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ЄвРОпАРЛАмЕНТ ОГОЛОсИв НАдЗвИЧАйНИй сТАН У сфЕРІ 
КЛІмАТУ

Європарламент ухвалив резолюцію, в 
якій оголошено надзвичайний стан у сфері 
клімату і довкілля в Європі та світі, повідом-
ляє «Європейська правда» з посиланням 
на прес-службу Європарламенту. Резолю-
ція закликає Єврокомісію розробити від-
повідні законодавчі і бюджетні пропозиції 
відповідно до мети обмежити глобальне 
потепління на рівні нижчому 1.5 °C. 

Депутат Європарламенту Паскаль 
Канфін, який ініціював цей крок, сказав, 
що це зробило Європу «першим конти-

нентом, який оголосив кліматичну і 
надзвичайну екологічну ситуацію». В 
окремій резолюції Європарламент за-
кликає ЄС представити свою стратегію 
досягнення кліматичної нейтральності 
якомога швидше. Депутати Європар-
ламенту також закликають нового 
президента Європейської комісії 
Урсулу фон дер Ляєн включити мету 
скорочення викидів парникових газів 
на 55% до 2030 року в європейську 
зелену угоду. 

сІЧЕНь
1 – Новий рік
 – Всесвітній день миру
2 – День в’язня
3 – День соломинки
7 – Різдво Христове
13 – Старий Новий рік
19 – Всесвітній день снігу
19 – Хрещення Господнє
20 – День АР Крим
22 – День Соборності (день Злуки)
- Українська Центральна Рада прийняла Чет-
вертий універсал
25 – День студентів (Тетянин день)
- Китайський Новий рік
27 – Міжнародний день пам’яті жертв Голо-
косту
28 – День відкриття Антарктиди
28 – День, коли Верховна Рада України 
затвердила синьо-жовтий стяг Державним 
прапором України 
29 – День мобілізації зусиль проти загрози 
ядерної війни
29 – День пам’яті Героїв Крут

Єс пЛАНУЄ вдвІЧІ ЗмЕНшИТИ 
вИКОРИсТАННя пЕсТИцИдІв 
У Європейському Союзі планують 

різко обмежити використання хімічних 
засобів захисту рослин та боротьби зі 
шкідниками. Згідно з новими планами 
Єврокомісії, застосування таких засобів має 
скоротитися на 50 відсотків до 2030 року, 
повідомляють видання медіагрупи Funke, 
передає DW.com. 

Очікується також запровадження 
подібних обмежень на використання 
хімічних добрив. Крім того, Брюссель планує 
сприяти застосуванню генної інженерії при 
вирощуванні рослин, щоб підлаштуватися під 
кліматичні зміни, йдеться далі в повідомленні 
медіагрупи.

«НОвОРІЧНІ бУКЕТИ»: ЕКОЛОГ 
пОРАдИЛА, яК сТвОРИТИ вдОмА 

свяТКОвУ АТмОсфЕРУ бЕЗ 
шКОдИ дОвКІЛЛю

До новорічних свят у Київ завозять до 
500-700 тисяч зрубаних ялинок та молодих 
сосен. Понад 20 000 із них залишаються не-
проданими і просто викидаються. Такі дані 
озвучила глава Всеукраїнської екологічної 
ліги Тетяна Тимочко, передає «Обозрева-
тель». 

Вона наголосила, що в результаті всі ці 
сотні тисяч дерев опиняються на сміттєзва-
лищах.  «Привозиться величезна кількість 
незаконно зрубаних дерев браконьєрським 
способом. В останні дні – просто звалище 
цих ялинок. У минулому році ми нарахували 
20 тисяч дерев, які залишилися непроданими. 
І це не весь Київ, а лише кілька ринків!» – по-
ділилася екологиня.  

«Живі гілки могли б заготовляти лісгоспи, 
гілок повно по всіх лісах. Це не зашкодить 
довкіллю, а люди отримають прикрасу... А 
штучні ялинки служать і 10, і 15 років. Адже 
головне – не висота чи «пухнастість» дерева. 
Атмосферу свята створюють стосунки між 
людьми. Разом робити іграшки, приділяти 
дітям більше уваги – ось що по-справжньому 
зігріває», – нагадала вона. 

Шановні Друзі!
УЕА «Зелений світ» і редакція газети «Зелений Світ» щиро вітають 

Вас із Різдвом Христовим та 2019 Новим  Роком! 
Попри труднощі й негаразди сьогодення не втрачайте 
оптимізму й віри. У Новому 2020 році ми не очікуємо 

раптового покращення, але будьмо готові до рішучих дій на захист 
суверенітету і територіальної цілісності України. 

Бажаємо Вам усім здоров’я та родинного тепла, гараздів і статків. 
Нашим захисникам на передовій – Янгола-хранителя, благополучного 

повернення до своїх сімей та перемоги! 
Перемоги нам усім, на всіх фронтах і змаганнях!

Веселих Різдвяних свят!

Голова УЕА “Зелений світ”  Ю. Самойленко
Головний редактор газети “Зелений Світ”  В. Ткаченко
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матеріали з інтернет-видань: 
Кореспондент.net; Майдан-
ІНФОРМ; УНІАН; Утро.ru; «Обо-
зреватель», Експрес online, 
eko.portal, ЕКОЛОГІЯ ЖИТТЯ, 
ECOTOWN.

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

Ековісті Київщини Генплани і громадяни

вЕРсІя мАсОвОЇ ЗАГИбЕЛІ РИбИ 
НА ХЕРсОНщИНІ – АмІАК

Вчений, завідувач кафедрою водних 
біоресурсів та аквакультури Херсонського 
державного аграрного університету Павло 
Кутіщев вважає, що значне перевищення 
гранично допустимої концентрації аміаку 
та викликана потеплінням зміна в фіто-
планктоні могли стати причиною загибелі 
близько двох мільйонів особин риби біля 
піщаного кар'єру Херсонського морського 
торговельного порту. 

Він поставив під сумнів первинну версію 
про те, що причиною масової загибелі риби 
був викид сірководню. «Наші фахівці прове-
ли аналіз проб води в місці масової загибелі 
риби. Встановлено, що вміст сірководню 
там – 0,13-0,17 міліграми на літр. Для тарані, 
плотви і краснопірки (загинули в основному 
такі види риб) летальний результат може 
викликати вміст сірководню в 4 міліграми на 
літр. А ось аміаку у воді було – понад 30 мілі-
грамів на літр, що може призвести до таких 
сумних наслідків», – стверджує Кутіщев. 

За його словами, через аномально теплу 
погоду в цьому році розкладання білка тва-
ринного і рослинного походження триває, 
що й призвело до збільшення концентрації 
аміаку», – зазначив учений. 

НА ЧЕРНІГІвщИНІ бРАКОНьЄРИ 
вбИЛИ двОХ ЛОсІв 

НА ХАРКІвщИНІ ЗАТРИмАЛИ 
мАсшТАбНИХ ЛІсОРУбІв

 Як повідомив прокурор Харківської об-
ласті Олександр Фільчаков, п’ять осіб на чолі 
з одним із підприємців Харкова протягом 
2019 здійснювали масову вирубку лісу на 
території Зміївського району Харківської 
області. Група мала професійне обладнання 
та здійснювала вирубку тільки цінних порід 
дерев, дубів і ясенів. 

За даними досудового слідства, неза-
конно вирубана деревина реалізовувалася на 
території Харкова. Нанесений державі збиток 
оцінюється в суму понад 5 млн грн. Учасни-
ків групи затримано в порядку ст. 208 КПК 
України. Під час затримання двоє учасників 
групи намагалися втекти, але безуспішно. 
Під час обшуку за місцем проживання одно-
го з фігурантів правоохоронці виявили два 
пістолети та гранати. 

