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Біосферний заповідник розпочав роботу в межах
30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження

1 - Свято весни і праці
3 - День Сонця.
• Всесвітній день свободи преси
5 - Міжнародний день боротьби за права
інвалідів
8-9 - Дні пам’яті та примирення, присвячені
пам’яті жертв Другої світової війни
9 - Прийняття Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату
12 - Україна стала членом ЮНЕСКО
13 - Всесвітній день мігруючих птахів
14 - День матері в Україні
15 - Всесвітній день захисту клімату.
• Міжнародний день сім’ї
18 - Міжнародний день музеїв.
• День вишиванки.
• День боротьби за права кримськотатарського народу
20 - День Європи.
• Підписання Конвенції про охорону морських живих ресурсів Антарктики.
21 - День пам’яті жертв політичних репресій.
• Всесвітній день культурного різноманіття
в ім’я діалогу та розвитку
22 - Міжнародний день біологічного різноманіття.
• День перепоховання Тараса Шевченка
(1814-1861), українського письменника,
художника, мислителя на Чернечій горі
поблизу Канева.
• День Святого Миколая Чудотворця.
24 - Європейський День парків.
• День рівноапостольних Кирила та Мефодія,
вчителів слов’янських. День слов’янської
писемності і культури
25 - Вознесіння Господнє
28 - День міста Київ
31 - Всесвітній день боротьби з тютюнокурінням

Викиди вуглекислого газу
можна скоротити на 70 %

Викиди вуглекислого газу, пов’язані з
роботою електростанцій, можна скоротити
на 70 відсотків до 2050 року і навіть повністю
викорінити до 2060 року, повідомляє DW. Про
це свідчать результати досліджень Міжнародної агенції відновлюваної енергетики (IRENA).
Для досягнення цих показників частку електроенергії з відновлюваних джерел потрібно
підвищити до 65 відсотків з нинішніх 15 відсотків. Для досягнення цієї мети знадобиться
загалом 29 трильйонів доларів інвестицій в
енергетичну галузь, що становить 0,4 відсотка глобального ВВП. Водночас ці інвестиції
мають також призвести до зростання ВВП на
0,8 відсотка у 2050 році.
Робота підприємств енергетичної галузі
світу в 2015 році призвела до викидів 32 гігатонн вуглекислого газу. Щоб обмежити глоУкраїна і Латвія уклали угоду про співпрацю
бальне потепління і запобігти його найгіршим
у сфері екології
наслідкам, обсяги щорічних викидів потрібно
Україна і Латвія уклали угоду про
середовища та регіонального розвит- скоротити до 9,5 гігатонни до 2050 року.
співпрацю у сфері екології. Про це преску Латвійської Республіки підписали
секретар президента Святослав Цеголко
Міністр екології та природних ресурсів
У Франції на вимогу екологів
повідомляє у Twitter. «Україна і Латвія
України Остап Семерак та Міністр зазакриють найстарішу АЕС
підписали угоду про співпрацю в еколохисту навколишнього середовища та
Уряд
Франції оприлюднив указ про загічній сфері», – зазначив він. Пізніше у
регіонального розвитку Латвійської Респрес-службі глави держави уточнили, що
публіки Каспарс Герхардс», – йдеться в криття найстарішої атомної електростанції в
країні. АЕС в Фессенхаймі припинить роботу,
в рамках офіційного візиту президента
повідомленні.
України Петра Порошенка до Латвійської
Зазначається, що документ спря- коли в експлуатацію увійде новий реактор,
Республіки, у присутності лідерів двох крамований на посилення співробітництва який зараз будується на узбережжі Нормандії
їн, було підписано Угоду про двостороннє
в галузі охорони навколишнього при- у Фламанвілі. Його запуск заплановано на
співробітництво в галузі охорони навкородного середовища і раціонального 2019 рік. Закриття АЕС у Фессенхаймі стане
лишнього природного середовища.
використання природних ресурсів, а та- частиною програми зі скорочення залежності
«Угоду між Міністерством екології
кож взаємодії сторін з метою вирішення Франції від атомної енергії.
На закритті наполягали французькі, ніта природних ресурсів України та Мірегіональних і глобальних екологічних
мецькі
та швейцарські екологи.
ністерством охорони навколишнього
проблем.
Чорнобильський радіаційноекологічний біосферний заповідник розпочав роботу в межах 30-кілометрової
Чорнобильської зони відчуження, про
це заявив голова Державного агентства
з управління зоною відчуження Віталій
Петрук. За його словами, створення заповідника передбачене указом президента
від 2016 року, однак заповідник зареєстрований і почав роботу з 31 березня,
повідомляє «Радіо Свобода».
«Державний бюджет 2017 року передбачає кошти для старту заповідника 5 мільйонів гривень. Директором заповідного
об’єкту став Тарас Мельничук», – сказав
керівник агентства. За словами Петрука,

заповідник охопить територію зони відчуження, за винятком 10-кілометрової
охоронної зони ЧАЕС, і матиме на
меті збереження природи, наукові
дослідження і обмежене відвідування
громадянами.
Щодо вивчення природи зони, то, за
словами Петрука, угоду про це Чорнобильський заповідник уклав з японськими науковцями, що вивчають вплив аварії на АЕС «Фуксіма» на флору та фауну.
Чорнобильська катастрофа призвела до
одного з найбільших викидів радіації.
Це призвело до масового радіаційного
забруднення територій, з яких виселили
близько 200 тисяч людей.
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УЕА «Зелений світ» створена в 1988 році як реакція суспільства 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 найперших неформальних антирежимних видань, в якому відкривалася 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.

