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В УКРАЇНІ бІЛьшЕ 20% 
дІТЕй – пОЗАшЛюбНІ

Про це на прес-конференції в УНІАН по-
відомила голова правління Українського ін-
ституту соціальних досліджень ім.Яременка 
Ольга Балакірєва, презентуючи результати 
соціологічного дослідження «Трансфор-
мація ціннісних орієнтацій сучасної молоді 
України за роки незалежності», проведеного 
за підтримки Держслужби молоді та спорту 
України та за участі Українського інституту 
соціальних досліджень ім.Яременка.

За її словами, результати дослідження 
демонструють, що у рейтингу життєвих цін-
ностей перше місце впродовж усіх років не-
залежності посідає сім`я. Так перевагу сім`ї 
надали 99,4% опитаних молодих людей.

Водночас, 8,8% опитаних сказали, що 
живуть у офіційно не зареєстрованому шлю-
бі. Для порівняння у 1996 році таких в Україні 
було 3,2%, а у 2006 році – 6,2%.

Також зростає й кількість позашлюбних 
дітей. Якщо у 1990 році таких було 11,2%, 
то нині ця цифра становить 21,2%.

Соціолог зауважила, що це є загально-
європейською практикою. Так у ЄС у 90-му 
було 17,4% позашлюбних дітей, а сьогодні 
37,4%. Винятком є хіба що Греція, у якій цей 
показник також виріс, але з 2,2% до 6,6%.

«Ніколи зареєстрований шлюб не був за-
порукою його збереження, в жодній країні. 
Тому зростання незареєстрованих шлюбів 
– це визнання молоддю, що можливо певні 
офіційні речі не так важливі як їхні особисті 
почуття», – сказала О.Балакірєва. Іншу дум-
ку соціолог має на проблему позашлюбних 
дітей, оскільки тут, за її словами, йде мова 
про забезпечення права дитини на сім’ю. 

Соціологічне дослідження проводилось 
у листопаді-грудні 2011 року по всій тери-
торії України методом репрезентативного 
опитування. Вибіркова сукупність: багато-
ступенева, територіально-поселенська, 
стратифікована, репрезентативна для на-
селення України. Загалом було опитано 
1002 респонденти у віці від 14 до 35 років. 
Похибка вибірки становить 1,9-3,6%.

ЛюТИй
15 – Стрітення Господнє 
- 110 років від дня народження В. К. Зайця 

(1902–1990), українського літературознав-
ця, помолога-селекціонера 
18 – 120 років від дня народження О. С. 

Серебровського (1892–1948), українського 
біолога 
19 – 20 років тому Верховна Рада України 

затвердила Державний герб – тризуб 
20 – Всесвітній день соціальної справед-

ливості 
21 – Міжнародний день рідної мови
 – 110 років від дня народження О. А. Со-

ловйова (1902–1974), українського вченого 
в галузі тваринництва 

В УКРАЇНІ ЗРОсЛИ шКІдЛИВІ ВИКИдИ В АТмОсфЕРУ НА 7,3% 

УКРАЇНА пІдТРИмАЛА УКЛАдАННя НОВОЇ ВсЕОхОпЛююЧОЇ 
УГОдИ щОдО ОбмЕжЕННя ВИКИдІВ 

Як повідомила Державна служба 
статистики України (Держстат),  у період  
січень-вересень 2011 р. обсяг викидів за-
бруднюючих речовин та парникових газів 
у атмосферу в порівнянні з аналогічним 
періодом 2010 р. зріс на 7,3% (218 тис. 
т), та складає 3 млн 211,6 тис. т. 

У сумарній кількості шкідливих речо-
вин, що надійшли в атмосферу, викиди 
метану та оксиду азоту, які належать до 
парникових газів, становили відповідно 

644,7 та 9,4 тис. т. Крім цих речовин, у 
січні-вересні 2011 р. в атмосферу було 
викинуто 137,1 млн т діоксиду вуглецю, 
який впливає на зміну клімату. 

Найбільше викидів зафіксовано у 
Донецькій (1 млн 137,3 тис. т), Дніпро-
петровській (693,3 тис. т) та Луганській 
областях (354,2 тис. т). Найменше  – в 
Чернівецькій області (2,5 тис. т), у м. 
Севастополі (2,7 тис. т) та у Волинській 
області (5,1 тис. т).

Україна виступає за укладання 
країнами-членами ООН нової всеохо-
плюючої угоди щодо обмеження викидів 
та ініціюює створення дорожньої карти з 
реалізації Кіотського протоколу до 2050 
року. З такою заявою виступив міністр 
екології та природних ресурсів України 
Микола Злочевський на 7-й Зустрічі 
Сторін Кіотського протоколу в м. Дурбан 
(Південно-Африканська Республіка). 
«Строк нової угоди не має обмежуватись 
2020 роком», – зазначив міністр.

У своєму виступі Микола Злочевський 
повідомив, що Україна в повному обсязі 
виконує зобов’язання щодо обмеження 
викидів. Більше половини світових ско-
рочень викидів у межах проектів спільної 
реалізації досягнені в Україні.

«Президент та Уряд активно підтри-
мують використання відновлювальної 
енергії. В Україні реалізовані та продо-
вжують розроблятися найбільші у світі 
проекти з використання сонячної та ві-
трової енергетики, – відзначив міністр. 
– Ми перебуваємо на шляху до створення 
внутрішньої системи торгівлі викидами, як 
одного з найбільш дієвих механізмів, який 

довів свою ефективність».
Також міністр підкреслив, що Укра-

їна готова разом з іншими країнами-
сторонами взяти на себе більш амбіційні 
кількісні зобов’язання в межах другого 
періоду дії Кіотського протоколу.

Виконавчий секретар РКЗК ООН 
Христина Фігуерес дуже високо оціни-
ла прогрес України у вирішенні цього 
питання і пообіцяла будь-яке можливе 
сприяння зі свого боку. Під час розмови 
Микола Злочевський і Христина Фігуе-
рес розглянули можливість проведення 
в Україні наступної Конференція Сторін 
Рамкової конвенції ООН у 2013 році.

Також, Міністр екології та природ-
них ресурсів провів робочу зустріч із 
представниками НЕДО (Організація з 
розробки новітніх енергетичних та про-
мислових технологій, Японія). Обидві 
сторони висловили своє задоволення 
реалізацією проекту комплексної мо-
дернізації вагонів метро та районної 
системи центрального теплопостачання 
відповідно до договору за Схемою Зе-
лених Інвестицій (СЗІ).

КАНАдА ВИйшЛА З КІОТсьКОГО 
пРОТОКОЛУ 

Про це заявив у понеділок канадський 
міністр захисту навколишнього середовища 
Пітер Кент.

Торонто не схвалив внесені до документу 
нові зобов’язання промислово розвинених 
країн щодо скорочення викидів в атмосферу 
вуглекислого газу.

Канада стала першою країною, яка ско-
ристалася своїм правом відмовитися брати 
участь у Кіотському протоколі.
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УЕА «Зелений світ» створе-
на в 1988 році як реакція суспіль-
ства на жахливий екологічний 
стан в Україні, спричинений 
Чорнобильською катастро-фою 
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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ЛІсІВНИКИ ВИТРАЧАюТь 
бюджЕТНІ КОшТИ НА 
ЗАхОпЛЕННя ЗЕмЕЛь

Як повідомляє Державна фінансова 
інспекція України, в ході перевірок ліс-
госпів у різних областях виявлено багато 
випадків створення нових лісових на-
саджень на землях, які не оформлені під 
лісорозведення і на яких посадка лісу не 
запланована. Таким чином, загальна кіль-
кість нецільового використання коштів 
витрачена фактично на рейдерство, і ця 
сума склала понад 21,5 млн.грн. 