ТОп-20 ЗАбРУдНювАЧІв пОвІТРя 
УКРАЇНИ 

Із 20 об’єктів, які викидають найбільше 
забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря, 7 – розташовані у Дніпропетровській 
області, 5 – у Донецькій, 2 – у Запорізькій, 
та по 1 підприємству в Івано-Франківській, 
Львівській, Луганській, Черкаській, Вінниць-
кій, Київській областях: 

ПРАТ «ММК ім. Ілліча» Донецька область, 
місто Маруіполь 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 2 Дніп-
ропетровська область, місто Кривий Ріг 

Відокремлений підрозділ «Бурштинська 
ТЕЦ» ПАТ «ДТЕК Західенерго», Івано-
Франківська область, місто Бурштин 

ВП «Курахівська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східе-
нерго», Донецька область, місто Курахове 

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», Дніпро-
петровська область, місто Павлоград 

Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго», 
Донецька область, місто Світлодарськ 

ПАТ «Дніпровський меткомбінат» , Дніп-
ропетровська область, місто Кам’янське 

ВП Запорізька ТЕС ПАТ ДТЕК «Дніпро-
енерго», Запорізька область, місто Енер-
годар 

ПРАТ «МК «Азовсталь», Донецька об-
ласть, містро Маріуполь 

У Чернігівській області поліція відкрила 
два кримінальних провадження за фактами 
убивства червонокнижних лосів, що стали-
ся у Новгород-Сіверському і Бахмацькому 
районах, повідомили у секторі комунікацій 
Головного управління Національної поліції 
в області. 

Згідно з інформацією, у місті Новгород-
Сіверський поліцейські зупинили автомо-
біль з чотирма чоловіками. Під час огляду 
автівки правоохоронці виявили близько ста 
кілограмів розфасованого у мішки м’яса 
тварини. Фахівці Новгород-Сіверської 
районної державної лікарні ветеринарної 
медицини підтвердили, що вилучене м’ясо, 
ймовірно, лосине. Тварина на момент заги-
белі досягла дворічного віку. Окрім мішків з 
м’ясом, поліція виявила в автомобілі чотири 
зареєстровані мисливські рушниці з набоя-
ми, сокири та ножі, два рюкзаки з рештками 
м’яса і кістками. 

Поліція відкрила кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст. 248 (незаконне по-
лювання) ККУ, що карається штрафом або 
обмеженням волі на строк до трьох років з 
конфіскацією знарядь і засобів полювання 
та всього добутого. 

Наступного дня поліцію повідомили про 
ще одного вбитого лося. Цього разу тушу 
тварини вагою близько 400 кг виявили у лісі 
на Бахмаччині. За цим фактом незаконного 
полювання також відкрито кримінальне 
провадження. 

«З урахуванням названих кримінальних 
проваджень, цього року порушено шість 
справ, але немає жодного судового вироку», 
– зазначив начальник відділу екологічного 
нагляду тваринного світу та біоресурсів Дер-
жавної екологічної інспекції у Чернігівській 
області О. Коломієць. 

Відокремлений підрозділ «Ладижинська 
ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго», Вінницька 
область, місто Ладижин 

Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго», 
Київська область, місто Українка 

ПАТ «Запорізький меткомбінат «Запо-
ріжсталь», місто Запоріжжя 

Структурна одиниця ПАТ «Донбасенер-
го» «Слов’янська ТЕС», Донецька область, 
місто Миколаївка 

ВП Добротвірська ТЕС ПАТ «ДТЕК За-
хіденерго», Львівська область, смт. Добро-
твір 

ПАТ «Південний гірничозбагачувальний 
комбінат», Дніпропетровська область, місто 
Кривий Ріг 

ВП Криворізька ТЕС ПАТ ДТЕК «Дніпро-
енерго», Дніпропетровська область, місто 
Зеленодольськ 

ДТЕК Придніпровська ТЕС АТ «ДТЕК 
Дніпроенерго», місто Дніпро 

ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Схід-
енерго», Луганська область, місто Щастя 

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів», 
Дніпропетровська область, місто Нікополь 

ПАТ «Черкаське хімволокно», місто 
Черкаси
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діяльність екологістів 

Генплани і громадяни

Нещодавно в Національному музеї 
літератури України відбулася  творча 
зустріч з Сашком Обрієм та Олександром 
Сушком. Там пройшла презентація по-
етичних збірок «Бусол» Сашка Обрія та 
«Вітражі» Олександра Сушка.

До цієї команди приєднався член 
Зеленої ради УЕА «Зелений світ», голова 
Секретаріату Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів Віктор Ткаченко, прочитавши 
поезію зі збірки «Вітражі» та власні твори. 
У програмі прозвучали авторські пісні.

ЗА ОдИН дЕНь вИсАдИЛИ 
пОНАд 88 ТИсяЧ дЕРЕв

На Львівщині провели масштабну лісо-
відновлювальну акцію. Активісти, студен-
ти та представники бізнесу протягом дня 
висадили більше 88 тисяч нових дерев. 
Про це повідомляє Львівський портал.

Нові дерева висаджували на ділянках 
біля Львова на території Бібрського, 
Жовківського та Рава-Руського лісгоспів. 
Сіянцями та саджанцями учасників акції 
забезпечило обласне управління лісового 
і мисливського господарства.

Організатором акції є ГО «Добро.Дій» 
спільно з OctoViaGroup. Загалом участь у 
ній взяли понад 600 учасників. 

КИЇвсьКИй ЗООпАРК вИпУсТИв 
ЗУбРА НА вОЛю

ЛЕвІв З бЕРдяНсьКА 
пОвЕРНУЛИ дО АфРИКИ

У вІННИцІ вОЛОНТЕРИ 
РяТУвАЛИ ЧЕРЕпАХ

 У Вінниці волонтери взялись витягува-
ти черепах із замерзлого озера, аби ті не 
загинули взимку, йдеться у сюжеті ТСН. 

Штучну водойму у центральному пар-
ку скувала крига, тож черепахи можуть 
просто загинути. Озеро має бетонне дно, 
тож мулу, в якому могли б сховатися від 
морозів тварини – немає. Волонтери роз-
бивають кригу і виловлюють сонних чере-
пашок сачком. Вже дістали до сотні.

Зах ід  був  просто  наповнений 
атмосферою любові та щирості. Вже по 
закінченню дійства, зачаровані глядачі 
неперевершеним талантом народної 
артистки України Галини Яблонської, 
довго не могли покинути авдиторію, 
вітали автора творчого вечора та ділилися 
своїми враженнями від події. 

Серед гостей, які прийшли привітати 
Галину Гілярівну, був і член Зеленої ради 
УЕА «Зелений світ», голова Секретаріату 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів 
Віктор Ткаченко. Зокрема він подарував 
Галині Яблонській свою пісню та газети 
ВОВ «Український ветеран» з матеріалами 
про її діяльність. 

Многії літа Вам, наша дорога Галино 
Гілярівно!

«І ЗЛЕТИ, І пАдІННя…» 
ГАЛИНИ ябЛОНсьКОЇ

12 грудня у рамках літературно-
музичного проекту «Мистецькі зустрічі 
в Архіві-музеї» у конференц-залі Цент-
рального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України відбувся 
авторський вечір української актриси, на-
родної артистки України Галини Гілярівни 
Яблонської.

Українська акторка героїчного пла-
ну, громадська діячка, народна артист-
ка України, член Національної спілки 
театральних діячів України, актриса 
Національного академічного драматич-
ного театру імені Івана Франка, лауреат 
театральної премії родини А. М. Бучми 
«Бронек», Президент Міжнародної Ліги 
«Матері і сестри – молоді України», 
художній керівник Героїчного театру 
«Пам’ять», повний кавалер ордена княгині 
Ольги, Посол миру, володарка ордену 
Святої Великомучениці Варвари та на-
городи «Жінка року», Лауреат премії 
«Київ» імені Амвросія Бучми та Премії 
імені М.Заньковецької НСТД України, 
володарка медалі «15 років ЗСУ» та 
багатьох інших нагород – це все Галина 
Гілярівна Яблонська. 