Військові дії поблизу підприємств на лінії
розмежування на Донеччині несуть серйозну
екологічну загрозу не тільки для області, а й
для цілого регіону, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.
За його словами, йдеться про Донецьку
фільтрувальну станцію, Фенольний завод
біля Торецька, Авдіївський коксохім та ферми «Бахмутського аграрного союзу» (БАСу)
біля Новолуганського. «Воєнні дії біля цих
підприємств, несуть серйозну екологічну
загрозу, оскільки відсутність доступу до
обслуговування їхніх об’єктів, або обстріли
можуть привести до важких екологічних наслідків не тільки для області, а й для цілого
регіону», – зауважив Жебрівський.
Він зазначив, що наприклад, прорив
шламонакопичувачів Фенольного заводу
чи руйнування дамби відстійників БАСу
призведуть до виливу небезпечних стоків та
потрапляння їх у басейн Сіверського Донця.
«Від цього постраждає не тільки Донеччина і
Луганщина, але й суміжні області Росії, а також басейни Азовського і Чорного морів», –
наголосив керівник обласної адміністрації.

Зону забруднення навколо
Балаклії зменшено

Зону забруднення вибухонебезпечними
предметами навколо міста Балаклія зменшено з 10 кілометрів до 300 метрів. Як повідомляє прес-служба ДСНС, пожеж на території
Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.
Також у ДСНС зауважили, що відновлено
електропостачання в Балаклії та прилеглих
населених пунктах. Продовжується робота з
відновлення газопостачання у регіоні.

тіньовІ коштИ в українській
медицині становлять близько
50 млрд грн

За офіційними даними Світового банку
та ВООЗ, обсяг тіньових коштів в українській
системі охорони здоров’я складає близько
50 млрд грн, повідомляють у МОЗ. За словами заступника міністра охорони здоров’я
України Павла Ковтонюка, філософія
реформи полягатиме в тому, що в системі
охорони здоров’я не залишиться жодного
неконкретного зобов’язання держави, не
підкріпленого джерелом фінансування. «Ми
хочемо, аби тіньових коштів не залишилось.
Бюджетних коштів на реалізацію реформи
не вистачить, тобто ми кровно зацікавлені у
виході значних ресурсів з тіні. Щоб домогтися цього, ми, по-перше, спрямуємо кошти виключно на лікування конкретного пацієнта. А
по-друге, проведемо чітку межу державних
гарантій. Держава не повинна платити за все
підряд тільки тому, що це стосується охорони
здоров’я», – зазначив Ковтонюк.

кУМОВСТВО В ЗАКОНІ

Прокуратурою Київської області в апеляційному порядку повернуто державі земельну ділянку Біличанського лісу вартістю понад
1 млн грн. Як повідомили у прес-службі
прокуратури Київської області, йдеться
про земельну ділянку площею 0,15 га, яка
розташована на території Національного
природного парку «Голосіївський».
«Родичі колишнього високопосадовця
із Міністерства екології України набули у
приватну власність вказану земельну ділянку
лісогосподарського призначення, так званого Біличанського лісу, який на даний час
є Національним природним парком «Голосіївський», – йдеться у повідомленні.
Прокуратура Київської області в апеляційній інстанції відстояла свою позицію,
землі повернули державі.

кожні 4-5 років нас меншає на
мільйон

Чисельність населення України за 4-5
років скорочується на мільйон осіб, і при
збереженні такої тенденції до 2050 року
може скоротитися до 30-32 млн осіб. Про
це пише в своїй статті для газети «Дзеркало
тижня. Україна» доктор економічних наук
Андрій Ревенко, посилаючись на результати
розрахунків народонаселення Департаменту
ООН та вітчизняних демографів.
Автор зазначає, що нинішній показник
очікуваної тривалості життя при народженні
в Україні становить 71,1 року. За цим показником Україна посідає 126 місце в світі. При
цьому якщо в українських жінок тривалість
життя при народженні (76,0) вища, ніж у світі
(73,8 року), то у чоловіків становить 66,2
року, що на 3,4 року менше середньосвітового показника (69,6). Очікувана тривалість
життя у віці після 60 років в Україні (18,1
року) також нижче, ніж у середньому в світі
(20,4 року). У більшості європейських країн
вона ще вища – близько 23-26 років.

Суд повернув Києву
«Межигір’я-2»

5 квітня 2017 року Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення
першої інстанції, яким задоволено позов
Генеральної прокуратури України до Київської міської ради, ОКЖК «Котміст»,
більш відомого як «Межигір’я-2» та інших
про визнання недійсними рішень, договору оренди, державних актів та свідоцтв,
визнання відсутності права комерційних
структур на вказані земельні ділянки.
Дана земельна ділянка – остання з 16,
наданих Київською міською радою під забудову за рахунок заказника «Острів Жуків».
Заказник був створений 1994 року на площі
1630 га на території заплавних луків Дніпра
у Голосіївському районі Києва. Історично
саме територія заказника має назву «КончаЗаспа», адже в його межах розміщені озера
«Конча» і «Заспа».
2007 року Київрада скоротила площу
заказника до 196 га, а решту території
роздала під забудову. Протягом наступних
5 років тривали судові процеси, ініційовані
Генеральною прокуратурою України. Повернути до складу заказника вдалось всі
ділянки, окрім «Межигір’я-2».
Наразі поведінка суддів змінилась і вже
вдруге прийняте рішення на користь збереження заказника.