Кількома місяцями раніше з прохан-
ням провести таку перевірку до Голо-
вКРУ звернулись активісти громадської 
кампанії “Збережемо українські степи!”. 
Протягом останніх років керівництво 
лісової галузі активно лобіює виділення 
бюджетних коштів на створення нових 
лісів. Створення лісів пропагується лише 
на нових ділянках, де лісу ніколи не було, 
а не на масштабних вирубках, які охо-
плюють колосальні площі на Поліссі та 
в Карпатах. Практично всі землі України 
переорані, зайняті житловою та промис-
ловою забудовою або відносяться до 
лісового фонду. Отже, вільної, не зайнятої 
землі фактично немає. Лишаються лише 
природні степові ділянки, що збереглись 
на схилах і в балках Степової зони. А 
попереду нас очікують масштабні акції з 
продажу землі.

На останніх залишках степів збе-
рігаються кожен третій вид Червоної 
книги України. Залісення цих ділянок 
заборонене Червоною книгою України 
і є грубим порушенням законодавства, 
в тому числі міжнародного (Бернської 
конвенції, Конвенції з біорізноманіття). 
З метою зупинити знищення степового 
біорізноманіття утворена громадська кам-
панія “Збережемо українські степи!”

“Проте, саме на ці ділянки спрямова-
на активність лісоводів. Головна причина 
цьому – степові балки найпростіше пере-
вести в користування лісгоспів. Плюс, 
насадження лісу на степових ділянках 
є найбільш збитковою справою з усіх 
типів лісонасаджень, що підтвердила 
перевірка КРУ ЛІНК. Тому ліс тут можна 
саджати безкінечно, – розказує активіст 
кампанії “Збережемо українські степи!” 
Олексій Бурковський. – Господарської 
необхідності або раціонального рішення 
в посадці лісу в степу немає. Просто “для 
галочки” нові землі заліснити можна 
лише тут”.

 До ідеї охорони степу приєдналось 
і Міністерство екології та природних ре-
сурсів України, заборонивши ще у 2009 
році своїм територіальним підрозділам 
погоджувати передачу під заліснення 
степових ділянок. 

“Мінприроди заборонило віддавати 
степи під заліснення і тому лісоводи, вико-
ристовуючи бюджетні кошти, засаджують 
лісом те, що їм не належить, сподіваючись 
постфактум оформити землю собі, – по-
яснює заступник голови Національного 
екологічного центру України Олексій 
Василюк. Більше того, безглузде і без-
перспективне заліснення цілинного степу 
робиться замість того, щоб відновити ліси 
на карпатських вирубках задля зупинки 
повеней у горах та замість відновлення лі-
сосмуг на вже переораних полях Степової 
зони, без яких південні та східні області 
потерпають від опустелювання”.

УКРАЇНсьКИй ЛІс ВІддАдУТь
У пРИВАТНІ РУКИ

Державне агентство лісових ресурсів 
України готується впустити на ринок лісо-
заготівлі приватні компанії, в тому числі 
– зарубіжні.

 Про це заявив голова Держлісагент-
ства Віктор Сівець.

“Поступово рухаємося в напрямку 
передачі послуг приватному бізнесу. Це 
заготівля, це транспортування, це посадка 
лісу. Тому, якщо у вас є хороші підрядни-
ки – ми готові прийняти їх в Україні, щоб 
вони організовували процес лісозаготівлі. 
Є такий цікавий досвід і те, що компанії 
польські пройшли... Ми готові приймати 
їх, обговорювати і домовлятися, щоб вони 
надавали послуги в Україні”, – звернувся 
він до польських колег. 

Сівець наголосив, що особливо це сто-
сується карпатського регіону, Львівщини, 
Закарпаття та Чернівецької області – ре-
гіонів, в яких зосереджені основні лісові 
ресурси України.

Також чиновник поінформував, що 
за дев’ять місяців 2011 р. реалізація про-
дукції підприємствами Держлісагентства 
збільшилася на 40%, прибуток – на 1 
мільярд гривень порівняно з відповід-
ним періодом 2010 р. Планується, що за 
підсумками 2011 р. прибуток складе 5 
мільярдів гривень.

НА бОРТНИцьКІй сТАНцІЇ 
АЕРАцІЇ – АВАРІя

У Києві на території Бортницької 
станції аерації (БСА), на самопливному 
Лівобережному колекторі діаметром 3000 
мм поряд із насосною станцією першого 
підйому виник провал розмірами 10 на 10 
м та глибиною 8 м.

Для здійснення першочергових за-
ходів з ліквідації наслідків аварії стічні 
води переведено з Новодарницького на 
Позняківський колектор, повідомили 
УНІАН у прес-службі акціонерної компанії 
«Київводоканал».

Для локалізації провалу задіяно ава-
рійні бригади департаменту експлуатації 
каналізаційного господарства, зокрема, 
фахівців дільниці колекторів глибокого 
закладання. 

У «Київводоканалі» наголосили, що 
неодноразово інформували про катастро-
фічну ситуацію, пов’язану зі зношеністю 
каналізаційної системи, та необхідністю 
модернізації, особливо у частині єдиної 
на весь Київ очисної станції – Бортницької 
станції аерації.

Екологічні проблеми
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діяльність екологістів 

Розмова з головою КМДА О. Поповим 
(газета «День», 30 грудня 2011 р., стаття 
«Київська «горизонталь») почалася з 
теми долі скверу Василя Стуса. При цьому 
журналістка Лариса Івшина  небезпід-
ставно назвала сквер «славнозвісним» і 
«сумнозвісним». 

Проте мені, як одному з ініціаторів 
заснування цього скверу, в останні дні 
старого  і перші дні нового року довелося 
вислухати чимало відгуків читачів «Дня», 
які були обурені лицемірством київського 
градоначальника.

Для не посвяченого в історію засну-
вання скверу читача здавалося б, чого 
ще бажати – голова КМДА називає дії 
депутатів Київради у питанні скверу 
Стуса помилковими і злочинними, що 
суперечать інтересам громади Києва. 
Більше того, він запевняє, що цю про-
блему буде вирішено і що його команда 
вже працює з судами. 

Гай-гай, читачу… Отут-то ми, як у 
рекламних блоках українського радіо, 
мусимо вставити сакраментальне: «Ре-
клама!». Не вірте передвиборній агітації 
міського чиновника. Команда Олексан-
дра Попова справді працює з судами, 
але проти того, щоб сквер Василя Стуса 
був у столиці України. Апеляційна скарга 
п’ятьох активістів створення скверу Стуса 
на постанову Окружного адміністративно-
го суду м. Києва від червня 2011 року досі 
чекає на розгляд у вищій інстанції. Саме 
завдяки професійним зусиллям юристів 
КМДА Окружний адміністративний суд м. 
Києва дозволив чиновникам КМДА не ви-
конували рішення Київради про створення 
скверу ім. Василя Стуса.