Крім служіння сцені, Галина Гіля-
рівна займається активною мистецько-
просвітницькою діяльністю, виховує у 
підростаючого покоління любов та шану 
до своєї держави, мови, культури та іс-
торії; як педагог, сценарист і режисер 
навчає акторській майстерності, ініціює 
створення та реалізацію освітніх та 
культурно-просвітніх заходів.

З перших років Незалежності України 
Г. Г. Яблонська очолила Лігу «Матері і 
сестри – воїнам України», яка з часом 
трансформувалась у Міжнародну Лігу 
«Матері і сестри – молоді України», ство-
рила при ній Героїчний театр «ПАМ’ЯТЬ», 
у репертуарі якого понад два десятки ви-
став героїчно-патріотичного спрямування. 
У 2016 році започаткувала Міжнародний 
проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає 
народи», який готується нині розпочати 
свій п’ятий успішний сезон.

У Борисполі з терміналу Cargo від-
правили левів з бердянського зоопарку 
«Сафарі» в притулок для хижаків Love 
Lions Alive, що у Південній Африці. 

Власники зоопарку звернулись до 
Благодійного фонду «Міжнародна ор-
ганізація Лоренса Ентоні», яка здійснює 
порятунок диких тварин з цирків та при-
ватних зоопарків, з проханням передати 
тварин до Африки. І нарешті тварини 
вирушили на волю. 

Тварини будуть переселені до притул-
ку, де зможуть вільно жити на території 
площею 25 га. Заступник Міністра зазна-
чив, що перевозять тварин на безоплатній 
основі, за сприяння Благодійного фонду 
«Міжнародна організація Лоренса Ен-
тоні», та побажав левам гарної дороги і 
гарного життя.

Київський зоопарк передав молодого 
зубра на ім’я Мускат до Нацпарку «За-
лісся». Про це у Facebook повідомила 
прес-служба зоопарку. 

Зазначається, що обирали місце за 
рекомендаціями упорядника племінної 
книги в Україні та Національної академії 
наук. «Самець народився в нас і тепер на 

нього чекає рік в адаптаційному вольєрі 
площею 2 га разом з іншими молодими 
зубрами, а потім випуск у ліс», – пишуть 
у прес-службі установи. 

Популяція зубрів живе у Нацпарку 
з 1965 року – на 14 тисячах гектарів 
та з охороною. Нині там проживає 26 
тварин. 

мИсТЕцьКІ ОбРІЇ

Так само ми виходили на майдани у 
1990-х, коли Кравчук їздив до Московії 
підписувати новий союзний договір. Ми 
боялися за свою країну, за майбутнє 
своїх дітей. 

Не за гроші, як тут намагаються пере-
конати несвідому частину суспільства під-
ленькі політикани від нової влади, а через 
страх знову опинитися у московському 
ярмі, через небажання жити на своїй землі 
у чиїйсь колонії, проти наслідків цього 
рабства – голодоморів, репресій, еконо-
мічного, культурного та інших визисків.

Наші активісти вийшли не проти пре-
Зедента, а за Україну, її європейський 
вибір, за українську перспективу розвитку 
для нащадків.

НА ЗАХИсТ УКРАЇНИ
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Заручники клімату пластик – це проблема

державна політика

діяльність екологістів Екологічний досвід

АвТОмАТИ дЛя ЗбОРУ 
пЛАсТИКОвИХ пЛяшОК бУдУТь

В Україні вивчають іноземний дос-
від роботи фандоматів – автоматів, які 
обмінюють пластикові та інші пляшки, 
наприклад, алюмінієві, на гроші або 
спеціальні чеки, за які можна купити, 
приміром, корм для тварин або пакети 
для собак. Такі фандомати можна зус-
тріти у багатьох країнах Європи та світу 
на вулицях в місцях масового скупчення 
людей. «Це дуже потрібна ініціатива, яка 
заохочує людей до розумного збору і 
використання пластику та покращання 
екологічного стану міст», – вважає зас-
тупник міністра регіонального розвитку 
Лев Парцхаладзе.

максимально адаптували виробництво 
продукції в Україні з нормам ЄС та, як було 
зазначено,  відмовились від використання 
фосфору в граничних межах його  вмісту 
(відповідно до законодавства, не більше 
0,5 г у дозуванні, наприклад, прального 
порошку)», – заявили в організації.

Там підкреслюють, що пропонована 
редакція документу не узгоджується з 
деякими положеннями, встановленими 
Регламентом Європейського Парламенту 
та Ради (№648/2004 та №259/2012).

«У разі прийняття відповідних змін, 
це може призвести до суттєвого зрос-
тання цін на мийні засоби або ж повного 
зникнення вже з липня 2020 року із укра-
їнських полиць дійсно тих виробів, якими 
ми користувались тривалий час, але, які 
відповідно до чинного законодавства 
вважаються безпечними до викорис-
тання», – наголосила Оксана Жаркова, 
координатор комітетів Європейської 
Бізнес Асоціації.

У ЄБА звернулись до Міністерства 
енергетики та захисту довкілля щодо 
можливості залишити чинними норми 
щодо обмеження використання фосфа-
тів та інших сполук фосфору у мийних 
засобах. 

Економічна правда

мІНЕКОЕНЕРГО ЗА пРАвА 
ТвАРИН жИТИ НЕ в цИРКУ 

тварини у власника становить загрозу для 
її життя або здоров’я. 

мИйНІ ЗАсОбИ мОжУТь 
ЗНИКНУТИ в УКРАЇНІ

У випадку прийняття змін до Технічно-
го регламенту, якими пропонується повна 
заборона на використання фосфатів та 
інших сполук фосфору у складі мийних 
засобів, вони можуть зникнути з укра-
їнських полиць з липня 2020 року. Про 
це йдеться у заяві Європейської Бізнес 
Асоціації (ЄБА).

«Як зазначають оператори ринку 
мийних засобів, при виробництві засо-
бів для прання та чищення фосфати не 
використовуються. З іншого боку, існує 
деяка невелика частина фосфонатів, 
що є сполуками фосфору, але вони є 
необхідними складовими мийних засобів, 
адже саме ці сполуки діють при видаленні 
плям, відбілюванні, тощо та у кількостях, 
що використовуються у цих засобах, не 
становлять ризику для навколишнього 
середовища», – пояснюють в ЄБА.

Зазначається, що у фосфонатах 
вміст фосфору не становить великого 
ризику евтрофікування (підвищення рівня 
первинної продукції водойм), оскільки в 
станціях очищення стічних вод 80 – 97% 
фосфонатів видаляються з води до мулу 
стічних вод.

«Провідні виробники та імпортери 
мийних засобів вітали та підтримува-
ли прийнятий у 2008 році Технічний 
регламент на мийні засоби. Так, він 
впроваджував в Україні гармонізовані 
з ЄС норми щодо регулювання мийних 
засобів. Після його прийняття, компанії 

РАдА вдОсКОНАЛювАТИмЕ 
ЗАКОНИ З вИРОбНИцТвА ХУТРА 

У Верховній Раді зареєстровано про-
ект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдос-
коналення правового регулювання вироб-
ництва хутра в Україні (№2360-1). 

Так, законопроектом у законі «Про 
охорону навколишнього середовища», 
зокрема, визначається, що з метою за-
безпечення права громадян на безпечне 
навколишнє природне середовище та ін-
ших їхніх екологічних прав, господарська 
діяльність з розведення, вирощування та/
або утримання хутрових тварин з метою 
виробництва хутра дозволяється лише за 
умови її відповідності вимогам, затверд-
женим центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері тваринництва. 

У законі «Про захист тварин від жорс-
токого поводження» пропонується ввести 
визначення поняття «хутрові тварини». 
Так, це сільськогосподарські тварини, 
до яких відносяться кролі та будь-які 
непродуктивні тварини, які розводяться, 
вирощуються або утримуються з метою 
виробництва хутра та не призначені для 
споживання людиною. 