Василюк Олексій

3

Діяльність екологістів

Поточна діяльність «Зеленого світу»

У квітні відбулося засідання Зеленої
Ради УЕА «Зелений світ», на якому активісти організації порушили низку важливих
природоохоронних питань та ухвалили
відповідні звернення.
На засідання завітав Почесний голова
УЕА «Зелений світ» Юрій Щербак. Серед
питань порядку денного перший Міністр
довкілля України провів консультації з
редакційною колегією щодо підготовки
та видання книги спогадів про Українську
екологічну асоціацію «Зелений світ». Була
погоджена концепція книги та терміни її
підготовки.
Голова УЕА «Зелений світ» Юрій
Самойленко звернувся до відомого винахідника та екологіста Ілона Маска з

пропозицією співпраці в лобіюванні УЕА
«Зелений світ» будівництва енергосховищ, як альтернативу побудові гідроакумулюючих водосховищ на європейських
річках Дніпро та Дністер. Це зможе
вберегти від знищення екосистеми Дніпра та Дністра завдяки енергосховищам
майбутнього TESLA.
«Ми також впевнені, що у випадку нашої співпраці, ми не будемо чекати реалізації проектів 10 років, а реалізуємо їх за 100
днів», – наголосив Юрій Самойленко.
Також УЕА «Зелений світ» звернулася
до Президента України Петра Порошенка з
листом щодо «закладання міни уповільненої дії» – зруйнованого 4-го реактора Чорнобильської АЕС під крісло Президента
України науковцем Національного інституту
стратегічних досліджень О. Насвітом.
Цей вчений зводить всі титанічні
зусилля ООН, інститутів міжнародного
співтовариства та мільйонів українців з
мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи нанівець. Він називає всі хвороби
внаслідок дії малих доз радіації і від яких
хворіють різними болячками сотні тисяч
українців – фобією.
На 43 сторінках аналітичної доповіді
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«Політика України щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: історія формування, проблеми реалізації та
перспективи підвищення її ефективності»
О.Насвіта викладено не що інше, як демагогію вихоплених із контексту «гарячих»
фактів. Але Асоціацію «Зелений світ»,
яка глибоко розуміє чорнобильські проблеми, «гарячими» фактами О. Насвіта не
вдасться ввести в оману.
Ще в далекому 1991 році «зелені»
провели «Незалежне чорнобильське
розслідування», за результатами якого
відбувся судовий процес і винні притягнуті
до відповідальності; у 1999-2000 роках
проведено міжнародне розслідування
причин і наслідків аварії на ЧАЕС (затверджено Постановою Верховної Ради
України); у 2007 році – громадську експертизу об’єкту укриття «Арка», були
вказані суттєві недоліки, які враховані та
в подальшому усунені в процесі проектування та будівництва «Арки».
Логічно постає питання, які події можуть спровокувати «аналітика» О.Насвіта,
якщо його провокативну логіку, стосовно
замовчування медичних наслідків Чорнобильської катастрофи, буде затверджено
Указом Президента Петра Порошенка?

На Волині активісти змусили владу звернути увагу на жахливий скотомогильник

Ковель опинився на грані екологічного лиха. На території ковельського
ветсанзаводу виявили несанкціонований
скотомогильник: десятки свинячих туш
розкладалися просто під відкритим
небом. Видовище не для слабкодухих
побачили та оприлюднили журналісти

місцевого інтернет-видання.
Після цього ковельчани заблокували
єдину дорогу до ветсанзаводу, якою курсували машини, що везли на утилізацію
відходи тваринного походження. Активісти підпалили шини, а також розробили
графік цілодобової блокади. За кілька
днів акції на підприємство не потрапила
жодна вантажівка із сировиною.
Місцеві жителі розповіли ТСН.ua, що
ситуація на цьому підприємстві ніколи не
була задовільною, але останнім часом
значно погіршилася. Мовляв, раніше
рештки використовували для виготовлення мила, й іноді мешканці розташованих
неподалік будинків відчували сморід.
Проте тепер трупи свиней, собак і навіть
коней звалюють просто неба, а неприємний запах відчувається вже на набагато
більшій території.

Риба повертається в столичні дніпровські води

У Всесвітній день водних ресурсів – 22
березня 2017 року в центрі Києва на набережній Гідропарку відбувся яскравий,
масштабний захід із зариблення Дніпра.
Три роки поспіль через складну економічну ситуацію бюджетне фінансування
зариблення вітчизняних водойм мінімальне. І тому так важлива для столичної
акваторії допомога з боку позабюджетних
і громадських організацій.
За рекомендацією вчених для природ-

ної біологічної меліорації було випущено
понад 5 тонн молоді рослиноїдних видів
риби (товстолобик, білий амур, короп).
- Ці риби, поїдаючи зайву водну рослинність, розчистять природні нерестовища, а також очистять воду, яку споживає
Київ, – сказала іхтіолог Київського рибоохоронного Патруля Наталія Опанасюк.
Сьогодні зариблення проходить дворічками. А це означає, що ця підрощена молодь
вже не по зубах хижакам і її виживання в
Дніпрі буде 100%.
Кошти на зариблення надав Фонд
охорони навколишнього природного
середовища України.
День Води на набережній Гідропарку
вирішили відсвяткувати яскраво, масштабно. У зарибленні взяли участь дітипереселенці, учні 5 Київської школи, що
знаходиться під патронатом Соціального
Центру Української православної церкви
Київського патріархату та особисто Святійшого Патріарха Філарета, а також діти
з багатодітних сімей.