Коротко про історію заснування 
скверу. П’ятий рік київська громадськість 
бореться зі столичною владою за збере-
ження скверу – залишку святошинського 
пралісу з 100-200-літніми дубами і сосна-
ми, де в 1965–1972 роках жив із сім’єю 
видатний поет. У мене лежать кілька 
масивних тек з документами щодо цього 

CТОЛИЧНИй сКВЕР сТУсА – мОВОю дОКУмЕНТІВ 
НА мОВУ дЕмАГОГІЇ

скверу – близько 5 кг. Тому детально 
описувати усі перипетії та багаторічне 
листування тут немає можливості. За весь 
цей час святошинською громадою було 
проведено багато суботників з упоряд-
кування скверу, надіслано десятки, якщо 
не сотні, звернень у різні інстанції, зібра-
но на підтримку понад тисячу підписів, 
встановлено пам’ятний знак видатному 

нижчій висоті наше славне святошинське 
товариство заздалегідь обачно заши-
пувало майже всі дерева: шипування 
– екологічний термін забивання цвяхів 
у живі дерева з метою запобігання їх 
спилюванню). 

Активісти Ініціативної групи сприяння 
створенню скверу ім. Василя Стуса спіль-
но з адвокатом Романом Титикалом по-
дали позов до Святошинського в м. Києві 
районного суду, і суддя своїм рішенням 
наклала арешт на цю ділянку. Забудовни-
ки оскаржили це рішення в апеляційному 
суді м.Києва і програли, потім почали 
шукати вихід з цієї ситуації.

Зрештою, після судових позитивних 
рішень на користь скверу Київрада запро-
понувала для скверу ім. Василя Стуса су-
сідню ділянку. 26 лютого 2010 року сесією 
Київської міської ради ухвалено рішення 
№ 13/3451 «Про присвоєння скверу 
імені Василя Стуса». На цій пропозиції й 
зупинилася родина поета. Дмитро Стус 
сказав, що не хоче, аби порубані пеньки 
увічнювали пам'ять про його батька. 

Районні організації Української на-
родної партії, «Зеленого світу» та Ініціа-
тивної групи сприяння створенню скверу 
ім. Василя Стуса підтримали пропозицію 
родини Василя Стуса. 

У зв’язку з прийнятим Київрадою 
остаточним рішенням, районні активісти-
позивачі зняли свої позовні вимоги до 
забудовника і Київради. Ми святкували 
перемогу. Навесні 2010 року на території 
«законного» скверу Стуса було проведе-
не громадське відкриття скверу за участю 
народного депутата України Івана Зайця 
(саме тут, у святошинському окрузі, його 
двічі обирали кияни до Верховної Ради). 

Ст. 7

поету правозахиснику, 
проведено офіційні гро-
мадські слухання, на яких 
одноголосно районною 
спільнотою було схва-
лено створення скверу 
Василя Стуса. 

Однак київська міська 
влада – рада та адмі-
ністрація – ігнорували 
думку киян, натомість 
швиденько продали зе-
мельну ділянку київської 
громади – майже один 
гектар – у приватну влас-
ність і блискавично, десь 
за місяць, оформили на 
цю землю право влас-
ності. Почалася судова 
тяганина. Дійшло до того, 
що забудовники за допо-
могою господарського 
суду Київської області 
заборонили киянам про-
водити протестні акції на 
території їхньої приватної 
власності. Пізніше у Ви-
щому господарському 
суді нам вдалося домог-
тися скасування цієї по-
станови. 

Та забудовники на-
чхали і на громадськість, 
і на суд. У Шевченківські 
дні – у ніч з 9 на 10 берез-
ня 2009 року – зрубали 
понад 140 дерев на висоті 
близько двох метрів (на 

Активісти “Зеленого світу”, УНП, КУНу та місцеві мешканці після “ши-
пування” дерев колишнього кверу ім. Василя Стуса
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Екологічні проблеми

Розроблений із порушенням зако-
нодавства та містобудівної логіки новий 
Генплан розвитку столиці влада прагне 
затвердити вже цього року. Обіцяних 
механізмів залучення інвестицій цей до-
кумент, звичайно, не містить. За стосами 
бюрократичних паперів проглядається ба-
жання щонайменше легалізувати 1,2 тис. га, 
виведених у тінь командою Черновецького. 
Щонайбільше – «перетравити» іще кілька 
тисяч гектарів. Ціна питання обраховується 
десятизначними цифрами.

Рішення розробити документ під на-
звою «Генеральний план розвитку м. Києва 
та його приміської зони до 2025 р.» столич-
ні депутати ухвалили 2008-го. Тоді команда 
мера Леоніда Черновецького переконувала 
киян, що заплановане раніше розширення 
меж міста від 83,6 тис. до 143,4 тис. га не 
відбувається, чисельність населення та 
автомобілів у столиці зростає не щодня, 
а щогодини, а головне – чинний Генплан 
не містить необхідних в умовах ринкової 
економіки механізмів залучення інвести-
цій для розвитку Києва. Як наслідок – за 
чотири роки розробники нового Генплану 
витратили 24 млн грн бюджетних коштів, 
але на-гора видали документ, якого жоден 
із незалежних експертів не зміг назвати 
прогресивним у сенсі розвитку міста. Як 
залучити до реалізації масштабних інфра-
структурних проектів у Києві великий іно-
земний капітал (за наявного рівня корупції 
та відсталості в мисленні чиновників), у 
КМДА й Кабміні не знають. Згідно з новим 
Генпланом, на реалізацію тільки першочер-
гових заходів щодо розвитку в найближчі 
п’ять років потрібно залучити 131 мрд грн, 
а до 2025-го витратити близько 500 млрд. 
Про непідйомність цієї суми може свід-
чити, зокрема, такий факт: чи не щороку 
бюджетний план столиці недовиконується: 
2009-го дефіцит міської скарбниці становив 
7,7 млрд грн, 2010-го – близько 1,5 млрд 
грн. Зрештою, сума у 500 млрд видається 
фантастичною навіть з урахуванням за-
планованих доходів. Зокрема, 2011 року 
міськрада розраховує отримати в бюджет 
Києва 16,3 млрд грн.

Розробники нового Генплану заплану-
вали на території області житлове будівни-
цтво, перенесення на суміжні території всіх 
екологічно небезпечних підприємств сто-
лиці, а також будівництво в Обухівському 
районі правобережних споруд з очищення 
стічних вод і сміттєспалювального заводу. 
Як повідомили джерела в Київській облдер-
жадміністрації, обласну владу в питанні 
використання «суміжних з Києвом терито-
рій» тепер просто ставлять перед фактом. 
«Такий розвиток подій прогнозували ще 
2008 року, коли, давши добро на розробку 
Генплану Києва, центральна влада при-
пинила фінансувати роботу над Схемою 
планування Київської області, – пояснює 
співрозмовник. – Тепер керівництво ра-
йонів змушують погоджувати столичний 
Генплан, навіть не надаючи в повному об-

сязі його матеріалів. Уголос претензій до 
цього документа сьогодні ніхто, звичайно, 
не висловить, хоча в цивілізованому світі ці 
питання вирішують інакше».

