, деякі ділянки почали обробля-
тись пізніше, але жодна не була вилучена 
з використання за цей час.

Така сама ситуація і з землями навколо 
смт. Народичі. Тільки тут площі залучених 
у вирощування с/г культур радіаційно 
забруднених земель значно більші – 
близько 2,5 тис. га, які обробляються 
щонайменше із весни 2017 року.  

При цьому, ДАЗВ, у відповідь на наш 
запит чітко вказало, що «не видавало 
жодних спеціальних дозволів на ведення 
сільськогосподарської діяльності на зем-
лях зони безумовного відселення». 

А отже, вся сільськогосподарська 
діяльність у межах цієї зони, зокрема на 
розглянутих вище ділянках здійснюється 
незаконно. Аналогічна ситуація спостері-
гається і в інших районах Житомирщини.

Наприклад, в Овруцькому районі (у 
межах до початку 2021 року) ділянки 
з номерами 1824281300:05:000:0254, 
1 8 2 4 2 8 1 3 0 0 : 0 5 : 0 0 0 : 0 2 5 7 , 
1824281900:16:000:0398 мають статус 
радіаційно забруднених і, водночас, 
розорюються, а ділянка з номером 
1823787000:10:000:0003 – частково ви-
кошується.

При цьому офіційно, згідно з даними 
Публічної кадастрової карти, ці ділянки не 
надані нікому в оренду, і обробляються 
нелегально.

Тому можна констатувати, що держа-
ва абсолютно не виконує своїх функції із 
забезпечення контролю за природоко-
ристуванням на радіаційно забруднених 
землях, що проявляється не тільки в 
масових рубках у Чорнобильській зоні, 
але й у відкритому вирощуванні сільсько-
господарських культур та заготівлі сіна 
на небезпечних радіаційно забруднених 
землях. 

Варто додати, що між Базаром та На-
родичами розташовується Древлянський 
природний заповідник, який було ство-
рено на місці лісів та полів, що зазнали 
сильного радіоактивного забруднення. 
Тому всі села були відселені із цієї тери-
торії ще на початку 1990-х років.

Ще частину колишніх полів передали 
в постійне користування Народицькому 
спецлісгоспу і наразі там вже виріс мо-
лодий сосново-березовий ліс, якому не 
загрожує перетворення на ріллю.

Однак, більшість забруднених сільсь-
когосподарських земель не були включені 
ані до заповідника, ані до лісгоспу.

Через це, як ми переконались вище, на 
частині цих земель не було забезпечено 
належного контролю і почалось їх неза-
конне використання, за повної відсутності 
радіологічного контролю продукції (при-
наймні, офіційного).

На практиці це означає, що в кожного 
із нас на столі можуть опинитись радіоак-
тивно забрудненні продукти харчування, 
вживання яких становить загрозу для 
життя та здоров’я.

Богдан Кученко, еколог

РАдІОАКТИвНІ «дАРИ» НА сТОЛІ
За декілька років після аварії на ЧАЕС, 

всі землі, що зазнали суттєвого радіоак-
тивного забруднення, були поділені на 3 
категорії, залежно від рівня забруднення 
та наявності населення.

Передбачив різний режим подальшо-
го використання цих земель закон «Про 
правовий режим території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи».

Окрім зони відчуження, яка повністю 
розташована у межах Київської області 
і лише в якій було повністю евакуйоване 
населення у 1986 році, з господарського 
обігу були також виведені значні площі 
земель у Житомирській області, що потра-
пили до зони безумовного (обов’язкового) 
відселення, або так званої 2-ї зони радіо-
активного забруднення.

Згідно зі згаданим вище законом, 
на радіоактивно забруднених землях у 
межах зони безумовного відселення, як і 
в зоні відчуження, забороняється ведення 
сільськогосподарської діяльності без спе-
ціального дозволу  Державного агентства з 
управління зоною відчуження (ДАЗВ).

За даними Головного управління 
Держгеокадастру в Житомирській об-
ласті, станом на початок 2016 року на Жи-
томирщині налічувалось понад 33 тисяч 
гектарів радіоактивно забруднених с/г 
угідь, які заборонено використовувати у 
виробництві. Найбільша їх площа припада-
ла на колишній Народицький район – 22,19 
тис. гектарів.

Новіші дані в Держгеокадастру від-
сутні, а тому будемо орієнтуватись на 
найсвіжішу офіційну інформацію.

Всі ці землі перебувають у державній 
власності, юридично не потрапили під 
приватизацію, і так само не підпадають 
під передачу у власність громад у рамках 
закону щодо «дерегуляції земельних від-
носин».

Однак, реальність така, що значна 
площа цих земель перебуває в господарсь-
кому обігу вже досить тривалий час, і вона 
постійно збільшується.

Співставивши межі земельних ділянок 
2-ї зони забруднення, кадастрові номери 
яких було отримано від Держгеокадастру, 
зі свіжими супутниковими знімками, ми ви-
явили, що значна частина цих земель вже 
тривалий час використовується для орного 
землеробства.