Державна екологічна інспекція у
Волинській області під час проведення
перевірки Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод» виявила факт забруднення
прилеглої до підприємства території,
внаслідок скиду неочищених стічних вод
з майданчика для прийому відходів забою
тварин на прилеглу територію.
Було проведено розрахунок розміру шкоди зумовленої забрудненням
земельних ділянок за вищезазначеними
показниками. В результаті проведених
розрахунків сума збитків завданих державі складає 829 651,89 грн. Для відшкодування завданої державі шкоди ДП
«Укрветсанзавод» направлено претензію.
Крім того, матеріали даної перевірки та
розрахунки завданої шкоди направлені
до правоохоронних органів.

проКовель

- Ці діти з нелегкою долею, зіткнулися
в свої юні роки з болем. На заході вони
змогли, загадавши своє найпотаємніше
бажання, випустити «золоту рибку» в столичні води. Хочеться сподіватися, що всі
мрії здійсняться – говорить представник
Центру соціального служіння Української
православної церкви Київського патріархату «ЕЛЕОС-УКРАЇНА» отець Ігнат.
Під час заходу була озвучена ініціатива громадської участі у відновленні наших
водойм: «Асоціація рибалок України
виступає з всеукраїнською ініціативою,
пропонуючи до всіх цінників рибальських
товарів прикріпити червону етикетку з
написом «+ 5%». Це означатиме, що
всі кошти, зібрані таким чином, будуть
направлятися на зариблення наших водойм. Рибалка не тільки повинен брати
у природи, а й зобов’язаний рівноцінно
віддавати їй. Тому вважаємо ініціативу
створення Фонду охорони навколишнього природного середовища України
своєчасною і необхідною», – повідомив
голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.
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Брати наші менші

Штраф за вбивство: як безкарність провокує браконьєрство

Винні у резонансному розстрілі сім’ї
лосів на Чернігівщині відбудуться лише
штрафом. Недосконале українське законодавство – на боці браконьєрів.
Тоді браконьєри вбили самця і самку,
яка була вагітною, ще один лось був поранений. Поліція відкрила кримінальне
провадження за незаконне полювання.
Було встановлено головних свідків події,
якими стали голова Українського товариства мисливців та рибалок у Ніжинському
районі Олексій Могильов із товаришем.
Вони, побачивши шістьох лосів, прийняли рішення супроводжувати їх в межах
Ніжинською району. Перебуваючи поблизу села Леонідівка, очевидці почули
постріли. Під’їхавши ближче, побачили
двох невідомих осіб на квадроциклі та
вбитих тварин.
Зловмисники негайно залишили
місце злочину. Поряд з тваринами було
знайдено гільзи від напівавтоматичної
рушниці Remington. Тоді розслідування
було розпочато за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України (порушення правил
полювання, якщо воно заподіяло істотну
шкоду, а також незаконне полювання в
заповідниках або на інших територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду,
або полювання на звірів, птахів чи інші
види тваринного світу, що занесені до
Червоної книги України).
Санкція статті передбачає покарання у
вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(1700-3400 грн) або громадських робіт
на строк від ста шістдесяти до двохсот
сорока годин (від 2,5 до 10 діб), або обмеження волі на строк до трьох років. За
словами керівника ГУ НП у Чернігівській
області Едуарда Альохіна, зважаючи на
шокуючий і безпрецедентний для області
випадок браконьєрства та заподіяну шкоду фауні, поліція доклала до розкриття
злочину чимало сил. «Підійшла до фіналу
сумнозвісна історія браконьєрства на
сім’ю лосів у Ніжинському районі, яка
наробила галасу на всю країну. Тільки
одних обшуків було проведено понад півтора десятка, опитано величезну кількість
свідків, вилучені наркотики, документи на
квадроцикли, нелегальний автомобіль,
зброю, боєприпаси і, природно, м’ясо
дичини...» – написав він на своїй сторінці
у Facebook.
Особи, які вчинили цей злочин, поліцейськими також були встановлені.
Нищівниками природи виявилися жителі
Києва, вихідці з Ніжинського району. Вони