Щодо проблеми будівництва у самому 
Києві житла, громадських центрів, об’єктів 
транспортної інфраструктури новий Генп-
лан незначно відрізняється від чинного 
на сьогодні документа. Профанацією ви-
явилися всі заяви столичного керівництва 
про те, що в місті після затвердження нової 
містобудівної конституції різко збільшиться 
кількість зелених зон, а історичну частину 
буде врятовано від забудови. Щодо зеле-
них зон розробники цього документа на 
замовлення керівництва КМДА просто ма-
ніпулюють цифрами, плануючи перевести в 
категорію парків і скверів території лісів. А 
не допустити нового будівництва в ареалах 
пам’яток історичної та культурної спадщи-
ни можна лише розробивши й затвердивши 
детальні плани цих територій, а також чітко 
позначивши в земельному кадастрі їхні 
межі. Що навряд чи буде зроблено, зо-
крема, з огляду на стислі терміни.

За словами директора ДП «Київгенп-
лан» Володимира Чекмарьова (розробника 
попереднього аналогічного документа 
для столиці), в Києві років 10 поспіль у 
середньому лише на 10–15% планових 
показників фінансували спорудження та 
реконструкцію інженерних мереж, мостів 
і дорожніх розв’язок. «До кризи в столиці 
випереджальними темпами йшло тільки 
будівництво торгових та офісних центрів, 
які, притягнувши до себе масу автомобілів, 
зробили центр міста непристосованим для 
нормального руху транспорту, – пояснює 
Чекмарьов. – Новий документ сам по собі 
цієї проблеми не вирішить. І вже тим більше 
не було жодної необхідності, окрім як для 
приховування земельних злочинів, витра-
чати значні бюджетні кошти, розробляючи 
новий Генплан розвитку міста».

 Якщо новий документ бачиться недолу-
гим у сенсі містобудування, то аж ніяк не з 
погляду тих, хто сьогодні розпоряджається 
землею. Те, що столичному керівництву 
2008 року за допомогою нового Генплану 
було вкрай потрібно сховати земельні 
зловживання, підтверджує також нова 
управлінська команда КМДА на чолі з 
Олександром Поповим. Але плани своїх 
попередників щодо легалізації незаконних 
земельних рішень минулих років нинішнє 
керівництво Києва, схоже, підхопило. 
Зараз Попов та його перший заступник 
Олександр Мазурчак невпинно заявляють, 
що завдяки позовам до судів із боку КМДА 
близько 1,2 тис. га (ділянки, передані в 
приватні руки зі зміною цільового при-
значення) уже повернулися в комунальну 
власність. Але реєстру цих наділів наразі 
ніхто не бачив, земельного кадастру міська 
адміністрація відкривати не поспішає, а 
до підсумків інвентаризації земельних ді-
лянок, про які йдеться, громадськості не 
допускають.

За інформацією “Тижня”, Головар-
хітектура й Київзем за останні півроку 
справді відкликали масу своїх погоджень, 
виданих раніше бізнесменам на освоєння 
земельних ділянок. Але розробники ново-
го Генплану не передбачили (за рідкісним 
винятком) повернення цим ділянкам по-
чаткового цільового призначення (зелені, 
рекреаційні зони, зони історичної забудови 
тощо). Схоже на те, що нинішнім власни-
кам та орендарям наділів запропонують 
неофіційно за них доплатити, або перепро-
дадуть цю землю іншим людям. Недарма 
навіть головний архітектор Києва Сергій 
Целовальник зазначив: новому Генплану не 
вистачає розділу «забудова, що дисонує». 
Мовляв, зносити споруджене там, де не 
можна було будувати, ніхто, звичайно, не 
буде, але «негативне ставлення до цього 
явища було б висловити непогано».

За підрахунками віце-президента На-
ціонального екологічного центру України 
Олексія Василюка, новий Генплан благо-
словить знищення понад 480 га парків та 
скверів Києва і близько 700 га лісів у меж-
ах міста. А за інформацією Володимира 
Чекмарьова, у цьому документі можуть 
не відновити початкового цільового при-
значення більш ніж 1,2 тис. га земель, 
переданих раніше Київрадою в приватні 
руки. «Точна інформація щодо цих ділянок 
зараз незалежним експертам не доступна, 
– каже Чекмарьов. – Графічні матеріали 
нового Генплану Києва, представлені у 
вигляді плакатів і схем, викладені для 
ознайомлення в інтернеті, сильно різнять-
ся. По суті, потрібно чекати результатів 
його держекспертизи. Але якщо згори 
йде завдання в стислі терміни узгодити 
й затвердити Генплан, то і це, ймовірно, 
мало що дасть».

Відповідно до нормативної оцінки, ре-
зультати якої було затверджено 2007 року, 
1 м2 столичної землі коштує 385,8 грн. Ви-
ходячи з того, що її ринкова вартість, на 
думку першого заступника директора КП 
«Київський інститут земельних відносин» 
Леоніда Новаківського, в шість-сім разів 
вища за нормативну, то 1,2 тис. га землі в 
Києві реально обходяться не менше як у 
30 млрд грн. А якщо врахувати, що під егі-
дою затвердження нового Генплану Києва 
може відійти 5 тис. га спірних територій, на 
які претендували сільські й районні ради 
області, то мова буде про істотніші суми.

Відповідно навряд чи зупинить за-
пущений процес і той факт, що новий 
Генплан столиці розроблено з явними 
порушеннями Закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності». Адже поло-
ження останнього наказують створювати 
такий документ «на підставі оновленої 
картографічної основи в єдиній системі 
координат геопросторових даних УСК-
2000» з урахуванням даних земельного 
та містобудівного кадастру. Актуальної 
топо-геодезичної зйомки до розроблення 
Генплану в Києві не проводили, а місто-
будівний кадастр столиці в КМДА робити 
тільки збираються. Також закон вимагає, 
щоб невід’ємною частиною документа був 
«план земельно-господарського устрою», 
що передбачає завершення інвентаризації 
земель на території міста та розділення їх 
на державні й комунальні. Але цього також 
у Києві досі не виконано. Тобто тепер треба 
міняти або Генплан, на розробку якого ви-
тратили мільйони, або закон.

щО хОВАєТься ЗА НОВИм ГЕНЕРАЛьНИм пЛАНОм КИєВА 
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НЕ ЗВАжАюЧИ НА пРОТЕсТИ ГРОмАдсьКОсТІ,  
КИЇВРАдА ЗАТВЕРдИЛА сТРАТЕГІю РОЗВИТКУ 

КИєВА дО 2025 РОКУ 

НОВИй ГЕНпЛАН КИєВА 
пЕРЕдбАЧАє ЗНИщЕННя 700 ГА ЛІсІВ

НОВИй ГЕНпЛАН КИєВА 
пЕРЕТВОРИТь мІсТО НА 

ГЕТТО

Желтовський В. В., заступник дирек-
тора, начальник архітектурно-планувальної 
майстерні № 8 ДП “Інститут генерального 
плану м. Києва” АК “Київпроект”, автор 
діючого генерального плану міста Києва

Генплан столиці за пачку гречки 
Дуже прикро, що за майже двадцять 

років незалежності України, її населення 
доведено до такого стану, що голос бага-
тьох, їх участь у політичних акціях, тощо 
можна купити за невеличкий продуктовий 
набір або мізерну платню. Те саме стосу-
ється і проектувальників та їх проектних 
рішень. Правда, під час будівельного 
буму деякі проектувальники “здавали” 
інвесторам ласі шматки древнього Києва 
за велику платню, а от під час кризи можна 
працювати і за харчі. Один з авторів нового 
генерального плану м.Києва до 2025р. на 
питання: “Чому ти береш участь у розробці 
цього, м’яко кажучи, сумнівного докумен-
ту?” відповів “... але ж жити треба ...”. 