Для прикладу, розглянемо земельні 
ділянки категорії земель запасу, які 
розташовані на північ та схід від ко-
лишнього містечка Базар (кадастро-
ві номери 1823780400:02:002:0009, 
1 8 2 3 7 8 6 0 0 0 : 0 4 : 0 0 6 : 0 0 0 1 , 
1823786000:04:004:0001 та інші).

Витяги із земельного кадастру по 
кожній із цих ділянок показують, що до 
них застосовується обмеження у вико-
ристанні «Зона радіоактивно забрудненої 
території». Також всі ці ділянки зазна-
чені в переліку вилучених із використання 
земель, наданому Держгеокадастром у 
відповідь на запит.

Проте, супутниковий знімок Google 
показує, що наразі більшість їх території 
засіяна сільськогосподарськими культу-
рами. Поруч також обробляються землі 
приватної та комунальної власності, які 
не були офіційно включені до 2-ї зони 
радіоактивного забруднення.
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Україна радіаційнапластик – це проблема переробка сміття

діяльність екологістів 

16.07.2021 р. відбулося засідання 
Зеленої ради Української екологічної  
асоціації «Зелений світ». На засіданні 
були присутні 9 із 10 членів  Зеленої ради 
УЕА «Зелений світ».

Ухвалено порядок денний:
Про співпрацю УЕА «Зелений світ» з • 
екологічною комісією Київоблради. 
Доповідач В.Ткаченко.
Про заходи на захист української • 
землі. Доповідач М. Михалко.
Про створення відокремленого • 
підрозділу Сватівська міська  філія 
УЕА «Зелений світ». Доповідач 
В.Ткаченко.
Про заходи щодо фосфатів. Допо-• 
відач А. Босак.
Різне.• 

Станом на зараз документи реєстрації 
Сватівської міської  філії знаходяться на 
реєстрації в Міністерстві юстиції.

До кінця липня у води Дніпра випус-
тять червонокнижну стерлядь, російсько-
го осетра та севрюгу.

Про це повідомив міністр аграрної по-
літики та продовольства Роман Лещенко 
в своєму Telegram-каналі.

За його словами, Державне агентство 
меліорації та рибного господарства що-
річно зариблює води Дніпра осетровими 
рибами, але нині випустять понад 1,3 млн 
риб трьох червонокнижних видів.

«У тому числі й севрюгу, яку від 
ікринки виростили фахівці Дніпровського 
осетрового рибовідтворювального заводу 
імені академіка Артющика», – зазначив 
міністр.

Він повідомив, що до кінця липня у 
водойми Дніпра на Херсонщині заселять 
1,1 млн стерляді, 150 тис. російського 
осетра та 50 тис. севрюги, які були тради-
ційними видами у Дніпрі за часів київських 
князів.

Домашній притулок «Другий шанс» 
вже 10 років поодинці утримує його гос-
подиня – пенсіонерка Тетяна.

У київському притулку «Другий шанс» 
голодують десятки тварин. Його господи-
ня, пенсіонерка Тетяна Литвиненко, про-
сить про допомогу всіх небайдужих.

На сторінці притулку в Facebook Те-
тяна розповіла, що зараз під її опікою 50 
кішок і 8 собак. Крім цього, вона підгодо-

сКОРОЧЕННя вИКИдІв 
пАРНИКОвИх ГАЗІв

Міжнародна вертикально інтегрована 
група металургійних і гірничодобувних 
компаній Метінвест підписала меморандум 
про співпрацю з міжнародним лідером 
в області інжинірингу, будівництва та 
надання послуг для всього життєвого 
циклу устаткування підприємств металур-
гійної промисловості, компанією Primetals 
Technologies, пише «Інтерфакс-Україна».

Меморандум був підписаний у ході 
першого міжнародного форуму «Декар-
бонізація сталевої індустрії: виклик для 
України» в Києві.

Обидві сторони домовилися про реа-
лізацію спільних проєктів у сфері сталого 
розвитку галузі. До них відносяться спіль-
ні ініціативи у сфері науково-дослідних 
робіт у рамках фінансування Horizon 
Europe і Дослідницького фонду вугілля 
і сталі, пов’язані з кліматичними та еко-
логічними проблемами в сталеливарній 
промисловості.

Ця співпраця включає роботу над 
технологічними рішеннями, які можуть 
бути впроваджені на виробничих підпри-
ємствах Метінвесту, а також над перспек-
тивними технологіями та рішеннями для 
всього ланцюжка поставок металургій-
ної та гірничодобувної промисловості, 
щоб прискорити процес декарбонізації 
Метінвесту. Галузі взаємного інтересу 
включають енергоефективне та іннова-
ційне виробництво сталі на основі DRI 
уловлювання та утилізацію вуглецю і 
металургійного газу.

НІмЕцьКІ ЕКОЛОГИ пРОТИ 
«пІвНІЧНОГО пОТОКУ-2»

Природоохоронна організація Німеччи-
ни Deutsche Umwelthilfe (DUH) доводитиме 
в суді, що пов’язаний з будівництвом газо-
проводу фонд землі Мекленбург – Пере-
дня Померанія не відповідає заявленому 
статусу. Про це представник DUH заявив 
у четвер, 15 липня, після того як напе-
редодні адміністративний суд у Шверіні 
відхилив позов організації.