жили цим видом
промислу, збуваючи м’ясо дичини у
столиці. «Підозрювані «козиряли»
своїми зв’язками у
високих інстанціях і погрожували
поліцейським наслідками найвищих
впливів», – розповідає Альохін.
Утім, незважаючи на беззаперечні докази злочину,
притягнути зловмисників до кримінальної відповідальності, на жаль,
неможливо. «Згідно з нормами чинного
законодавства, ми не можемо притягнути їх до кримінальної відповідальності
у зв’язку з тим, що нормативна база не
дозволяє цього. Згідно з цими безглуздими нормами, збиток від даного виду
правопорушення становить 60 тисяч
гривень, а відповідальність за ст. 248
Кримінального кодексу України настає
від 200 тисяч гривень, оскільки лось досі
не внесений до Червоної книги України
і злочин не було скоєно на території
заповідника», – констатував Альохін і
додав, що справу закрито. Суму збитків
підраховувала, відповідно до своїх норм,
уповноважена на це Держекоінспекція в
області. Туди ж, для складання адміністративних протоколів на зловмисників за
скоєне правопорушення, були спрямовані
матеріали, зібрані поліцією. Далі діло піде
до суду, який визначить розмір грошового
«покарання».
У Державній екологічній інспекції розповіли, що, станом на 5 квітня, жодних матеріалів від поліції ще не отримували. Але
висновками поліції не задоволені. Мовляв,
що може зробити інспекція, якщо поліція
не в змозі притягнути винних до відповідальності? Начальник відділу екологічного контролю природно-заповідного
фонду рослинного і тваринного світу
Держекоінспекції в області Олександр
Феськовець зазначає, що інспекція планує
у суді оскаржувати рішення про закриття
кримінального провадження. Адже у
коментарях до ст. 248 Кримінального
кодексу України вказується, що «вирішуючи питання про те, чи є шкода істотною,
потрібно у кожному конкретному випадку
враховувати кількість, вартість та екологічну цінність здобутих або знищених
звірів і птахів, шкоду, заподіяну довкіллю
й обчислену за спеціальними таксами.
Наприклад, істотною шкодою потрібно
визнавати знищення хоча б одного лося,
зубра, ведмедя, підрив популяції тварин,
відстріл невеликих звірів і птахів, але на
велику суму або у кількості, яка в декілька
разів перевищує величину, вказану у дозвільному документі».
Феськовець підкреслює, що у цьому
випадку шкода має визнаватися істотною,
оскільки розстріляно кілька лосів, а жодних дозвільних документів у браконьєрів
не було. За словами еколога, такси, за
якими обчислюється шкода, тривалий час
не змінювалися. Так, за спільним наказом
Мінекології та Держлісагентства, збитки

за вбитого лося визначені у розмірі 20
тисяч гривень (збитки за ненароджених
тварин – 10 тисяч гривень) . «Готувався
проект, у якому збитки за вбитого лося обраховувалися у розмірі 75 тисяч гривень,
однак його не затвердили», – констатував
Феськовець.
Він переконаний, що браконьєрство у
значних масштабах існує через безкарність
і занадто низькі штрафи. Адже, приміром, у
цьому випадку винні у розстрілі лосів можуть
відбутися тільки штрафом у декілька тисяч
гривень. «Якби були випадки реального покарання – ув’язнення, то браконьєрів стало
б значно менше», – впевнений фахівець
Держекоінспекції. Феськовець розповідає, що працює у цій сфері 22 роки і, за
цей час, неодноразово був свідком того,
що найчастіше справа за браконьєрство
закінчується штрафом. Та вкрай рідко –
умовним засудженням.
Слід зазначити, що, за даними Держекоінспекції у Чернігвіській області,
у 2016 році інспектори зафіксували в
регіоні 66 випадків браконьєрства щодо
тваринного світу, у 65 випадках складено
адмінпротоколи і 1 передано до суду. Накладено штрафів на 15,6 тисяч гривень,
хоча завдані збитки обчислені у сумі 95,1
тисяч гривень. Тому, на думку еколога, у
законодавстві також потрібно прописати,
хто саме має відшкодовувати різницю між
мізерним штрафом і завданими браконьєрами збитками. Адже зараз це питання не
врегульовано.
Феськовець згадує, що були випадки,
коли вже під час судового розгляду суддя
відправляв справу на дорозслідування, бо
різниця між навіть максимальним штрафом і завданими збитками була суттєвою.
І має надію, що так відбуватиметься і у
цьому випадку.
Резонансний випадок на Чернігівщині
став одним із чинників введення мораторію щодо заборони полювання на лосів в
Україні. Заборона набула чинності на початку лютого 2017 року. Міністр екології
та природних ресурсів України Остап Семерак повідомив, що полювання на лосів
на території України буде заборонено на
25 років. «Щойно підписав відповідний
наказ. Згідно із ним, заборона встановлюється на полювання лося європейського,
і державна екологічна інспекція повинна
здійснювати контроль за дотриманням режиму цієї заборони. Крім того, цей документ ще й передбачає розробку програми,
яка буде спрямовуватись на відтворення
популяції цих тварин та моніторинг стану
народжуваності за участю науковців», –
наголосив міністр екології.
На його переконання, з прийняттям
цього мораторію Україна запізнилась
на 20, а то й 30 років. Адже, за різними
підрахунками, популяція лосів в Україні
нараховує від 2 до 6 тисяч особин. Для
порівняння: у сусідніх Білорусі та Польщі
цих тварин налічується щонайменше 30
тисяч тварин. Саме тому екологи вітають
появу мораторію, але вважають, що він
буде дієвим лише за умови реальних покарань браконьєрів і високих штрафів за
порушення заборони на полювання. Якщо
ж залишити чинну систему, то на зміни
розраховувати не варто.

Ірина Синельник, Чернігів
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У Дніпрі встановлять
підземні сміттєві контейнери

На центральних вулицях Дніпра встановлять підземні контейнери для сміття.
Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської міськради. Так, відповідно
до проекту реконструкції 57 центральних
вулиць, у центрі міста, на всіх червоних
лініях, будуть лише підземні контейнери
для сміття. «Вже розроблена проектна
документація на техніку, яка обслуговуватиме і наземні, і підземні контейнери.
Крім цього, планується закупівля трьох
сміттєвозів, які зможуть контейнери
мити – це в місті робитиметься вперше.
Усі роботи плануємо розпочати вже цього року», – розповів заступник міського
голови Дніпра Михайло Лисенко.