У законі «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» пропонується встановити, що друга 
категорія видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля, включає, зокрема, і потужності 
для вирощування хутрових тварин (більш 
як 1 тис. голів основного стада). 

Крім того, проектом закону пропо-
нується посилити відповідальність за 
жорстоке поводження з тваринами. Так, 
у Кодексі України про адміністративні 
правопорушення встановлюється, що 
жорстоке поводження з тваринами тягне 
за собою накладення штрафу від 300 до 
500 (нині – від 200 до 300) неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією тварини, якщо перебування 

 У шести областях України запустили 
пілотний проект «Ліс у смартфоні», який 
поєднує електронний реєстр заготівлі 
деревини та онлайн-карту вирубок. Про 
це повідомляє Урядовий портал. 

Повідомляється, що тут оприлюднена 
інформація про 30,6 тис. виданих доз-
вільних квитків на заготівлю деревини. 
Онлайн-карта вирубок поширюється на 
Чернігівську, Полтавську, Рівненську, 
Київську, Волинську, Тернопільську 
області. Сервіс доступний за адресою 
lk.ukrforest.com. Реєстр містить ряд опцій, 
зокрема, можна вибрати необхідну об-
ласть, лісгосп, лісництво, квартал і наділ, 
систему і тип вирубок, їх статус та період 
проведення. 

При цьому українців закликають у разі 
виявлення місця вирубки лісу без відпо-
відного квитка, звернутися до лісництва 
або викликати поліцію. У Держагентстві 
також анонсують запуск реєстру лісових 
квитків на промисловий збір ягід, грибів, 
меду, лікувальних трав.

пЛАНИ мІНЕКОЕНЕРГО НА 2020 РІК
 У проекті державного бюджету на 

2020 рік закладено 496 мільйонів гривень 
на фінансування природоохоронних за-
ходів. Про це говориться в повідомленні 
на Facebook-сторінці Міністерства енерге-
тики та захисту довкілля України. 

Зазначається, що закладено на 73 
мільйонів гривень більше, ніж у бюдже-
ті 2019 року. «У планах Мінекоенерго 
направити кошти на такі напрямки, як 
онлайн моніторинг якості повітря, ути-
лізація непридатних, заборонених до 
використання хімічних засобів для рос-
лин, а також – утилізація небезпечних 
відходів», – говориться у повідомленні. 
Також в міністерстві додали, що планують 
виділити кошти на «мобільні екологічні 
лабораторії, на реформування еколо-
гічних інспекцій та винесення в натуру 
меж об’єктів на збереження природо-
заповідного фонду».

Тварини повинні жити не в цирку: 
Мінекоенерго долучається до робочої 
групи щодо діяльності пов’язаної з пере-
дачею тварин, які перебувають на балансі 
державних циркових підприємств, до 
установ природно-заповідного фонду, 
зоопарків, реабілітаційних центрів, при-
тулків тощо. Про це повідомила прес-
служба відомства. 

До складу робочої групи ввійде зас-
тупник Міністра енергетики та захисту 
довкілля України Ірина Ставчук. Наразі 
законопроект «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства з питань 
захисту тварин від жорсткого поводжен-
ня» №9453 від 28.12.2018, яким заборо-
няється використовувати тварин у цирках 
та встановлюється за це відповідальність, 
відкликаний через припинення повнова-
жень Верховної Ради України восьмого 
скликання. У зв’язку зі зміною складу 
Уряду проект Закону готується на погод-
ження із зацікавленими центральними 
органами виконавчої влади. 

пРОЕКТ «ЛІс У смАРТфОНІ» 
дЛя КОНТРОЛю ЗА РУбКАмИ
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Україна радіаційнапластик – це проблема
переробка сміття

діяльність екологістів 

ЕКОАКТИвІсТИ пРОТЕсТУюТь 
НА цЕНТРАЛьНИХ вУЛИцяХ 

вЕЛИКИХ мІсТ
Близько тисячі людей з Extinction 

Rebellion перекрили рух на площі Велика 
Зірка в Берліні. Акції проходять також 
в Лондоні, Парижі, Амстердамі та Нью-
Йорку. Перші акції розпочались в Австралії 
та Новій Зеландії, де у столицях активісти 
перекрили рух на центральних вулицях та 
поблизу міністерств, пише DW. 

У Берліні близько тисячі осіб зібрали-
ся в районі урядового кварталу і пішли у 

ЕКОАКТИвІсТИ ОбЛИЛИ 
«КРОв’ю» КАЗНАЧЕйсТвО 
Еко-активісти зі зміни клімату роз-

порошили 400 галонів червоної фарби 
на будівлю Казначейства Її Величності, 
але під час акції втратили контроль над 
шлангом. Про це пише The Sun. 

На акцію вранці активісти приїхали у 
пожежній машині, зазначає видання. Крім 
дизельної пожежної машини, учасники 
протесту привезли плакат: «Зупинимо 
фінансування кліматичної смерті», зали-
шивши такий напис на Казначействі. 

У ході обливання будівлі штучною 
кров’ю один з чоловіків переоцінив власні 
можливості та випустив шланг із рук. Уна-
слідок цього інциденту активісти розфар-
бували не тільки стіни Казначейства, а й 
себе, дорогу і перехожих. На місце події 
приїхали поліцейські. 

в швЕйцАРІЇ вЛАшТУвАЛИ 
пОмИНАЛьНУ цЕРЕмОНІю 

ЗНИКЛОмУ ЛьОдОвИКУ

пРОТЕсТ НА дАХУ ЛІТАКА 
пРОТИ ЗмІН КЛІмАТУ

Паралімпійський медаліст здерся на 
дах літака British Airways в аеропорту 
Лондон-Сіті в рамках тривалих протестів 
групи Extinction Rebellion, яка виступає за 
боротьбу з кліматичними змінами. Про це 
повідомляє BBC.

Велосипедист-паралімпієць Джеймс 
Браун, чіпляючись за фюзеляж літака, що 
прямував в Амстердам, зафільмував себе 
на даху літака і провів пряму трансляцію 
в інтернеті.

При цьому він зізнався під час транс-
ляції, що боїться висоти, йому холодно і 
він сподівається, що його скоро знімуть 
з даху.

«Вся справа в кліматичній та екологіч-
ній кризі. Ми протестуємо проти бездіяль-
ності уряду в питаннях клімату та екології. 
Вони оголошують кліматичну надзвичайну 
ситуацію і нічого з цим не роблять», – ска-
зав чоловік.

Комісар столичної поліції Крессида 
Дік описала акцію як «безрозсудну, дурну 
і небезпечну».

 Ще один чоловік відмовився сісти 
на своє місце у літаку, затримавши виліт 
майже на дві години.

Обидва чоловіки купили квитки на 
літак і пройшли через контроль безпеки 
аеропорту.

На четвертий день протестів проти 
зміни клімату, заворушення у Британії зо-
середилися в аеропорту Лондон-Сіті. Там 
в цей день затримали близько 50 учасників 
протестів, які блокували вхід в аеропорт.

Головний виконавчий директор аеро-
порту Роберт Сінклер сказав, що рейси 
виконувалися в основному вчасно або з 
невеликими затримками, хоча два рейси 
довелося скасувати.

«Європейська правда»

У Нью-йОРКУ ЗАТРИмАЛИ 
сІм дЕсяТКІв АКТИвІсТІв 
У Нью-Йорку затримали 70 учасників 

кліматичного протесту. Про це йдеться у 
сюжеті ТСН. Зазначається, що активісти 
привезли човна і встановили його просто 
посеред перехрестя. Самі облаштувались 
навколо із красномовними плакатами та 
заблокували рух транспорту. 

На прохання поліцейських звільнити 
проїжджу частину люди не відреагували, 
тож правоохоронці вдалися до жорстких 
методів і заарештували учасників. 