У позові оскаржувався статус гро-
мадської користі фонду. Цей статус, який 
установлюють податковим відомством, 
є важливим компонентом будь-якої 
громадської організації в Німеччині і дає 
можливість отримувати пожертвування, 
які спонсори можуть використовувати для 
скорочення податків.

Наступним кроком DUH стане позов 
до вищого адміністративного суду зем-
лі Мекленбург – Передня Померанія у 
Грайсвальді.

Керівник DUH Саша Мюллер-Креннер 
(Sascha Müller-Kraenner) заявила, що мова 
йде про «фейковий фонд», який обманює 
громадян, заявляючи, що займається за-
хистом клімату.

Насправді, за її словами, фонд зай-
мається «проштовхуванням, щоб там не 
було, найбільшого проекту Європи в об-
ласті традиційних джерел енергії».

Фонд із захисту клімату і навколиш-
нього середовища був створений у берез-
ні урядом землі Мекленбург – Передня 
Померанія, яка внесла в його статутний 
капітал 200 тисяч євро. Ще 10 млн додав 
у нього консорціум Nord Stream-2.

За планами земельних властей, фонд 
повинен швидко і про запас закупити 
обладнання і матеріали, необхідні для 
завершення будівництва газопроводу 
«Північний потік-2», а також передава-
ти їх на реалізацію проєкту, тим самим 
виводячи з-під загрози санкцій фірми-
постачальники і підрядників.

Заявлена мета фонду – завершення 
будівництва газопроводу і підтримка 
енергетичної реформи в Німеччині, в 
рамках якої природний газ відіграє роль 
«перехідного енергоносія» в період, коли 
потужностей з відновлюваних джерел 
недостатньо, щоб компенсувати недолік 
енергопостачання при одночасній відмову 
від атомних і вугільних електростанцій.

пРЕпАРАТ, ЧЕРЕЗ яКИй ГИНУЛИ 
пТАхИ, ЗАбОРОНИЛИ 

Через загибель понад 2350 птахів 
на Херсонщині в 40-кілометровій зоні 
навколо заповідника «Асканія Нова» за-
боронено використовувати для боротьби 
з гризунами препарат на основі броді-
факуму, наголосив голова Херсонської 
облдержадміністрації Сергій Козир в 
ефірі телеканалу «Дом».

На майбутнє аграріям для боротьби 
з гризунами рекомендуватимуть вико-
ристовувати інші препарати, зокрема, 
органічні.

«Ми збирали аграріїв, з ними прого-
ворювали, це питання на контролі. Зараз 
це все минуло. Але все одно ми чекаємо 
осені — коли знову почнеться обробка 
полів, і щоб не допустити повторення з 
загибеллю птахів», — наголосив Козир.

ЗАсІдАННя ЗЕЛЕНОЇ РАдИ 
УЕА «ЗЕЛЕНИй свІТ»

ТРИ вИдИ ЧЕРвОНОКНИжНИх 
РИб ЗАсЕЛяТь дНІпРО

КИЇвсьКИй пРИТУЛОК ТвАРИН

вує 40 котів та 7 собак в окрузі.
Понад 10 років пенсіонерка допомагає 

тваринам. Практично всі тварини притулку 
«Другий шанс» були домашніми, проте 
багато з них мають великі проблеми зі 
здоров’ям. Через це попередні власники 
котів і собак відмовлялися від них, а Те-
тяна намагається їм допомогти.

Здоровим і молодим тваринам пенсіо-
нерка шукає новий будинок. Старі собаки 
і коти, які мають хронічні захворювання, 
доживають своє життя в притулку. За-
раз тваринам потрібно закупити корм, 
а коштів не вистачає навіть на те, щоб 
оплатити минулу поставку їжі для тварин. 
Частину відкладених грошей довелося 
витратити на ліки для інвалідів і старих 
тварин.
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яК пОЗбУТИся ГАсТРИТУ 
в дОмАшНІх УмОвАх

Гастрит  (в ід  давньогрецького 
«gaster» – запалення) – це запалення 
слизової оболонки шлунку, яке веде до 
порушення основних функцій шлунку, 
перш за все секреторної, порушується 
переварювання та засвоєння їжі. Симп-
томи гастриту можуть бути гострими або 
навпаки непомітними (важкість у шлунку, 
дискомфорт у лівому підребер’ї).

При загостренні гастриту необхідна 
сувора дієта. Хворим на гастрит проти-
показані: шоколад, кава, газовані напої, 
алкоголь, консерви, концентрати і суро-
гати будь-яких продуктів, прянощі, спеції, 
а також продукція швидкого харчування, 
страви, що провокують бродіння (виног-
рад, чорний хліб), копчена, жирна і сма-
жена їжа, вироби із здобного тіста. При 
цьому харчування має бути різноманітним 
і багатим білками й вітамінами. 

Дуже ефективним народним засобом 
лікування гастриту є яблука, особливо 
зелені. Очистіть від шкірки зелені яблука, 
дрібно наріжте їх або просто потріть на 
тертці. Ось і все, можна їсти, причому в 
необмеженій кількості. Складність поля-
гає в тому, що після їх вживання не можна 
їсти протягом 2-3 годин, так як може по-
чатися газоутворення. 