І під цим девізом “вижити будь якою 
ціною” продовжується знищуватись місто 
з більш ніж 1500-літньою історією, колис-
ка православ’я, столиця держави, місто, 
де мешкає більш ніж 2700 тис. людей, в 
інтересах яких місто і повинно гармонійно 
розвиватись як в просторі, так і в часі, збе-
рігаючи для нащадків надбання попередніх 
поколінь та природу. 

Що ж ми бачимо в новій концепції 
розвитку столиці Європейської держави 
до 2025р.: 

- Місто залишається у своїх межах, а 
в планувальних рішеннях приміської зони 

Холоша А. С., начальник архітектурно-
планувальної майстерні № 7 ДП “Інститут 
генерального плану м. Києва” АК “Київп-
роект”.

Зауваження до розділу
Один із найважливіших розділів Кон-

цепції стратегічного розвитку м.Києва 
- ландшафтно-рекреаційні території та 
озеленення міста, практично відсутній і 
ще тільки має бути розроблений. Поки що 
бачимо короткий текст загальних деклара-
цій на цю тему та креслення “Озеленені та 
рекреаційні території м.Києва”, які ніяк не 
відповідають викладеним намірам, а біль-
ше схожі на опорний план із розрізнено 
приведеними факторами цієї тематики.

Втім, більше по-справжньому турбує 
цілий ряд положень щодо зеленої зони 
міста, що зафіксовані як проектні рішення 
Концепції нового генерального плану м. 
Києва на 2025 р. на основному кресленні 
рекомендованого варіанту.

До зазначеного відноситься практично 
вся територія Жукова острова із забудо-
вою котеджами з намивом території. 

КОНцЕпцІя ЛЕГАЛІЗАцІЇ ЗНИщЕННя КИєВА - дУмКА пРОВІдНИх фАхІВцІВ ІНсТИТУТУ “КИЇВГЕНпЛАН”

Як передає кореспондент 
УНІАН, за відповідне рішення 
проголосували 89 з 110 за-
реєстрованих у залі депутатів 
міської ради.

Перед голосуванням перед 
депутатами виступив голова 
КМДА Олександр Попов. Він 
зазначив, що документ Стратегії 
готувався за участі фахівців, 
а також київської громади. В 
результаті, за його словами, 
перший його варіант зазнав кон-
структивних змін і коригувань.

За підготовлений на сьогод-
нішнє засідання проект рішення 
не проголосували депутати 
фракції «Удар» Кличка та фрак-
ції “БЮТ-Батьківщина”. Після 
голосування О.Попов подякував 

тим депутатам, які підтри-
мали Стратегію розвитку 
Києва до 2025 року. 

О.Омельченко нагадав, 
що вже раніше Київ роз-
ширив свої межі за рахунок 
приєднання сіл, територія 
яких межувала зі столи-
цею. Тому, на його думку, 
Києву треба й надалі у 
такий спосіб розширюва-
ти свої межі. «І це була 
б наша помилка з вами, 
якщо б ми не поборолися 
на державному рівні про 
кільце майбутнього Києва. 
Замикатися в середовищі 
тої границі, яка є, то ве-
лика помилка», – сказав 
О.Омельченко.

Київська влада в новому Гене-
ральному плані розвитку столиці 
намагається легалізувати незакон-
ні землевідведення і перетворює 
Київ на гетто, заявив головний ко-
ординатор громадянської кампанії 
“Форум порятунку Києва” Віталій 
Черняховський.

“У документі не прописані рі-
шення жодної поточної проблеми 
столиці. І навпаки, його прийняття 
і виконання загрожує появою 
безлічі нових проблем”, – сказав 
Черняховський.

Черняховський повідомив, 
що новий план передбачає по-
дальший екстенсивний розвиток 
міста, зростання обсягів житлового 
будівництва, збільшення кількості 
населення і автомобілів, що, у свою 

чергу, призведе до різкого 
погіршення екологічних по-
казників у місті.

На його думку, головною 
метою прийняття нового Генп-
лану столиці є бажання “уза-
конити” всі протиправні земле-
відводи, проведені Київрадою 
з 2002 року.

Лідер “Форуму” нагадав, 
що в даний час у столиці діє 
Генплан розвитку до 2020 
року, прийнятий у 2002 році. 

З а  п і д р а х у н к а м и  в і ц е -
президента Національного еко-
логічного центру України Олексія 
Василюка, новий Генеральний 
план Києва благословить знищен-
ня понад 480 га парків та скверів 
Києва і близько 700 га лісів у меж-
ах міста. Про це пише Олександр 
Красногородський у черговому 
числі Українського тижня.

 У свою чергу розробник попе-
реднього аналогічного документа 

для столиці директор ДП «Ки-
ївгенплан» Володимир Чекма-
рьов відзначає, що у новому 
Генплані можуть не відновити 
початкового цільового при-
значення (зелені, рекреаційні 
зони, зони історичної забудови 
тощо) більш ніж 1,2 тис. га зе-
мель, які раніше були передані 
Київрадою у приватні руки, а 
тепер через суди повернуті у 
комунальну власність.

(не кажучи вже про столичний регіон) до-
мінує територія садибних кварталів, що 
все більш розповзається навколо Києва 
не залишаючи місця ні для природних ку-
точків, ні для міжнародних спортивних та 
інших громадських споруд, ні для місць 
застосування праці тощо. 

- Сама ж територія міста, яка останні 
роки злочинно розпродувалась не зважа-
ючи на її статус “перефарбовується” за 
функцією в кольори, які бажають сьогодні 
інвестори. 

- Пропонуються під садибну забудову 
території охоронюваного ландшафту в 
охоронних зонах музею народної архі-
тектури, природоохоронні зони Жукова 
острова, парку Покол та інших. 

- Промислово-комунальні території 
районів Троєщина та Осокорки новою 
концепцією розвитку Києва віддаються 
під багатоповерхову житлову забудову, 
що унеможливить розміщення на лівому 
березі так необхідних місць застосування 
праці, пожежних депо, автопарків тощо. Це 
суттєво збільшить чисельність населення 
на лівобережжі і призведе до небачених 
до нині транспортних заторів на Київських 
мостах та під’їздах до них. 

Керуючись девізом “... жити треба ...” 
або “вижити будь якою ціною” автори тран-
спортного розділу нової концепції (інститут 
“Київдормістпроект”) пропонують на ліво-
му березі, там, де вже є транспортний обхід 
Києва від Борисполя до Броварів, про-
класти нову широченну магістраль через 
лісопарковий пояс Києва. Тим самим вони 

готують собі на наступні роки обсяги робіт 
(бо “жити треба”), а нікому не потрібною 
дорогою знищують залишки природного 
комплексу Києва назавжди.