КОМУ КОСИТИ АСКАНІЮ?

Нещодавно прийнятий закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо виконання Конвенції
1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в
Європі)» (№ 2023) призведе до деградації
природних комплексів наших найцінніших
ділянок – заповідних зон. Одна з новацій,
які потягнуть це – унеможливлення в степових резерватах косіння.
У сучасних умовах цей захід є необхідним для підтримки самого існування
степових екосистем – адже, тисячоліттями наші степи формували копитні (вже
зниклі в Україні тарпани, сайгаки тощо),
витоптуючи і виїдаючи їх. Тому косіння
є вимушеною підміною їх впливу – без
якого зберегти степи неможливо.
Але, «Сінокосіння комбайнами повністю суперечить принципам функціонування заповідних територій», – вважає
один з ініціаторів закону 2023, народний
депутат України Остап Єднак (випускник
ЛНУ за спеціальністю «Міжнародні
економічні відносини, перекладач», в
2000-2001 рр. спеціаліст з фінансових
питань БФ «Екоправо-Львів», пізніше, в
різні роки – директор низки комерційних
структур.
А як зникає степ при «абсолютній заповідності» – без механічного косіння чи
без косіння вручну – можна впевнитися
на прикладі філії Українського степового
заповідника, Михайлівської цілини. Вона
за десятки років абсолютно заповідного
режиму вкрилася суцільними чагарниковими заростями.

С. Шапаренко, ЕкГ «Печеніги»

Вінничани зустрілися з
керівництвом Адміністрації
президента з приводу МХП

Мешканці Тульчинського району Вінницької області зустрілися з керівником
апарату Адміністрації Президента України
Олексієм Дніпровим з приводу діяльності
в їхньому регіоні підрозділу “Миронівського хлібопродукту” – “Вінницької
птахофабрики”. Активісти озвучили свої
вимоги щодо вжиття невідкладних заходів
з введення мораторію на будівництво нових
комплексів «Вінницької птахофабрики»
на території Тульчинського району та прилеглих територіях.
“Ми вимагаємо припинення будівництва нових бригад по розведенню птиці

у всьому Тульчинському районі, – зазначила представниця Заозерненської
сільської громади Оксана Базилюк. – Так
саме і плановане будівництво біогазового
заводу в селі Василівка не отримало згоду
громади.” За її словами, на сьогодні сільчани вже відчувають надмірний вплив від
об’єктів Вінницької птахофабрики, адже
щільність забудови комплексів МХП у
районі є дуже високою, а сукупний вплив
всіх об’єктів на екологічну та соціальну
складові не було проведено.
Активісти також вимагали звільнити
голову Тульчинської районної державної
адміністраці, оскільки він, за їх інформацією, нехтує правами жителів району,
зокрема правом на інформацію.
За інформацією активістів, за результатами зустрічі керівник апарату
Адміністрації Президента пообіцяв, що
направить листи-реагування до Вінницької обласної державної адміністрації,
Державну екологічну інспекцію України, Державну архітектурно-будівельну
інспекцію, а департамент регіональної
політики при Адміністрації Президента
вивчить викладені активістами факти
щодо незадовільної роботи голови Тульчинської РДА.

Прес-центр НЕЦУ

У Дніпрі протестували проти
роботи сміттєвого полігону

У Дніпрі жителі передмістя Діївки
пікетували міську раду, протестуючи
проти роботи єдиного легального полігону твердих побутових відходів, повідомляє Радіо Свобода. Як повідомили
представники ініціативної групи, міська
влада після скандалу із завезенням сюди
львівського сміття і протестів жителів
проти недотримання санітарних норм на
полігоні обіцяла закрити звалище, однак
поки цього не відбулось. За словами учасників акції, більше того, триває підготовка
до створення нової черги полігону на
цьому ж місці.
Як заявляють жителі, сміттєвий полігон у Діївці збудований з порушенням
санітарних норм – на відстані меншій, ніж
500 метрів від житлової забудови, окрім
того, він є причиною забруднення повітря і ґрунтових вод. «Ми проти полігону,
проти того, щоб він працював. Ми хотіли
нагадати міській владі, що 11 березня у
нас відбулись громадські слухання, на
які зібралось понад 700 осіб, і всі проголосували за закриття полігону. Ми навіть
знайшли місце для нового полігону, це за
5 кілометрів від міста, місце віддалене від
житлових будинків, передали цю інформацію до мерії, але нас не чують. Сьогодні
на сесію ми не змогли потрапити, до нас
під мерію також ніхто не вийшов. Нам
обіцяли закрити полігон, а насправді, як
виглядає, ніхто його закривати не збирається», – розповіли учасники акції.
У Дніпровській мерії заявляють, що на
закриття та рекультивацію полігону у Діївці заплановано виділити 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Це планували
зробити упродовж кількох років. Поки ж
Діїївський полігон єдиний, який легально
працює в Дніпрі. Як альтернатива в мерії
розглядається ідея з будівництвом сміттєпереробного заводу за європейським
досвідом.