У перший місяць такого лікування 
яблука необхідно їсти щодня, можна 
двічі на день, тільки не на ніч. У другій 
місяць можна вже 3 рази на тиждень. А 
на третій місяць уже буде досить навіть 
і одного дня, але з вірним дотриманням 
всіх правил!

Ще більш простий рецепт з яблу-
ками – робити щоранку натщесерце 
свіжий сік із зелених яблук і моркви, в 
співвідношенні 1:1.

Також скористаєтеся таким методом 
лікування як масаж або самомасаж. 
Обережно й м’яко прощупайте пальцями 
область, де розташовується шлунок, на-
магайтеся викликати приємне відчуття. 
Шлунок не повинен бути в цей момент 
зовсім порожнім або повним. Приємні від-
чуття підкажуть вам, що ви дійсно лікуєте 
себе, а не завдаєте шкоди.

Якщо мед розмішувати в теплому 
молоці, то це ще сильніше посилить 
лікувальний ефект. При болях у шлунку 
молоко з медом можна пити протягом 
всього дня, з розрахунку 2 столові ложки 
меду на склянку молока.

Перший прийом їжі повинен бути 
з м’якої їжі, наприклад, з’їжте йогурт, 
кефір, омлет. А ввечері, після меду, ви-
пийте чай – краще, якщо це зелений чай. 
І бажано на ніч більше не їсти. Або якщо 
дуже захочете, то з’їжте знову що-небудь 
нейтральне, м’яке. І пам’ятайте, що про-
тягом всього курсу лікування вам потрібно 

«двІ ТРЕТИНИ хІмІЧНИх 
спОЛУК У ЧЕРвОНОмУ шЛАмІ 

вИКЛИКАюТь РАК»
Шлам МГЗ має три з шести небез-

печних властивостей, визначених Ба-
зельською Конвенцією про контроль за 
транскордонним перевезенням небезпеч-
них відходів та їх видаленням, йдеться у 
висновках судово-інженерної екологічної 
експертизи.

У Миколаєві відбувся круглий стіл 
«Презентація висновків експертизи, щодо 
екологічних і соціально-економічних нас-
лідків функціонування шламосховища 
Миколаївського глиноземного заводу», 
модератором якого виступила голова 
Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна 
Тимочко.

Під час дискусії головний лікар На-
ціонального інституту раку Міністерства 
охорони здоров’я Андрій Безносенко 
повідомив про шкоду, що наноситься 
червоним шламом організму людини.

«Дві третини хімічних сполук, вияв-
лених експертизою в червоному шламі, 
викликають рак. До цього додати нічого. 
Не потрібно навіть бути експертом, щоб 
визначити небезпеку даних відходів для 
організму людини. Причому небезпека в 
тому, що потрапляють вони в наш орга-
нізм неусвідомлено – через шкіру, через 
дихальні шляхи, через їжу. І визначити їх 
неможливо. Після цього некурящі та не-
питущі люди запитують у лікарів: звідки 
рак? Ось звідси», – пояснив медик.

Адвокат АТ «Greco» Артемій Во-
робйов представив учасникам круглого 
столу висновки судово-інженерної еко-
логічної експертизи Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України, які свідчать 
про те, що шлам МГЗ має три з шести 
небезпечних властивостей, визначених 
Базельською Конвенцією про контроль 
за транскордонним перевезенням небез-
печних відходів та їх видаленням.

«Експертизою було встановлено, що 
відходи червоного шламу можуть мати не 
одну, навіть не дві, а три небезпечні влас-
тивості. Перша властивість-отруйність. 
Отруйними вони можуть бути для людини, 
для жителів Миколаївської області. Їх по-
трапляння в організм через дихальні або 
інші шляхи можуть викликати затяжні хво-
роби. Друга властивість – екотоксичність. 
Відходи можуть мати значний негативний 
вплив на екологічні та біотичні системи. 
Третя – токсичність», – зазначив він.

При цьому юрист вважає, що дані від-
ходи взагалі не можна зберігати на тери-
торії України, оскільки й бокситова руда, 
яку переробляє МГЗ, і відходи, і кінцевий 
продукт – є імпортним товаром.

«Стаття 32 Закону «Про відходи» 
забороняє будь-яке ввезення іноземних 
відходів в Україну з будь-якою метою, 
крім транзиту. Захоронювати тут інозем-
ні відходи заборонено», – резюмував 
Воробйов.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року 
громадська організація «Стоп шлам» по-
дала позов до суду проти Миколаївського 
глиноземного, вимагаючи відшкодувати 
понад 9,2 млрд гривень моральної шкоди 
за шкоду екології.

Експертиза Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України виявила ряд 
небезпечних речовин у відходах червоно-
го шламу Миколаївського глиноземного 
заводу, які чинять негативний вплив на 
навколишнє природне середовище, а 
також життя і здоров’я людини.

У травні 2021 року суд першої інстан-
ції визнав позов правомірним і присудив 
жителям Миколаєва 9,21 млрд гривен в 
якості компенсації. Тепер належить роз-
гляд апеляції, яку збирається подавати 
МГЗ.