У Альпах влаштували символічну 
поминальну службу льодовику, який роз-
танув внаслідок глобального потепління. 
Про це повідомляє «Європейська правда» 
з посиланням на BBC.

Десятки людей взяли участь у неділь-
ному «похоронному марші», щоб відзна-
чити зникнення льодовика Пізоль.

Льодовик у Гларнських Альпах на 
північному сході Швейцарії зменшився 
до крихітного у порівнянні зі своїм по-
чатковим розміром. Вчені кажуть, що 
льодовик втратив принаймні 80% свого 
об’єму лише з 2006 року. Ця тенденція по-
силюється через підвищення глобальної 
температури.

Дослідження швейцарських науковців 
показують, що до 2050 року щонайменше 
половина швейцарських льодовиків може 
зникнути.

Пізоль зменшився до такої міри, що 
з наукової точки зору він втратив статус 
льодовика.

Захід був організований Швейцарсь-
кою асоціацією захисту клімату (SACP). 
Ця ініціатива закликає скоротити викиди 
вуглекислого газу в Швейцарії до 2050 
року до нуля.

Аналогічна церемонія прощання з 
льодовиком минулого місяця відбулась 
в Ісландії.

бік площі Велика Зірка, де перекрили рух. 
Акція проходила мирно, поліцейські про-
сили водіїв бути уважними та об’їжджати 
площу. 

Рух Extinction Rebellion закликає 
німецьку владу оголосити надзвичайний 
кліматичний стан і якнайшвидше скоро-
тити викиди діоксиду вуглецю. 

лявого волосся. Він піднявся на Біг-Бен, 
щоб розповісти про бездіяльність уряду 
щодо змін клімату. Телеканал пише, що 
британець був готовий залишатися доти, 
доки його вимога «поговорити з містером 
Джонсоном» не буде задоволена. На вежі 
британець розвісив прапор у кольорах 
веселки й написав: «Збори громадян».

У ЛОНдОНІ РЕсТОРАН 
вІдмОвИвся вІд мАТЕРІАЛІв, 
яКІ ЗАбРУдНююТь дОвКІЛЛя 

У Лондоні ресторан «Spring» повністю 
відмовився від використання матеріалів, 
які забруднюють навколишнє середови-
ще. Про це йдеться в сюжеті ТСН. 

На кухні у ресторані використовують 
лише професійні гастроємності з мета-
лу чи скла. Посуд керамічний, навіть 
одноразові стаканчики та трубочки – із 
кукурудзяного крохмалю. Свій еко-
проект розпочали торік і сьогодні гордо 
хизуються результатом. 

За словами шеф-кухаря, найважче 
було домовитися з постачальниками, які 
привозили продукцію в поліетиленовій 
плівці чи пластмасових коробках. Дехто 
із них таки згодився використовувати 
багаторазові контейнери, а з іншими до-
велося припинити співпрацю. «Spring» 
відвідує понад 15 тисяч клієнтів, тож своїм 
прикладом ресторатори намагаються їх 
надихнути бути більш дружніми до дов-
кілля. Як повідомляв УНІАН, за даними 
експертів Програми ООН з навколишньо-
го середовища, щорічно через пластикове 
сміття гинуть мільйони морських, прісно-
водних і наземних птахів, які заковтують 
частинки пластика або заплутуються в 
пластикових сітках – і те, й інше викликає 
болісну смерть. 

ЕКОАКТИвІсТ вИмАГАв З 
бІГ-бЕНУ ЗУсТРІЧІ З пРЕм’ЄРОм 

З даху Біг-Бену в Лондоні офіцери 
поліції зняли 43-річного екологічного 
активіста, який три години викрикував 
гасла руху. Про це повідомляє телеканал 
Sky News. 

Чоловік був одягнений, як прем’єр-
міністр Великобританії Борис Джонсон, 
у дивний костюм з перукою густого бі-

НА пОсАдКУ дЕРЕв мАсК 
пОжЕРТвУвАв $1 мІЛьйОН

дІТИ пОвИННІ ХОдИТИ в шКОЛУ 
Еко-активістка Грета Тунберг заявила 

активістам на переговорах ООН з клімату 
в Мадриді, що глобальна хвиля шкільних 
страйків за клімат в минулому році «нічого 
не досягла», тому що викиди парникових 
газів продовжують зростати. Шведська 
активістка зазначила, що до руху проти 
зміни клімату приєдналася велика кіль-
кість людей, однак цього все ще недо-
статньо для зміни екологічної ситуації. 
«Ми не можемо так продовжувати; непри-
пустимо, щоб діти пропускали школу, і ми 
не хочемо продовжувати це робити – нам 
би хотілося, щоб деякі люди, які перебу-
вають при владі, вжили заходів».

Засновник компанії SpaceX та мі-
льярдер Ілон Маск підтримав екологічну 
кампанію TeamTrees, надавши $1 мільйон 
на посадку дерев. 

За правилами кампанії, посадка одно-
го дерева коштує $1 долар. Таким чином 
Макс надав кошти на посадку одного 
мільйона дерев. 

Після цього Маск перейменував свій 
аккаунт в Twitter на «Treelon» (Tree – де-
рево з англ.) та поставив на фото профілю 
зображення з деревами.
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трави, які мають антисептичні та проти-
запальні властивості і є натуральними 
антибіотиками. Деякі з цих трав можна 
знайти тільки в Тибеті і Китаї, але є і такі, 
які більш доступні.

Способи та методи лікування ангіни в 
Східній медицині

1. Масаж біоактивних точок:
- точки і-пін розташовані в западинах 

під мочками вух;
- точки шао-шан – у променевого кінця 

кореня нігтя великого пальця, зовні від 
нього на 0,3 см;

- точки шан-ян – на зовнішньому ниж-
ньому куті нігтя вказівного пальця;

- точки хе-гу – на тильному боці кисті 
безпосередньо на опуклості між великим і 
вказівним пальцем, у верхній частині м’яза, 
який виступає при з’єднанні великого і 
вказівного пальця;

- точка тян-ту – на середній лінії шиї, 
в яремній западині.

Кожну точку масажувати протягом 
трьох хвилин 3—4 рази на день.

2. Відвари і розчини для полоскання 
горла.

- Корінь бадану – сильний натуральний 
антисептик. Візьміть корінець завдовжки 
2—3 см, подрібніть і прокип’ятіть 10 хв у 
200 мл води. Кип’ятіть на середньому вогні, 
додайте воду до 200 мл у міру випарову-
вання. Коли відвар трохи охолоне, поло-
щіть їм горло протягом дня щогодини.

- Календула і ромашка також відмінно 
знімають запалення з горла. Для приго-
тування відвару 1 ст.л. календули або ро-
машки заварити склянкою окропу. Щільно 
закрити ємність, дати настоятися 2 години. 
Полоскати горло 4—5 разів на день.

- Яблучний оцет. 1 ч.л. оцту розбавте 
водою (1 склянка) і полощіть горло про-
тягом дня щогодини.

3. Алое – шматочок листка цієї рослини 
витягує гній (за гнійної ангіни) і покращує 
стан слизових оболонок. Після полоскання 
відваром трав покладіть за щоку шматочок 
листка алое. За хронічного тонзиліту алое 
можна класти за щоку на ніч. Викорис-
товуйте листя рослини, якому більше 3 
років і перед застосуванням витримуйте в 
холодильнику 1,5—2 тижні: це покращує 
протизапальні властивості алое.

НЕбЕЗпЕКА вЕГЕТАРІАНсТвА
Вчені виявили зв'язок між вживанням 

в їжу м'яса і рівнем інтелекту. Завдати 
шкоди можуть батьки, які вдалися до 
вегетаріанства, своєму потомству.

 Вегетаріанство може бути дуже 
небезпечним для розвитку мозку й інте-
лекту. Про це у своїй колонці повідомляє 
британський дієтолог Емма Дербішир у 
BMJ Nutrition, Prevention & Health.