Так і всі інші автори нової концепції 
задля свого виживання лишають Київ 
перспективи розвитку, лишають місто і 
його мешканців повноцінних умов життя, 
праці та відпочинку на десятки і сотні років 
наперед. 
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ЗАхИсТИТИся ВІд пЕсТИцИдІВ
Помідор з гладкою шкіркою, не по-

рушена черв`яком груша, свіжа по луниця, 
не тільки влітку, але й цілий рік, – це блага 
цивілізації. Але з ними в нашу тарілку 
потрап ляють і речовини, завдяки яким 
да ри природи змогли вирости і дістатися 
до нас без втрат, тобто пестициди. 

Сьогодні практично всі овочі та фрук-
ти, які ми купуємо, вирощені з їх участю. 
Пестициди стали для великих сільських 
господарств незамінні в битві про ти шкід-
ників: комах (інсектициди), грибків (фун-
гіциди) і бур`янів (гербіциди). Фруктам 
і овочам ці хімікати допомагають рости 
недоторкани ми, зберегти красу і дозріти 
в строк. Але як уникнути їх впливу на наш 
організм? 

Ще в середині 1980-х років вчені заго-
ворили про шкоду, яку використовувані в 
сільському господарстві пестициди нано-
сять серцево-судинній системі. Сьогодні 
багато досліджень довели залежність між 
ви користанням пестицидів і алергією, дис-
бактеріозом, появою новоутво рень, хво-
робами крові та ендокринної системи. 

Найбільшу небезпеку ці хімікати пред-
ставляють для дітей – у середньому вони 
їдять більше овочів і фруктів, ніж дорослі, 
а їх печінка ще недо статньо ефективно 
вміє справлятися з шкідливими речовина-
ми. Як же се бе від них убезпечити? 

Логічно, хоча і не найпростіше рішення 
– вирощувати врожай самому або ж зна-
йти виробників, в екологічності методів 
яких сумнівів не буде. Пести циди мають 
властивість накопичуватися в тканинах 
нашого організму, проте дослідження 
показують, що перехід на біологічно чисті 
продукти значно скорочує залишкові слі-
ди цих хімікатів у нашому організмі вже 
протягом місяця. 

Звичайно, із застереженнями, але 
про ці закономірності варто пам`ятати: 
пестициди більше накопичуються у фрук-
тах, ніж в овочах і коренепло дах, – за 
винятком картоплі. 

За вмістом пестицидів більшому 
ризику схильні яблука, груші, персики, 
нектарини, полуниця, вишня, малина, ви-
ноград, огірок і кабачок. Набага то менше 
ймовірність знайти ці речовини в бананах, 
цитрусових, сливах, ківі, капусті, помідо-
рах, редисці, баклажанах і авокадо. 

Хімікати можуть потрапити в овочі і 
фрукти не тільки на етапі вирощуван ня, 
а й пізніше. Наприклад, у США, Франції 
та інших країнах яблука пе ред зберіган-
ням покривають тонким шаром воску 
з додаванням фунгіцидів (для захисту 
від грибка). Зарубіжні виробники також 
занурю ють цитрусові в 0,5-2-відсотковий 
розчин дифенілу, який може викликати 
алергічні реакції. 

Самостійно нам цього не визначити. 
Через два-три дні вловити запах дифенілу 

практично неможливо. Знизити рівень 
пестицидних слідів в ово чах і фруктах 
можна простим миттям: так, при збері-
ганні протягом трьох-шести днів немитих 
томатів руйнується 30% пестициду ботра-
на, а в ми тих – 93%. 

Звичайно, у нас далеко не завжди є 
можливість познайомитися з метода ми 
виробництва постачальника. У такому 
разі не потрібно забувати ретель но мити 
овочі й фрукти або навіть очищати їх від 
шкірки: адже основна кількість шкідливих 
речовин осідає на поверхні плодів і на-
копичується в шкірці. 

Дослідження, проведені Міжнарод-
ним центром агрономічних досліджень 
(CIRAD) у 2002 році у В`єтнамі, показали, 
що промивання і замочування плодів ря-
тують їх від 30-50% пестицидів, в той час 
як сіль і оцет допома гають нейтралізувати 
лише бактерії. Надовго замочувати не 
має сенсу, інакше разом із шкідливими 
речовинами підуть і вітаміни: двох хвилин 
у воді (можна з додаванням щіпки соди) 
буде достатньо. 

З капусти і салату краще зняти всі 
верхні листки: вони найдовше перебу вали 
в контакті з зовнішнім середовищем. І 
шкірку «незнайомих» фруктів і овочів 
варто очистити, незважаючи на те що 
разом з нею доведеться розлучитися і з 
частиною вітамінів. 

Навряд чи хто стане сперечатися з тим, 
що зимові помідори, огірки або полуниця 
за своїми смаковими якостями не йдуть ні 
в яке порівняння з ти ми, що дозрівають 
у сезон. До того ж свіжі плоди – що на-
зивається, тільки що з дерева або грядки 
– звичайно, обробляють меншою кількіс-
тю хімікатів, ніж ті, які закладаються на 
тривале зберігання або ж вирощують ся 
в парниках, за допомогою гідропоніки, і 
потрапляють на наші прилавки взимку. 

Зрозуміло, що останні виробляються 
тільки промисловим способом і розрахо-
вані на далеке транспортування і тривале 
зберігання. Тому, найлогічніший для нас 
вибір, якщо ми дбаємо про своє здоров`я, 
– це по можливості їсти місцеві сезонні 
овочі та фрукти.  

У нашій країні вміст пестицидів у 
продуктах харчування регулюється нор-
мативами, де вказані максимально до-
пустимі рівні залишкового вмісту діючих 
хімічних сполук. Фермер зобов`язаний 
повідомити про те, які пес тициди він за-
стосовував і в яких дозах, а також дату 
останньої обробки. 

За законом, тільки в цьому випадку він 
може отримати санітарний висно вок, без 
якого не можна продати овочі та фрукти. 
Стандарти деяких зарубіжних країн більш 
лояльні. Так у 2009 році тільки в столично-
му регіоні в 6% імпортних овочів і фруктів 
були виявлені перевищення макси мально 
допустимого рівня пестицидів і нітратів. 

Що, втім, набагато нижче, ніж у ми-
нулі роки, так як з багатьма країнами 
були укладені меморандуми, за якими 
імпортери повинні супроводжувати свої 
продукти лабораторним висновком, а 
також інформацією про препа рати, що 
застосовуються для обробки рослин з мо-
менту посадки і до збо ру врожаю. Нам же 
залишається вірити і їм, і контролюючим 
органам на слово.

dytyna.info

В УКРАЇНІ пОНАд мІЛьйОН
 ЛюдЕй хВОРИх НА цУКРОВИй 

дІАбЕТ
На сьогоднішній день в Україні налі-

чується більше одного мільйона чоловік, 
хворих на цукровий діабет, про це заявив 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі 
спеціальності ендокринологія Микола 
Гульчій на прес-конференції, присвяченій 
Всесвітньому дню боротьби з діабетом.

За його словами, в Україні налічується 
понад 1 мільйон 300 хворих на цукровий 
діабет. “Серед них 185 тисяч отримують 
інсулінотерапію. МОЗ цього року під-
готована програма з ендокринології, яка 
спрямована на те, щоб поліпшити вияв-
лення хворих на цукровий діабет. Тому 
що виявлено 2,7% від населення України. 
У нас багато хворих ще не знають, що 
вони вже хворі на цукровий діабет“, — 
додав він.