виключити зі свого раціону все, що містить 
оцет, і не вживати каву.

Для іншого способу позбавлення від 
гастриту потрібен хороший, свіжий, бажа-
но квітковий (від білої акації) або гірський 
мед. Кожен день вранці і ввечері з’їдайте 
по 1-2 ст. ложки меду перед їжею, за-
пиваючи теплою (але не гарячою) водою 
або таким же свіжим чаєм. Мед можна 
розмішувати у воді і пити медовий роз-
чин. Після цього можна їсти тільки через 
п’ятнадцять хвилин і не грубу їжу. Курс 
лікування 1 місяць.

Найефективнішим засобом лікуван-
ня гастриту з соків є капустяний сік. Він 
буквально творить чудеса. Особливо він 
необхідний людям із пониженою кис-
лотністю шлунка. Для його приготування 
вичавіть стакан соку з квашеної капусти 
або капустяного листя на соковижимал-
ці. Перед вживанням слід підігріти його. 
Якщо сік у вас викликає нудоту, то пийте 
його через чотири години після віджиман-
ня. Приймати сік слід по півсклянки 2 рази 
на день за годину до їжі. Капустяний сік 
можна навіть заздалегідь готувати. Термін 
його зберігання – 36-48 годин.

При загостренні гастриту одна жінка 
вилікувалася травами всього за місяць. 
Але при цьому вона ще дотримувалася 
дієти: їла тільки протерту їжу. Болі пере-
стали дошкуляти вже після першого дня 
лікування.

Рецепт: візьміть по 1 ст. ложці трави 
деревію, подорожника, сени, звіробою, 
кропиви, квітів ромашки, календули і 1 ч. 
ложку кореня валеріани. Все – на 1 л 
окропу. Кип’ятіть 1-2 хвилини. Остудіть, 
процідіть, випивайте 50-100 мл відвару 
за 30 хвилин до їжі 3 рази на день. Також 
слід додати, що після такого лікування 
жінка щодня приймала натщесерце по 
1 ч. ложці рідкого меду протягом двох 
років.

Дає хороший лікуючий ефект відвар 
з коріння лопуха. Для його приготування 
візьміть чайну ложку дрібно подрібненого 
кореня лопуха і залийте півлітра окропу. 
Настоювати потрібно 12 годин, тому краще 
заварювати на ніч. Настій слід приймати 
по півсклянки 4 рази на день. Або можна 
приготувати відвар з коріння лопуха. Для 
цього візьміть чайну ложку сировини і 
кип’ятіть в склянці води 5-10 хвилин. При-
ймати відвар потрібно по столовій ложці 
3-4 рази на день.

Картопля вважається дуже хорошим 
засобом для лікування гастриту. Вранці, 
перед їжею, випийте одну склянку сві-
жовичавленого картопляного соку, потім 
бажано полежати півгодини. Через годину 
після прийому соку можна поїсти. Курс 
лікування – 10 днів. Таких курсів слід про-
вести три, але з обов’язковою перервою 
після кожного курсу – також на 10 днів.

Відвар з насіння льону. Для цього 
необхідно ввечері заварити 2 чайні ложки 
насіння склянкою окропу і настоювати до 
ранку. Перед першим прийомом їжі випити 
третину склянки (насіння теж потрібно 
пити), іншу частину рівномірно розподілити 
на весь день. Відвар рекомендується вжи-
вати протягом місяця, навіть якщо напад 
гострого гастриту вже пройшов. Можна 
замінити його киселем, приготованим на 
основі насіння льону, змішавши їх з вівся-
ними пластівцями або ягодами.

«Спадщина Предків»
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Закордонний досвід

Понад 4 роки триває боротьба еко-
логів за збереження полонини Боржава. 
Окрасу українських Карпат не лише пла-
нують забудувати вітряками: нещодавно 
стало відомо про наміри побудувати тут 
лижний курорт. Питання збереження 
унікальної природної та туристичної міс-
цевості порушувалося навіть у Бернській 
конвенції...

Полонина Боржава – чи не найма-
льовничіша в українських Карпатах. 
Флора і фауна хребта налічує десятки 
червонокнижних видів рослин і тварин, а 
через сам хребет проходять міжнародні 
міграційні шляхи птахів. Сама полонина 
включена до Смарагдової мережі, тобто 
визнана важливою для збереження не 
лише для України, але й для всієї Європи. 
І саме тут планується будівництво величез-
ного вітропарка на 34 вітряки. Починаючи 
з 2017 року українські екологи виступали 
проти будівництва, яке призведе до зни-
щення не лише рідкісних видів та оселищ, 
але й до знищення самої полонини.

Будівництво вітряків передбачає 
масштабні будівельні роботи. Щоб по-
будувати вітряк висотою 200 метрів на 
гірській полонині, необхідно прокласти 
дороги, якими завозитимуть будівельну 
техніку, фактично зрізати вершину хребта, 
щоб там прокласти рейки, якими їздитиме 
кран, який підніматиме генеруючу уста-
новку. Електромережі прокладатимуться 
під землею, тож треба буде викопати гли-
бокі траншеї, і вся ця земля сипатиметься 
вниз. Полонина буде знищена, так само 
як і рідкісні види й оселища, які включені 
до Резолюції 4 Бернської конвенції, тобто 
охороняються в Європі, – пояснює голо-
ва Української природоохоронної групи 
Олексій Василюк.