Миколаївці не погодилися
підвищити рівень
водосховища

Мешканці вже трьох населених пунктів
Миколаївщини – Богданівки, Олександрівки та Побужжя, на сьогодні не дали згоди підвищенню рівня Олександрівського
водосховища до позначки 20,7 метрів.
“Відповідно до порядку денного
громадських слухань мало відбутися
ухвалення рішення щодо підвищення
рівня Олександрівського водосховища.
Таке ухвалення відбувається шляхом голосування. Проте подібного голосування
в жодному з трьох населених пунктів не
відбулось”, – зазначила координатор по
роботі з місцевими громадами Національного екологічного центру України Тамара
Харчилава.
За її словами, мешканці населених
пунктів порушували одні й ті самі питання — вони казали про заболочення
річки, про зменшення рибних запасів,
погіршення якості питної води. Місцеві
мешканці пов’язували виникнення цих
проблем з підвищенням рівня Олександрівського водосховища до позначки 16
метрів. Зараз вони побоюються, що подальше підвищення рівня водосховища
призведе до поглиблення вже існуючих
проблем.
Присутні на слуханнях науковці та громадські активісти повідомили місцевим
жителям про екологічні, культурні втрати
та ризики, які може принести підвищення
рівня Олександрівського водосховища.
За інформацією науковців, сумарний
об’єм штучних водойм у басейні Південного Бугу вже зараз сягає половину стоку
річки, а у дуже маловодні роки перевищує
стік. За таких обставин неприпустимо
збільшувати використання води на технічні потреби.

Тамара Харчилава
Координатор Екогрупи “Печеніги”

Битва за пляж

Печенізьке водосховище — це штучне
море колосального розміру. Його загальна площа оцінюється у 86 квадратних
кілометрів, а довжина берегової лінії
становить 146 кілометрів. Втім, ці кілометри вже розібрані можновладцями, а
пересічній людині залишаються ще лічені
міліметри дорогоцінного узбережжя.
Втім, питання цих останніх міліметрів вже
на часі — багатії готові відібрати і їх.
У селі Мартова, яке є прибережним
селом Печенізького водосховища, буде
схід. Мета сходу — питання про віддання останнього громадського пляжу
(довжиною десь у 4 метри) на користь
приватної фірми, яка хоче збудувати базу
відпочинку з сотнею будиночків-номерів.
Якщо пляж відійде комерсантам, селянам
остаточно перекриється доступ до води.
Бо решта узбережжя вже за міцними
парканами палаців та маєтків. Селяни
обурені, прагнуть вибороти свою землю.
Точніше, своє право бодай колись у водосховищі викупатися. А які козирі в рукавах
фірмачів — хтозна. Ось тому мешканці
Мартової зовуть журналістів та небайдужих діячів громадськості, сподіваючись,
що лише розголос цієї теми дає їм шанс
залишити хоча б чотири метри свободи.

Олег Перегон
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Україна лідирує за рівнями
материнської та малюкової
смертності у Європі

Україна продовжує лідирувати за
показниками материнської смертності
серед інших країн Європи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони
здоров’я. «За даними міжнародного
оцінювання, у 2015 році в Україні було
120 випадків материнської смертності, у
той час як у сусідній Польщі – 12, Румунії – 56, а в Німеччині – 42», – йдеться в
повідомленні.
Неонатальна смертність також залишається значно вищою, ніж у країнах
Європейського Союзу. У 2015 році в
Україні було 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя, у той час
як у Польщі – 1122, Румунії – 1047, а
в Німеччині – 1449 випадків. «Проте в
Україні показник неонатальної смертності
поступово знижується з кожним роком,
й у 2015 році становив 5.5 на 1000 живонароджень проти 5.7 у 2014 році», – зазначають у МОЗ.
Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ,
рівень знання про небезпечні прояви під
час вагітності в Україні є дуже низьким.
В Україні лише 23 % жінок і чоловіків
знають хоча б про три небезпечні симптоми під час вагітності, а про всі шість
пам’ятають тільки 12 % респондентів. У
той же час менше половини (45%) жінок
звертаються до жіночої консультації до
11 тижня вагітності, і лише третина жінок
відвідує курси вагітних.

У світі щорічно помирає
1,7 мільйона дітей через
забруднення довкілля

Забруднення навколишнього середовища є причиною смерті 1,7 млн дітей щороку по всьому світу. Про це повідомила
Всесвітня організація охорони здоров’я
(ВООЗ), передає ТАСС. За її оцінками,
в одному випадку з чотирьох причиною
смерті дитини у віці від одного місяця
до п’яти років є нездорове навколишнє
середовище.
Основними його проявами експерти
називають забруднення повітря, пасивне
куріння, відсутність чистої води і санітарних заходів, неправильну гігієну.
«Забруднене навколишнє середовище представляє смертельну небезпеку,
особливо для маленьких дітей. Їхні органи, що формуються, і імунна система,
маленькі тіла та дихальні шляхи роблять
їх особливо уразливими перед брудним
повітрям і водою», – заявила генеральний
директор ВООЗ Маргарет Чень. В організації зазначають, що найпоширенішим
захворюванням, які призводять до смерті
дітей, – діареї, малярії та пневмонії –
можна запобігти, поліпшивши навколишнє середовище.