Він також поінформував, що в Україні 
із 1,3 мільйона хворих на цукровий діабет 
лише 185 тис отримують інсулін.

 Гульчій зазначив, що в Києві почали 
активно відкривати школи соціальної 
адаптації для хворих на цукровий діабет і 
МОЗ готує наказ, щоб такі школи у великій 
кількості відкривали по всій Україні.

Також під час прес-конференції було 
заявлено про те, що у світі стрімко зрос-
тає кількість хворих на цукровий діабет. 
У вересні цього року кількість хворих 
становила більше 360 млн чоловік, про 
це повідомив Борис Маньковський, член-
кореспондент Національної академії 
медичних наук України, доктор медич-
них наук, професор, завідувач кафедри 
діабетології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. 
Л. Шупика.

“На жаль, в останні роки в усьому світі 
відзначається епідемія цукрового діабету. 
Цей термін введений ООН і Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я”, — по-
відомив лікар.

За його словами, кожні 10 секунд у 
світі реєструється два нові випадки за-
хворювання на цукровий діабет, кожні 10 
секунд від ускладнень, зумовлених цукро-
вим діабетом, вмирає одна людина.

“У вересні цього року кількість хворих 
на цукровий діабет становила понад 360 
млн. Щорічно кількість людей, хворих на 
діабет, збільшується на сім мільйонів”, — 
підкреслив Маньковський.

Діабет призводить до багатьох усклад-
нень, у разі ненадання хворому належної 
медичної допомоги та недотримання 
режиму життя.

“Діабет залишається однією з осно-
вних причин сліпоти, основною причиною 
ниркової недостатності. Ризик ампутації 
кінцівок у хворих на цукровий діабет у 10 
— 15 разів вище, ніж у інших людей. Діа-
бет є основною причиною нетравматичної 
ампутації нижніх кінцівок”, — підкреслив 
експерт.

За матерiалами: УНН 



№100 (263) лютий 2012 
7

Відлуння Чорнобиля                          

Але знову зупинка! – «молода команда» 
Черновецького категорично відмовилася 
будь-що робити для увічнення пам’яті Ва-
силя Стуса і не відповідала на звернення 
громадськості або надсилала глумливі 
відписки на нашу адресу. 

Наприкінці 2010 року Янукович при-
значив головою КМДА Олександра Попо-
ва, і три районні організації – Української 
народної партії, «Зеленого світу» й Ініціа-
тивної групи сприяння створенню скверу 
ім. Василя Стуса – звернулися у грудні 
2010 року до О. Попова з проханням ви-
конати рішення Київради про створення 
скверу Стуса:

…«На початку березня 2010 року від-
булося урочисте відкриття скверу імені 
Василя Стуса за участі громадськості й 
учнів чотирьох шкіл нашого району. 

Та досі наше занепокоєння викли-
кає той факт, що всі наші запити щодо 
організаційно-правових заходів на вико-
нання рішення Київської міської ради № 
13/3451 від 26 лютого 2010 року «Про 
присвоєння скверу ім. Василя Стуса», 
наткнулися на відписки попереднім ке-
рівництвом Київської міської державної 
адміністрації. Жодних дій з боку Чер-
новецького не було здійснено у цьому 
напрямку.

Просимо Вас проконтролювати ви-
конання рішення Київської міської ради 

№ 13/3451 від 26 лютого 2010 року «Про 
присвоєння скверу ім. Василя Стуса»».

Команда градоначальника поглузува-
ла з нашого прохання.

Таким чином у громадськості Свято-
шинського району не залишилося іншого 
виходу, як знову звернутися до суду. 

Все нібито законно – є рішення Київ-
ради, а її виконавчий орган зобов’язаний 
його виконати. Проте є й інші інтереси. 
Може меркантильні, а може – хтось зі 
столичних чиновників недолюблює 
українського поета Василя Стуса і все 

Початок на ст. 3

українське. Словом, 
на чергове засідання 
адмінсуду прийшов 
«правильний» юрист 
КМДА і переконав суд-
дю у тому, що КМДА 
не повинна виконувати 
рішення свого безпо-
середнього начальни-
ка – Київради. 

І суддя Власенко-
ва О.О., хоч і визна-
ла у своїй постанові 
«протиправну безді-
яльність» КМДА у час-
тині невиконання сво-
їх прямих обов’язків, 
проте представникам 
київської територіаль-
ної громади відмовила 
у задоволені позову. 
Мовляв, кияни не є 
суб’єктом правовід-
носин з КМДА, тобто 
не є її начальником, 
то й не киянам вказу-
вати чиновникам на 
виконання їх прямих 
обов’язків. 

Позивачі подали 
апеляцію до вищого 
рівня адміністратив-
ного суду з проханням 
скасувати рішення суд-
ді Власенкової та при-
мусити КМДА викона-
ти рішення Київради 
№ 13/3451 від 26 лю-
того 2010 року «Про 
присвоєння скверу ім. 

Відкриття пам’ятного знаку Стусові у колишньому квері ім. Василя Стуса за 
участі школярів чотирьох шкіл, народних депутатів та місцевих мешканців

Василя Стуса» у частині другій – юри-
дичне оформлення скверу Стуса. Наша 
апеляція досі не розглянута апеляційним 
адміністративним судом.

Якось не хотілося вірити, що брехня 
керує над правдою в нашій країні. Я 
звернувся до народного депутата України 
Івана Зайця, щоб той посприяв у вирішенні 
цього питання. Подумав, що, може, коли 
прийде лист з канцелярії Верховної Ради, 
Попов особисто його прочитає й відновить 
справедливість.

Іван Заєць надіслав О. Попову прохан-
ня виправити помилки його попередника 
і виконати нарешті рішення Київради про 
сквер Стуса. Але команда Попова поглу-
милася з народного депутата, надіславши 
йому дурнувату відповідь у вигляді зну-
щальної відписки. Прочитавши її, я довгий 
час не міг вгамувати своє обурення.

Зверніть увагу –  на звернення народ-
ного депутата України до голови КМДА 
відповів такий собі виконуючий обов’язки 
голови О. Мазурчак. Так хто ж насправді 
керує Київською міською державною ад-
міністрацією – О. Попов чи О. Мазурчак? 
Адже зверталися до голови, а відповів 
виконуючий обов’язки! 

Зручно залишатися «білим і пухнас-
тим» – добреньким і справедливим, коли 
маєш виконуючого твоїх обов’язків для 
хамських відписок.

Тепер висновки. Якби Олександр По-
пов хотів відновити справедливість щодо 
скверу ім. Василя Стуса, то він би просто 
виконав свої посадові обов’язки щодо 
відповідного рішення Київради. І тут не 
потрібно зневажати представників тери-
торіальної громади і народного депутата 
у частині дотримання Закону про звер-
нення громадян, не потрібно судитися з 
громадою проти скверу Стуса. Потрібно 
бути більш відкритим для киян і сумлінно 
виконувати свої професійні обов’язки. Ми 
ж з колегами розуміємо, що демагогія О. 
Попова щодо захисту скверу Стуса є зви-
чайним рекламним трюком напередодні 
майбутніх виборів. Але більшість киян 
цього ж не знають. То ж зробимо правду 
доступною. 