 На думку фахівця, вегетаріанство і ве-
ганство батьків може негативно впливати 
на інтелектуальні здібності їхніх дітей.

 Дербішир стверджує, що відмова від 
м'яса та іншої їжі тваринного походження 
призводить до нестачі холіну. Ця речовина 
необхідна для розвитку і правильного 
формування структури головного і спин-
ного мозку.

 Найбільше цієї речовини міститься в 
м'ясі, яйцях і молоці та значно менше – в 
бобах і горіхах.

 Брак холіну під час вагітності під-
вищує ризик ушкодження центральної 
нервової системи.

Банани входять в топ-5 найпоживні-
ших фруктів, але вони також корисні для 
різних типів шкіри. Спробуйте викорис-
товувати банани у поєднанні з іншими на-
туральними інгредієнтами в якості маски 
для підтримання здорової та красивої 
шкіри обличчя.

Банани містять велику кількість маг-
нію, калію, заліза, цинку, йоду, а також 
вітаміни А, В, Е та F, і дуже корисні для 
здоров’я кісток, нирок і очей. Але не всі 
знають, що банани допомагають бороти-
ся з різними вадами шкіри або її віковими 
змінами.

Для акне характерно запалення і 
подразнення шкіри, яке може тривати 
роками. Відмінний засіб від акне – це вну-
трішня частина бананової шкірки. Вона 
заспокоює шкіру і зменшує ймовірність 
раптової появи акне. Для цього вибирайте 
стиглі банани. Візьміть шматочок шкір-
ки і протирайте нею обличчя протягом 
приблизно 10 хв. Будьте уважні: щойно 
шкірка почне темнішати, потрібно взяти 
новий шматочок. Плівку, яка утворюється 
в цей час на шкірі, якийсь час не змивай-
те. Цю процедуру повторюйте протягом 
кількох днів, і ви побачите, як ваші прищі 
зникають.

Природні омолоджувальні власти-
вості бананів у поєднанні з натуральними 
вітамінами А, С, В6 допоможуть захистити 
вашу шкіру від пошкодження клітин і 
передчасного старіння.

Зробіть маску краси: потріть на тертці 
¼ стиглого банана, додайте 1 ст.л. меду і 
1 ст.л. йогурту. Нанесіть на обличчя і м’яко 
промасажуйте ті ділянки шкіри, де помітні 
зморшки. Залиште маску на 15 хв., після – 
змийте чистою водою.

Сухість шкіри – це розповсюджена 
проблема, яка виникає переважно в 
холодні зимові місяці. В цей час у наших 
будинках вологість повітря дуже низька, 
а недостатньо поживна їжа призводить до 
того, що шкіра відчуває нестачу необхід-
них вітамінів і антиоксидантів.

Через суху шкіру можуть з’явитися 
тріщини, неприємне відчуття стягнутості 
і свербіж. Густа бананова маска стане 
справжнім порятунком для сухої шкіри. 
Для цього стиглий банан розімніть до 
стану кремоподібної маси і як слід про-
масажуйте нею обличчя. Залиште на 15 
хв., після цього змийте чистою водою.

Розімніть банан і змішайте його з 2 
ст.л. меду. Нагрійте цю суміш на водяній 
бані. Тримайте на повільному вогні доти, 
поки суміш не стане однорідною. Дайте 
трохи охолонути і нанесіть на ділянки 
шкіри обличчя, рук, ліктів і ніг.

Високий рівень калію в бананах до-
поможе позбутися бородавок. Під час 

бАНАНИ – пРОсТИй ЗАсІб 
вІд пРИщІв, бОРОдАвОК ТА 

сУХОсТІ шКІРИ

тривалого контакту зі шкірою калій діє 
як їдка речовина. Іншими словами, калій 
випалює бородавку шар за шаром, не 
пошкоджуючи здорової шкіри і не ви-
кликаючи появу шрамів. Є два способи 
використання бананів від бородавок:

• Щовечора перед сном протирайте 
бородавку шматочком бананової шкірки. 
Повторюйте цю процедуру кілька днів 
поспіль, і ви побачите результати через 
1—2 тижні. Кожного разу використовуй-
те свіжу бананову шкірку і тільки від тих 
бананів, які мають жовто-зелений колір: 
необхідні речовини втрачаються по мірі 
їх достигання.

• Шматочок бананової шкірки прикрі-
піть до бородавки за допомогою пластиру 
і залиште на ніч. Вранці промийте цю 
ділянку теплою водою з милом і дайте 
висохнути на повітрі. Після цього зробіть 
на день чисту пов’язку на бородавку. 
Оскільки вірус, який викликає бородавки, 
розвивається у вологому середовищі, 
обов’язково міняйте пов’язку, якщо вона 
стала вологою.

Щодня видаляйте темні частини по-
шкодженої бородавки. Ви повинні ви-
вести на поверхню неушкоджений корінь 
бородавки. Бородавка зникне приблизно 
через 2 тижні, перші зміни будуть помітні 
вже на 4-й день.

Банани відомі як відмінний природний 
засіб від псоріазу. Від запалення, викли-
каного псоріазом, рідко допомагають 
звичайні зволожувальні креми або олії.

Внутрішня частина бананової шкірки 
може дати помітний ефект протягом 
декількох тижнів. Природна зволоже-
ність, поживні речовини банана ефек-
тивно зменшують свербіж і допомагають 
позбутися лусочок шкіри. Натирайте 
внутрішньою частиною шкірки банана 
уражені ділянки шкіри 2 рази на день – це 
допоможе зменшити або навіть усунути 
симптоми псоріазу і відновити шкіру до 
здорового стану.

Як бачимо, банани дуже корисні як 
для внутрішнього, так і для зовнішнього 
застосування. Тому наступного разу, 
коли потрібно поліпшити тонус шкіри, 
не поспішайте з покупкою нового крему 
або маски, які можуть містити парабени 
і канцерогени. Спробуйте замінити їх 
простішим і натуральнішим засобом – 
бананами.

яК швИдКО вИЛІКУвАТИ АНГІНУ 
ЗАсОбАмИ сХІдНОЇ мЕдИцИНИ

Східна медицина пропонує методи 
лікування багатьох захворювань, як 
рідкісних, так і поширених. При цьому її 
погляди на основні методи лікування іс-
тотно різняться в порівнянні з сучасною 
медициною.

Використовуючи підхід «немає ор-
гану – немає проблем», багато лікарів 
рекомендують «лікувати» хронічні фор-
ми ангіни або тонзиліту видаленням 
мигдалин. Наслідки цього можуть бути 
дуже неприємними – замість запалення 
мигдалин буде запалюватися задня стінка 
гортані – хронічний фарингіт.

Лікар східної медицини зробить інак-
ше – він дослідить організм у цілому і зна-
йде корінь нездужання, який може бути 
прихований дуже глибоко. Для лікування 
буде призначено масаж акупунктурних 
точок або голкотерапія, або лікарські 
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Закордонний досвід

Екозлочини окупантів 

ОКУпАНТИ ОТРУююТь 
ЧОРНЕ мОРЕ 

В окупованій Феодосії в місці, де 
раніше в Чорне море впадав каналіза-
ційний стік, стали зливати перероблені 
виноматеріали. Підтверджуючі кадри 
опублікував прихильник анексії Криму 
Олександр Таліпов в Facebook. «Молочна 
ріка, кисільні береги це вже не те. Феодо-
сія запускає новий бренд – Багряні ріки! 
Знято вчора о 12 годині дня, чути винний 
запах. Судячи з усього, якийсь винзавод 
злив у ливньовку виноматеріали. Чекаємо 
заяви, що це після дощу екологічна чиста 
водиця з травками», – написав він. 

За словами блогера Олександра Гір-
ського, ввечері понеділка замість фіоле-
тової рідини в море знову стали скидати 
нечистоти. «Тим часом я приїхав до на-
бережної і подивився, що відбувається. 
Фіолетова рідина більше не ллється, 
але ллється вода з запахом лайна, що 
означає – ситуація стабілізувалася», – 
написав він у Facebook. 