Науковці не сподівалися, що держава 
зможе захистити принаду українських 
Карпат і подали скаргу до Бернської 
конвенції. Постійний комітет Бернської 
конвенції звернувся до України з вимогою 
зупинити цей небезпечний проект. І в бе-
резні минулого року відбулася маленька 
перемога: Закарпатський окружний 
адмінсуд скасував висновок з оцінки 
впливу на довкілля цього проекту. Наразі 
справа розглядається в судах. Утім, у 
лютому з’явилася інша загроза: ЗМІ ряс-
ніли заголовками про намір побудувати 
на Боржаві вже цього року величезний 
лижний курорт. При цьому оголошень 
щодо проведення стратегічної екологічної 
оцінки та оцінки впливу на довкілля цього 
проекту не було, хоча ці процедури є за-
конодавчою вимогою…

Очевидно, що нові загрози й надалі 
поставатимуть перед цінними природними 
територіями України. Екологи переконані, 
що одним з провідних механізмів, який 
зміг би допомогти зберегти Боржаву та 
інші побідні об’єкти, є їхнє заповідання. 
Однак процедура заповідання в Україні 
заскладна й забюрократизована.

Важливо усвідомлювати, що терито-

пЛАсТИКОвИх вІНКІв І 
шТУЧНИх КвІТІв НЕ бУдЕ

У Мукачеві заборонили продаж і ви-
користання штучних пластмасових квітів, 
корзин, вінків. Також їх не можна буде 
використовувати на кладовищах. Таке 
рішення прийняла міська комісія екологіч-
ної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Заборонити мешканцям громади 
використовувати, розміщувати покладати 
на об’єкти благоустрою (кладовища, ме-
моріальні комплекси, пам’ятники тощо) 
штучні пластмасові квіти, вінки, корзини 
тощо», – йдеться в рішенні комісії. Окрім 
того, заборонений продаж пластикових 
вінків і квітів на ринках та у торгових закла-
дах на території Мукачевської громади.

Планують долучити до контролю 
за ситуацією й офіцерів громад. За по-
рушення нововведення передбачені 
штрафи. Розмір штрафів визначатиме 
адмінкомісія.

У КОЛОмИЇ ЗАпУсТИЛИ сЕРвІс 
ТАКсІ НА ЕЛЕКТРОмОбІЛях
У прикарпатському місті Коломия роз-

почала свою роботу служба таксі, яка ви-
користовує лише електричні автомобілі. У 
парку компанії VOLTA є 15 електрокарів, 
один з яких – Tesla.

Як повідомив міський голова Коломиї 
Богдан Станіславський, нова служба таксі 
VOLTA розпочала свою роботу в місті.

«Сьогодні ми вітали представників 
VOLTA з початком роботи в місті. Авто-
парк представлений 16 новими електро-
мобілями, серед яких одна Tesla. Сервіс 
пропонує комфортні умови перевезення 
в місті та по Коломийському районі. Як 
підкреслили представники компанії, на 
авто стоять обмежувачі швидкості задля 
100% безпеки користувачів сервісу», – 
повідомив мер Коломиї.

Співвласник компанії VOLTA Сергій 
Мельник розповів ZAXID.NET, що паса-
жири можуть замовити таксі не лише у 
Коломийський район, а навіть у сусідні 
області.

пЛАТфОРмИ дЛя ГНІЗдУвАННя 
пЕЛІКАНІв НА ОдЕщИНІ

У Дунайському біосферному запо-
віднику (Одеська обл.) екологи встано-
вили штучні платформи для гніздування 
пеліканів.

Їх облаштували на території Дунайсь-
кого біосферного заповідника, в найбільш 
захищеній заповідній зоні – зоні суворої 
охорони (озеро Ананькін кут).

Роботи з монтажу штучних платформ 
розпочалися ще навесні. Їх зібрали з пла-
вучих блоків, які покрили дошками. Перед 
початком розмноження птахів платформи 
зверху покрили очеретом, щоб надати їм 
більш природний вигляд. Як зазначається, 
подібні споруди сприяють формуванню 
гніздових колоній пеліканів. Досвід Ру-
мунії, Болгарії та інших країн свідчить, 
що пелікани охоче будують свої гнізда на 
таких штучних острівцях.

Згідно з обліком пеліканів, який був 

ЕКОКАТАсТРОфА в УКРАЇНІ: 
2/3 ГРОмАдяН жИвУТь НА 

ТЕРИТОРІЇ ІЗ ЗАбРУдНЕНИм 
пОвІТРям

В Україні відбувся черговий форум 
«Україна 30». На ньому обговорили якість 
життя українців, методи боротьби зі стре-
сом та екологічні фактори, які впливають 
на здоров’я.

За словами заступника міністра за-
хисту довкілля та природних ресурсів з 
питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації Руслана 
Стрільця, лише 1/3 промислових гіган-
тів провели модернізацію за останні 10 
років.