Голова Святошинської районної 
організації «Зелений світ» 

Віктор Ткаченко

CТОЛИЧНИй сКВЕР сТУсА – 
мОВОю дОКУмЕНТІВ  НА мОВУ 

дЕмАГОГІЇ

діяльність екологістів
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дозвілля

мОЛдАВАНИ ВжИВАюТь 
АЛКОГОЛю НАйбІЛьшЕ У сВІТІ

Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) оприлюднила дані, 
згідно з якими жителі Молдови вживають 
алкогольних напоїв більше, ніж жителі 
інших країн світу.

За даними ВООЗ, житель Молдови 
випиває в середньому 18,22 літра алко-
гольної продукції на рік, що майже втричі 
більше, ніж середній глобальний по-
казник – 6,1 літра алкоголю, які людина 
вживає щорічно. 

Також у рейтингу найбільш питущих 
країн фігурує Чехія з показником 16,45 лі-
тра алкоголю на людину за рік, Угорщина 
– 16,27 літра, Росія – 15,76 літра, Україна 
– 15,6 літра, Естонія – 15,57 літра, Ан-
дорра – 15,48 літра, Румунія – 15,3 літра, 
Словенія – 15,19 літра, Білорусь – 15,13 
літра, Великобританія – 13,37 літра. 

ВООЗ зазначає, що в бюджеті Мол-
дови, так само, як і в Ізраїлі, Хорватії та 
Україні, закладена спеціальна стаття з 
лікування від алкоголізму. Разом з тим 
126 країн формально проводять програми 
лікування від зловживання алкоголем. 

У сшА РІВЕНь спОжИВАННя 
АЛКОГОЛю дОсяГНУВ 
НАйВИщОЇ пОЗНАЧКИ

Вчені пов’язують високий рівень спо-
живання алкоголю з потягом американців 
до веселого життя

Рівень споживання алкоголю в США 
досягнув найвищої за останні 25 років 
позначки.

За підсумками дослідження, про-
веденого журналістами американської 
газети USA Today та експертами служби 
Геллапа, 67% американських громадян 
вживали спиртне 2010 року, повідомляє 
ВВС.

Ця цифра на 4% нижче, ніж абсо-
лютний рекорд 71%, встановлений в 
1975 році.

Збільшення попиту на алкогольну 
продукцію вчені пов’язують у першу чергу 
з потягом американських громадян до 
веселого способу життя.

Крім того, на думку експертів, чималу 
роль зіграло і зростання рівня безробіт-
тя: у громадян, не обтяжених роботою, 
є більше вільного часу, який багато хто 
воліє витрачати на випивку.

Згідно з результатами дослідження, 
за минулий рік американці в середньому 
випивали по 8,7 літрів вина, 5,7 л спирту і 
78 літрів пива.

Раніше представники Центру контролю 
і запобігання захворюванням США (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) 
заявили, що надмірне вживання алкоголю 
американцями завдає економіці країни що-
річного збитку, який оцінюється більш ніж 
у 200 мільярдів доларів.

паштет з риби, оздоблений желе
500 г рибного філе, 200 г солонини, 

2 цибулини, 2 яйця, 100 г булки, столова 
ложка мелених білих сухарів, столова 
ложка вершкового масла, корінець 
селери і петрушки, сіль, перець, 2 чайні 
ложечки желатину.

Дрібно нарізану солонину (100 г) по-
тушкувати в жирі з посіченою цибулею до 
м’якості. Додати філе, нарізане на кубики, 
намочену і віджату булку, подрібнені на 
крупній тертці селеру й петрушку, туш-
кувати до готовності. Коли маса остигне, 
пропустити її крізь м’ясорубку з рештою 
солонини, вимішати з яйцями і сухарями, 
покласти в змащену жиром і посипану 
сухарями форму. Паштет поставити на 30 
хвилин у гарячу духовку, потім охолодити 
й викласти на тарілку. Із залишків філе 

та овочів зварити бульйон, розчинити 
в ньому попередньо замочений у вині 
желатин. Проціджений розчин вилити 
на тарілку. Коли желе застигне, нарізати 
його кубиками. Паштет оздобити фігурно 
нарізаною вареною морквою, четвертин-
ками яйця, листками петрушки, кубиками 
желе. Окремо подати гострий соус.

пЕРНАТІ пЕРЕпЛУТАЛИ 
АсфАЛьТ ІЗ ВОдОю

Незвичайний випадок масової загибе-
лі перелітних птахів стався на заході США. 
Як передає ІТАР-ТАСС, у місті Сідар-Сіті 
(штат Юта) тисячі водоплавних пернатих 
розбилися об заасфальтовані майданчи-
ки, очевидно, помилково прийнявши їх за 
водоймища.

“Над містом низько висіли грозові 
хмари. Освітлені відкриті майданчики 
з повітря могли виглядати як поверхня 
води. Птахи сідали, щоб відпочити, і 
розбивалися об тротуар”, – повідомила 
співробітник департаменту дикої природи 
штату Тереза Гріффін.

Орнітологам вдалося врятувати більш 
як 2 тис. пернатих, які зазнали ударів і 
контузії. Їх помістили у великий ставок, 
який не замерзає взимку і розташований 
неподалік від житлових районів.

Міські служби взялися прибирати ти-
сячі мертвих птахів з території парковок 
місцевого універмагу “Уолмарт” та інших 
місць. “Я тут працюю 15 років. Птахи роз-
бивалися й раніше, але це були локальні 
випадки. Нещастя такого масштабу я не 
пригадую”, – заявила Т.Гріффін.

алкоголю в тиждень, жінкам – не більше 
14-ти.

Після того, як на початку 90-х вчені 
з’ясували, що помірне споживання ал-
коголю, можливо, зменшує ризик по-
яви серцевих хвороб, уряд переглянув 
колишні рекомендації. Тепер чоловікам 
дозволялося пити від трьох до чотирьох 
одиниць на день (до 28 на тиждень), а 
жінкам – від двох до трьох одиниць (до 
21 на тиждень).

Раніше британська влада ухвалила, 
щоб до грудня 2013 року більше 80% 
пляшок зі спиртними напоями в Британії 
мали спеціальне маркування з інформа-
цією про кількість одиниць алкоголю, що 
містяться в них.

У бРИТАНІЇ хОЧУТь УРІЗАТИ 
АЛКОГОЛь

Стандарти припустимого споживання 
алкоголю в Британії необхідно перегля-
нути в бік зменшення, сказано в доповіді 
Спеціального комітету палати громад з 
науки і технологій.

Насамперед, на думку депутатів, 
потрібно відмовитися від принципу при-
пустимої добової дози, оскільки у бага-
тьох британців завдяки існуванню цього 
принципу склалося враження, що пити 
можна щодня.

На зміну добовому критерію має при-
йти тижневий, стверджують автори до-
кумента. Вони закликають співгромадян 
відмовитися від розпивання спиртних 
напоїв, хоча б двічі на тиждень.

Також, вважають парламентарії, треба 
провести роз’яснювальну роботу з на-
селенням, щоб люди краще розумілися в 
рекомендаціях медиків з цього приводу.

Стандарти споживання алкогольних 
напоїв в Британії були розроблені ще в 
80-х роках. Відповідно до правил, вво-
дилася умовна одиниця алкоголю, що 
дорівнювала десяти мілілітрам чистого 
етилового спирту. Чоловікам рекомен-
дували споживати не більше 21 одиниці 