Поки чоловік не вирішив, усиплятиме 
чи вбиватиме тварин. Кримчанин запро-
понував усім охочим їх розібрати. Після 
відстрілу ведмедів чоловік планує вбити 
також тигрів та левів. Підприємець пояс-
нив рішення тим, що російські ветеринари 
не дозволяють продовжувати роботу його 
сафарі-парку, пише Крым.Реалии. 

«Мені треба думати, як парки будуть 
існувати після закриття, оскільки живуть 
тільки за вхідну плату. Ми не маємо ніяких 
держдотацій. Тому ухвалено рішення, що 
треба позбутися частини колекції, а саме – 
відстріл 30 ведмедів, яких готував для пар-
ка ведмедів. Але з приходом Росії в Крим 
мова йде не про відкриття нових парків, а 
про закриття старих», – сказав він. 

військових. Вирішити проблему водного 
дефіциту за рахунок видобутку підземних 
вод неможливо, оскільки підземні ресур-
си бідніють день від дня. Крім того, без-
контрольне викачування води з підземних 
горизонтів, що призвело до порушення 
гідробалансу на півострові та сильної 
мінералізації прісної води. В результаті 
перевищення частки солей фіксують уже 
в центрі Криму.

ЕКОЛОГІЧНІ НАсЛІдКИ 
РОсІйсьКОЇ ОКУпАцІЇ в КРИмУ

 В окупованому Криму вирубали дере-
ва, яким було 800 років. Про це заявила 
голова всеукраїнської екологічної ліги 
Тетяна Тимочко, коментуючи екологічну 
ситуацію на окупованих територіях Укра-
їни, передає «Обозреватель». 

«Частина територій може відновитися. 
Але є речі, коли масштаб трагедії навіть не 
можна собі уявити. Наведу вам приклад: 
в окупованому Криму російська влада 
безконтрольно дає дозволи на вирубу-
вання найцінніших лісових насаджень, 
наприклад, унікальної популяції ялівця, це 
реліктова рослина, це дерева, яким було 
навіть 800 років. І за ці кілька років час-
тина цих дерев вже знищена, а територія 
пішла під забудови. Це просто неспівмірні 
втрати. Що стосується Донбасу, то значна 
територія Луганського степового заповід-
ника була пошкоджена ще в 2014 році, 
коли важка техніка російська перетнула 
кордон, йшла цими унікальними степови-
ми ділянками. І відновити природні степові 
ділянки просто практично буде неможли-
во. Постраждало 28 тисяч гектарів лісових 
насаджень», – заявила Тимочко.

РОсІяНИ ОТРУЇЛИ РІЧКУ сЕйм
Асоціація рибалок України б’є на спо-

лох, у Сумській області в річці Сейм масово 
загинула риба. Лабораторні дослідження 
показали, що сталося хімічне отруєння 
річки. Невідома отруйна речовина була 
такої сили, що в річці загинули раки, жаби, 
черепахи. Люди, що живуть на березі водо-
йми, не попереджені про небезпеку поїти 
з річки худобу, використовувати воду для 
поливу та інших потреб. Мало того, деякі 
місцеві жителі почали збирати померлу 
рибу, на корм худобі, хоча невідомо яка 
отрута може бути в її м’ясі.

- Дивує замовчування фактів отру-
єння водойми з боку місцевих органів 
та державних структур, – каже голова 
Асоціації рибалок України Олександр 
Чистяков – Тут випадок надзвичайний, 
можливо отруєння річки закордонним 
сусідом ... Це підпадає під поняття «еко-
логічний тероризм». 

За словами місцевих жителів з Росії 
по річці Сейм приплила велика пляма, а за 
нею і мертва риба. Вони розповідають, що 
перед прийомом нової сільськогосподар-
ської продукції російський спирт завод, 
що знаходиться в селищі Тьоткіне, скинув 
отруйний фільтрат. 

Головне Управління Держпродспо-
живспілка в Сумській області після про-
ведених досліджень підтвердило хімічне 
отруєння водних живих ресурсів.

Прес служба Асоціації рибалок України

ОКУпАНТИ дОпЛАЧУвАТИмУТь 
свОЇм вОяКАм ЧЕРЕЗ пОГАНУ 

ЕКОЛОГІю

УКРАЇНА УЗГОдИЛА З 
ОКУпАНТАмИ КвОТИ НА вИЛОв 

РИбИ в АЗОвсьКОмУ мОРІ
 Українська сторона узгодила з пред-

ставниками Росії проект протоколу на 
розподіл квот на вилов риби в Азовсько-
му морі на 2020 рік. Про це Державне 
агентство рибного господарства України 
повідомило UA: Крим. 

Документ підписаний головою агентст-
ва Ярославом Бєловим. Зазначається, 
що документ був узгоджений в рамках 
засідання українсько-російської комісії 
з питань рибальства в Азовському морі в 
Бердянську. «Наразі Державне агентство 
рибного господарства України очікує на 
отримання вищезгаданого документа через 
офіційні канали», – йдеться у відповіді. 

Меджліс кримськотатарського народу 
ухвалив заяву, в якій наголошується на не-
припустимості визначення статусу Криму 
та прилеглих до нього морських просторів 
Чорного та Азовського морів, включаючи 
Керченську протоку та Сиваш, а також 
встановлення режиму таких просторів 
та ресурсів, форм користування ними 
та їх захисту без вільної, попередньої та 
усвідомленої згоди кримськотатарського 
народу, висловленого через його пред-
ставницький орган – Меджліс кримсько-
татарського народу.

 Міністерство оборони РФ пропонує 
прирівняти умови служби в окупованому 
Криму до служби в районах Крайньої 
Півночі через «погіршення кліматичних 
умов», що виникли «у зв’язку з перекрит-
тям Північно-Кримського каналу». 

У пояснювальній записці зазначено, що 
документ підготовлено «у зв’язку з погір-
шенням кліматичних умов і загостренням 
екологічної обстановки в місцях дислокації 
військових частин на території «Республіки 
Крим». «Через невелику кількість опадів і 
бідну річкову мережу на території Криму 
почала спостерігатися нестача прісної 
води, а площі зрошуваних земель зменши-
лися з 400 тис. га до 13,4 тис. га», – йдеть-
ся в документі. Крім того, вказується, що 
у 2018 році через критичну нестачу води 
в технологічному процесі виробництва 
діоксиду титану на заводі «Кримський 
Титан» сталася аварія з викидом у повітря 
сірчистого ангідриду. 

У зв’язку з цим Міноборони пропонує 
внести зміни до постанови уряду РФ, що 
регламентує розмір надбавок до гро-
шового забезпечення при проходженні 
служби «в районах Крайньої Півночі і 
прирівняних до них місцевостях, а також 
в інших місцевостях з несприятливими 
кліматичними або екологічними умовами, 
зокрема віддалених місцевостях, висо-
когірних районах, пустельних і безводних 
місцевостях», в частині віднесення тери-
торії Криму «до пустельних і безводних 
місцевостей і встановлення військово-
службовцям, які проходять військову 
службу за контрактом і співробітникам 
деяких федеральних органів виконавчої 
влади, які проходять військову службу 
(службу) на території Республіки Крим, 
коефіцієнта в розмірі 1,1 до грошового 
забезпечення». 

ОКУпОвАНИй КРИм пОТЕРпАЄ 
вІд ОбЕЗвОдНЕННя 

В окупованому Криму назріла катаст-
рофічна ситуація у зв’язку з браком 
прісної води, великі річки півострова пере-
сохли. Запаси води в Чорноріченському 
водосховищі скоротилися до 30 мільйонів 
кубометрів, а це менше половини його 
об’єму, повідомляє «Крим.Реалії». 