Також він розповів, що 2/3 українців 
проживають на територіях із забрудненим 
атмосферним повітрям. Найпоширені-
шими компонентами, які забруднюють 
повітря, є:

діоксид сірки;
дрібнодисперсний пил;
оксиди азоту у різних сполуках.
У промислових районах, як зауважив 

Стрілець, на 25–40%  вищий загаль-
ний рівень захворюваності населення, 
зокрема, серед дітей. «Україна має 
комплексно підходити до екологізації 
середовища, аби не мати такі прикрі 
статистичні дані», – наголосив він.

На його думку, якість життя українців 
безпосередньо пов’язана з якістю дов-
кілля. У промислових регіонах тривалість 
життя українців на 10 років менше, ніж у 
європейців. На це впливають, зокрема, 
промислові підприємства, які необхідно 
модернізувати. Крім того, необхідно ухва-
лити низку екологічних законів.

рії Смарагдової мережі створюються на 
європейському рівні. На національному 
рівні держава часто не в змозі адекватно 
регулювати систему заповідних територій. 
Утім, якщо для територій Смарагдової ме-
режі виникають якісь загрози, Бернська 
конвенція завжди реагує та спонукає від-
реагувати державу, оскільки охороняти ці 
території – це міжнародні зобов’язання 
України, – наголошує біолог Української 
природоохоронної групи Єгор Гриник.

Уже цього року до України має заві-
тати експерт Бернської конвенції, який 
вивчатиме ситуацію щодо загрози збе-
реження природної цінності Полонини 
Боржава (ще взимку питання Боржави 
розглядали в Постійному комітеті Бернсь-
кої конвенції, і всі учасники одноголосно 
підтримали пропозицію провести неза-
лежну експертизу на місці у 2021 році). 
Наразі ж відомо, що за рішенням Постій-
ного комітету Бернської конвенції, Укра-
їна не повинна розпочинати жодних робіт 
на Боржаві, доки не отримає остаточних 
висновків комітету.

Вплив Бернської конвенції на кричущі 
загрози територіям Смарагдової мережі 
відчутний уже зараз. І інколи видається, 
що Європа має набагато більше бажання 
захищати нашу українську природу, ніж 
ми самі. 

Тетяна Шаміна, УПГ

яК ЗАхИсТИТИ ОКРАсУ КАРпАТ проведений навесні, в українській дельті 
Дунаю помічено більше 2 тис. рожевих 
пеліканів і 83 кучерявих пелікана. Рожеві 
пелікани гніздяться в Румунії – в одній 
колонії в урочищі Рожко Бугаєва. Од-
нак кучеряві пелікани будують гнізда на 
різних водоймах – від Греції до України. 
Кілька років тому в Україні орнітологи 
фіксували поодинокі гнізда кучерявих 
пеліканів на озері Кугурлуй, але стабільна 
гніздова колонія не сформувалася.
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Смакотинка

10 вАжЛИвИх пОРАд вІд 
вЕТЕРИНАРА

Помідори з сиром
Склад: 4 великих помідори, 100-

150 г твердого жовтого сиру, 2 ст. ложки 
рослинної олії (краще оливкової), 1 ст. 
ложка чорних або зелених оливок без 
кісточок, кілька листків зеленого сала-
ту, кілька листиків василька або м’яти, 
перець, сіль.

Приготування: Помідори вимийте, 
витріть і наріжте поперек кружками 
(товщиною близько 1,5 см). Твердий сир 
наріжте товстими шматочками. Оливки 
відцідіть і наріжте невеликими кружками. 
Кожні два кружки помідора перекладіть 
шматочком сиру, посоліть, а зверху покла-
діть сир і оливки. Плоску форму викладіть 

фольгою, змажте рослинною олією і на-
повніть помідорами. Випікайте в духовці 
при температурі 200° С в протягом 15 хв. 
готові помідори прикрасьте васильком і 
подавайте на салатних листах. 

Ветеринар Олександр Стрижаков дає 
поради усім господарям пухнастих (і не 
дуже) улюбленців. Що повинен робити 
кожен для своєї тваринки?

Перед тим, як принести у дім кошеня, 
цуценя, папугу, черепаху або іншу тварин-
ку, прочитайте ці поради. Вони формують 
у власників почуття відповідальності 
та розуміння, як правильно доглядати 
улюбленця. 

Не купуйте породистих тварин, поба-
чивши випадкове оголошення в інтернеті. 
Пам’ятайте, що чистокровна кішка або 
собака коштують дорого, і варіанти за 
низьку ціну можуть виявитися обманом.

Якщо ви купуєте породисту твари-
ну, вимагайте ветеринарний паспорт та 
переконайтеся, що в малюка немає ге-
нетичних захворювань, які передаються 
від батьків.

Якщо ви берете улюбленця з при-
тулку, дізнайтеся, чи немає там спалахів 
інфекційних хвороб, а також обов’язково 
розпитайте про щеплення та стерилізацію, 
які могли робити тварині.

Часто недобросовісні заводчики хо-
чуть продати цуценят віком від 1 місяця, 
щоб не годувати малюків далі. Але такі 
малюки надто беззахисні та несоціалізо-
вані. Купуйте цуценят і кошенят у віці від 
3 місяців, після того, як їм зробили усі 
необхідні щеплення.

Навіть якщо улюбленець не гуляє 
на вулиці, збудники хвороб можуть по-
трапити в дім на одязі та взутті. Тому 
обов’язково дотримуйтеся схеми вакци-
нації відповідно до віку тварини. Не за-
бувайте клеїти наклейки у ветеринарний 
паспорт – він може знадобитися вам, 
наприклад, для виїзду закордон.

Коти прагнуть полювати за комахами 
та птахами з вікна. Жоден кіт не застрахо-
ваний від падіння. Звичайні москітні сітки 
не врятують вашого котика, тому оберіть 
варіанти, які улюбленець не зможе зла-
мати або прогризти.

Не так багато речей є важливішими за 

здоров’я та щастя ваших улюбленців. Для 
того, щоб бути здоровими та енергійними, 
їм потрібна справді якісна їжа. 

Навіть якщо ваш песик або кішка не 
виходить на вулицю, все одно позбувай-
теся паразитів у них. Не забувайте також 
про антигельмінтні препарати для себе та 
членів своєї родини.

Незалежно від того, годуєте ви твари-
ну натуральною їжею чи кормом, не оби-
райте найдешевші варіанти. Якісний корм 
створюють ветеринарні лікарі, і в ньому є 
усі необхідні речовини та мікроелементи. 
Якщо ж ви обираєте натуральну їжу, то 
пам’ятайте, що це мають бути не кістки 
й недоїдки з людського столу, а повно-
цінний раціон зі свіжих продуктів.

Стерилізація продовжує життя улю-
бленцю і позбавляє його багатьох можли-
вих проблем зі здоров’ям. Стерилізовані 
тварини більш прив’язані до господарів і 
не тікають із дому в пошуках пари.

Ви повинні пам’ятати, що врятований 
песик або кіт може мати чимало проблем 
зі здоров’ям. Вам може знадобитися 
чимало часу й сил, щоб «поставити його 
на лапки». Не намагайтеся лікувати 
тваринку з вулиці самостійно, нехай її 
стан обов’язково оцінить ветеринарний 
лікар. 

За найменших сумнівів, негайно йдіть 
із ним до лікаря. Краще зайвий раз при-
йти й переконатися, що все добре, ніж 
запустити хворобу.

яК дОпОмОГТИ ТвАРИНАм 
У спЕКУ

Доступна миска з чистою водою про-
тягом дня, легка їжа, прогулянки в ранні 
та вечірні години, а також відпочинок у 
добре провітрюваному приміщенні до-
зволять вашому улюбленцю комфортно 
пережити спекотні дні.

Правилами поведінки з домашніми 
тваринами в спеку та порадами, які до-
поможуть уникнути неприємних ситуацій 
(з Інформаційним агентством Волинські 
Новини поділився ветеринар Михайло 
Куніцин).

 Це може бути кімната, де є конди-
ціонер чи вентилятор, або приміщення, 
яке знаходиться з північного боку і куди 
протягом дня не потрапляє сонячне про-

міння.
Не закривайте тварину в непровіт-

рюваному приміщенні. На жаль, часто 
власники, ідучи на роботу чи залишаючи 
тварину в автомобілі, забувають, що 
внутрішня температура приміщення дуже 
швидко підвищується. Тоді тварина може 
навіть загинути.

Вигулюйте вихованців рано-вранці 
та пізно ввечері. Обирайте маршрути, 
де є можливість пройтися травою (біля 
водойм, у тінистих місцях), адже асфальт 
і бруківка сильно нагріваються. Беріть із 
собою пляшку з водою та ємність, куди її 
можна буде налити.

Протягом усього дня улюбленець 
повинен мати доступ до прохолодної 
чистої води.

У цей період тварина має харчувати-
ся лише легко перетравлюваною їжею, 
бажано рідкими кормами, щоб організм 
використовував мінімум енергії для зас-
воєння їжі.

Трапляються випадки, коли тварина 
не встигає вчасно вилиняти, у неї за-
лишається велика кількість підшерстку, 
через який шкіра в спеку не дихає, а 
запарюється. Внаслідок цього виникає 
запалення шкіри, яке може призвести до 
гнійних процесів і навіть того, що мухи 
будуть відкладати личинки в рани.

Тому якщо немає змоги постійно вен-
тилювати шкіру, тварину краще постригти, 
аби вона не страждала.

Так, шерсть допомагає зберігати ста-
лу температуру, але підпушка, яка після 
зимового сезону не відійшла належним 
чином, у спеку створює дуже великі дис-
комфортні проблеми.

Як тільки виникає підозра, що у твари-
ни настає тепловий удар (симптоми: висо-
лоплений язик, пришвидшене дихання/
серцебиття, неспокій, відмова від їжі, рво-
та), їй потрібно відразу дати прохолодної 
води, зробити компреси зі змоченої у воді 
тканини або помірно облити (щоб не було 
різкої зміни температури).

Купатися у відкритих водоймах тва-
рині варто дозволяти лише під наглядом 
власника.