У Криму майже повністю пересох-
ло верхів’я річки Альми, що наповнює 
Партизанське водосховище, яке живить 
Сімферополь. Також без води залиши-
лася Чорна річка, води якої вливаються в 
Чорноріченське водосховище, що забез-
печує Севастополь. Висохли й невеликі 
річки Алушти, Судака і Феодосії. Залишки 
води в Балановському водосховищі тру-
бопроводом направили в село Переваль-
не, де розташовані підрозділи російських 

в ОКУпОвАНОмУ КРИмУ 
вЛАсНИК ЗООпАРКУ дОЗвОЛИв 

УбИТИ 30 вЕдмЕдІв 
Власник приватного зоопарку «Каз-

ка» і парку левів «Тайган» в окупованому 
Криму дозволив убити 30 ведмедів «з 
метою оптимізації», пишуть місцеві ЗМІ. 
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ОсТАННІ п’яТь РОКІв сТАЛИ 
НАйспЕКОТНІшИмИ 

смакотинка

мЕКсИКАНсьКЕ ТАКО
Новорічна закуска

Інгредієнти:     8 кукурудзяних чіпсів-
тортилій; 400 г м’ясного фаршу; 2 шт. чер-
воного болгарського перцю; 50 г томатної 
пасти; 0,5 склянки тертого твердого сиру; 
сіль, приправа за смаком; 0,5 склянки со-
усу «Сальса»; зелень для прикрашання.

Приготування: Тортильї розігріти в 
духовці. М’ясний фарш обсмажити на 
сковороді, посолити, додати приправу та 
томатну пасту.

На тортильї викласти фарш, порізаний 
болгарський перець, залити соусом та 
притрусити сиром та зеленню.

З а  б а ж а н н я м  с т р а в у  м о ж н а 
прирум’янити в духовці.

КОЛОНІя КАжАНІв 
НА бАЛКОНІ КИяНИНА

На вулиці Верховинній у Києві коло-
нія кажанів оселилася на зиму в квартирі 
житлового будинку. 

Як повідомляє зоозахисна група Kyiv 
Animal Rescue Group, господар квартири 
виявив тварин і викликав на місце волон-
терів. Волонтери випустили 119 вечірниць 
на пошуки кращої зимівлі, а одну взяли 
на лікування. 

НОвІТНя ТЕХНОЛОГІя дЛя 
ОЧИщЕННя мІсьКИХ КАНАЛІв

 Бульбашки проти пластику: у Нідер-
ландах випробовують новітню технологію 
для очистки міських каналів, йдеться у 
сюжеті ТСН. 

Спеціальний пристрій закачує стис-
нене повітря до зануреної у річку труби 
з безліччю крихітних отворів. Так утво-
рюються бульбашки, що підіймають з 
води відходи та спрямовують їх до роз-
міщеного неподалік контейнера. Техно-
логія здатна прибрати з водойми до 86% 
сміття. Та головне – не шкодить ні рибі, 
ні судноплавству. Коштує винахід 100 
тис євро. Незабаром розробники хочуть 
встановити такі системи у всіх каналах, 
що ведуть до північного моря. А згодом 
розширити програму очищення у Європі, 
Азії та Африці.

ОЛЕНІ ЕвОЛюцІОНУюТь У 
вІдпОвІдь НА ЗмІНУ КЛІмАТУ  

мАйбУТНІ ЕКОпРОбЛЕмИ – 
бАТАРЕЇ ЕЛЕКТРОКАРІв

лізації батарей не встигають за швидко 
зростаючим ринком електрокарів. Зав-
дання ускладнюється різноманітністю 
форм, конструкцій і хімічного складу 
сучасних літій-іонних акумуляторів. У 
результаті, на звалищах накопичуються 
тисячі відпрацьованих акумуляторних 
батарей. Небезпечні речовини з аку-
муляторів потрапляють у навколишнє 
середовище. 

Вчені з Бірмінгемського університету 
закликають автовиробників і світові уря-
ди розробити надійний план переробки 
батарей, який дасть відчутні результати 
в найближчому майбутньому. Згідно з 
підрахунками фахівців, тільки мільйон 
електрокарів, проданих у 2017 році, за 
термін своєї служби виробить 250 тисяч 
тонн токсичних відходів з батарей. За-
значається, що промислова переробка 
акумуляторів не тільки дозволить знизити 
навантаження на навколишнє середови-
ще, але й задовольнить зростаючий попит 
на матеріали для батарей. 

Дослідники з британського Інституту 
Фарадея підрахували, що при збереженні 
нинішніх тенденцій попиту на електрокари 
вже до 2040 року у Великобританії по-
трібно буде побудувати вісім гігафабрик 
для виробництва батарей. «Всього 2% 
електрокарів від кількості всіх машин в 
світі — це колона, якою можна опере-
зати планету, 140 мільйонів авто», — по-
переджає один з авторів статті Ендрю 
Ебботт, посилаючись на прогноз ОПЕК 
про загальну кількість таких машин на 
2040 рік. Батареї, які будуть встановлені 
на цих машинах, — вмістилище вели-
чезної кількості енергії та небезпечних 
хімікатів. Вчені пропонують ввести єдині 
стандарти виробництва акумуляторів, 
змінити їх дизайн та конструкцію для 
простоти розбирання, а також поліпшити 
технології сортування матеріалів. Все це 
зробить переробку батарей більш рен-
табельною і дозволить скоротити шкоду 
для екології.

 Зростання виробництва електромо-
білів може спричинити нову екологічну 
кризу оскільки їх акумулятори містять 
отруйні хімікати та погано піддаються 
утилізації. 

Як повідомляє Naked Science, стаття 
про цю проблему оприлюднена в журналі 
Nature. Зазначається, що технології ути-

Останні п’ять років, від початку 2015-
го до кінця 2019 року, стануть найгаря-
чішим періодом за всю історію, передає 
Deutsche Welle. Згідно з цими даними, се-
редня глобальна температура в поточній 
п’ятирічці – на 1,1 градуса Цельсія вища, 
ніж в доіндустріальний період (1850-1900 
роки), та на 0,2 градуса Цельсія вища, ніж 
у 2011-2015 роках. 

На думку експертів ООН, ці дані під-
твердили тенденцію останніх чотирьох 
років, які вже вважаються найтеплішими 
від 1850 року. При цьому обсяги викидів 
в атмосферу також продовжують збіль-
шуватися. 

Також дослідники звертають увагу 
на прискорення підвищення рівня моря. 
В останні десять років підвищення рівня 
води, яке раніше складало три міліметри 
на рік, зараз збільшилось до чотирьох 
міліметрів. Це пояснюється прискореним 
таненням льодовиків на Північному та Пів-
денному полюсах, що було підтверджено 
дослідженнями та спостереженнями з 
супутників. 

В Паризькій кліматичній угоді постав-
лена мета – до кінця століття утримати 
глобальне потепління на рівні нижче двох 
градусів за Цельсієм порівняно з доінду-
стріальною добою. Обмеження глобаль-
ного потепління 1,5 градусами Цельсія 
визначається як додаткова мета, на яку 
потрібно орієнтуватися. 

Зоологи зафіксували перші ознаки 
еволюції живих істот у відповідь на зміну 
клімату – серед благородних оленів на 
шотландському півострові. Про це пише 
Independent. 

Згідно з дослідженням единбурзьких 
науковців, генетичні зміни оленів при-

зводять до того, що тварини народжують 
щороку трохи раніше. 

Дані порівняли з наявною інформацією 
за 1970-ті роки. У середньому, термін на-
родження наступав раніше зі швидкістю у 
три дні на 10 років, почасти – через вплив 
все вищої температури на поведінку й фі-
зіологію оленів. У самок, які народжували 
на початку року, – більше потомків. 

Саме вони роками передавали генами 
свій «репродуктивний успіх», пояснюють 
вчені. Унаслідок ці гени стали більш поши-
реними у популяції. Зоологи підсумовують, 
що все більше досліджень вказують на 
вплив кліматичних змін на живих істот у 
всьому світі. 