Екологія і здоров’я

Овочі та фрукти мають
переважати в раціоні людини

Тарілка здорового харчування створена експертами Гарвардської школи громадського здоров'я. Це керівництво для
здорового, збалансованого харчування,
яке подане у формі простої і зрозумілої
інфографіки.
Картинка з поясненнями буде щоденно
нагадувати про можливості здорового,
збалансованого харчування. Просто роздрукуйте її і прикріпіть на холодильник. На
інфографіці відображені основні принципи
здорового харчування:
• Овочі та фрукти повинні становити
основну частину прийому їжі. Забезпечте різноманітність кольору і виду їжі
і пам'ятайте, що картопля не вважається
овочем у Тарілці здорового харчування
через негативний вплив на рівень цукру
в крові.
• Віддавайте перевагу цільнозерновим
продуктам: цільні і неочищені зернові –
ячмінь, зерна пшениці, вівсянка, гречка,
неочищений рис і продукти, виготовлені з
них. Наприклад, макарони з твердих сортів
пшениці корисніші ніж білий хліб, білий рис
і інші очищені зерна.
• Сила білка. Риба, курка, квасоля,
горіхи – здорові і різноманітні джерела
білка. Їх можна додати в салат і вони
добре поєднуються з овочами. Обмежте
споживання червоного м'яса і уникайте
споживання переробленого, таких як бекон і сосиски.
• Корисні олії – в помірній кількості.
Обирайте корисні олії, такі як оливкова,
рапсова, кукурудзяна, соняшникова, арахісова та інші. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Пам'ятайте, що знижена жирність не
завжди означає користь.
• Пийте воду, каву або чай. Відмовтеся
від солодких напоїв, споживайте одну або
дві порції молока і молочних продуктів
на день, обмежте споживання соку до
маленької склянки на день.
• Будьте активні. Червоний чоловічок,
який біжить уздовж Тарілки здорового
харчування – це нагадування, що активність також важлива для контролю ваги.
Щоб розпочати використовувати Тарілку здорового харчування необхідно
візуально поділити тарілку на чотири частини. Заповнювати тарілку слід таким чином,
щоб кожну частину займала певна група
продуктів: білкові страви, зернові, фрукти
та овочі. Фрукти можна вживати у якості
десерту або як окремий прийом їжі.

Краще з’їсти меду

Краще з’їсти меду: від підсолоджувачів можна не лише погладшати, а й
дістати хвороби. Буває: ніби добре перекусив, а відчуття голоду не відступає, підсилюється. І австралійські вчені дослідили чому. Причина – у всюдисущих нині

цукрозамінниках та підсолоджувачах,
які виробники додають до продуктів,
пише газета Експрес.
Ось, наприклад, сукралоза, вплив
якої цього разу тестували науковці. Інтенсивний термостабільний підсолоджувач, розроблений у Британії в 1976 році,
у 600 разів солодший за цукор. Через це
сукралозу в усьому світі активно використовують при виробництві солодощів,
загалом понад 4000 продуктів. Водночас
саме через дію цього підсолоджувача,
дійшли висновку науковці з Сіднейського університету, організм недооцінює
калорійність їжі, це провокує переїдання
і пов’язані з ним проблеми. Не секрет,
що й інші синтетичні підсолоджувачі (існує понад 10 видів) виробники додають
до багатьох продуктів харчування для
надання їм смаку, використовують їх як
консерванти. Що ще відомо про сукралозу та інші підсолоджувачі?
Чи варто сприймати їх як заміну
цукру?
– Перший цукрозамінник, сахарин,
був винайдений ще наприкінці позаминулого століття. Це стало сенсацією,
адже ця речовина в 300 – 500 разів солодша за цукор. При цьому не збільшує
рівня глюкози в крові, отже, є незамінною у меню хворих на діабет. Згодом
сахарин був зареєстрований як харчова
добавка E954. І тільки в 70-х роках
минулого століття з’явилася інформація, що цей цукрозамінник може бути
небезпечним, – розповів Олександр
Приступюк, кандидат медичних наук,
член Європейської Асоціації з вивчення
цукрового діабету (EASD).
– Зокрема, було досліджено: якщо
його вживати у великих дозах, він може
провокувати пухлини. Якщо заглибитися, то ті чи інші побічні дії мають й інші
підсолоджувачі. Тому, мабуть, правильнішим було б продавати їх за рецептом.
Адже це не просто альтернатива цукру,
а й медичний препарат. З відповідними
«+» і «-». Наприклад, фруктоза зменшує
навантаження на організм діабетика,
але при цьому швидко перетворюється у
жирові відкладення. Ксиліт і сорбіт – не
лише підсолоджувачі, вони мають жовчогінну та послаблювальну дію. Тому і їх
варто було б чітко дозувати, як ліки.
– Нерідко здорові люди, які просто
не бажають гладшати, але при цьому
не можуть відмовитися від солодкого, переходять на підсолоджувачі. Чи
ефективною є така заміна цукру?
– Я б цього не радив. Людям, які не
мають цукрового діабету, важкої стадії
ожиріння, немає сенсу геть відмовлятися
від цукру. Просто слід вживати його у помірній кількості (максимум 4 чайні ложки
на день), тоді шкоди не буде.
А найкраща альтернатива цукру – мед. У
ньому, крім солодкого смаку, маса вітамінів,
мікроелементів, речовин, які стимулюють
імунітет. Але й це дуже калорійний продукт,
тож і його не можна переїдати: 4 – 5 чайних
ложечок на день. І не більше! До речі,
вирахувати цукрозамінники у продуктах
нескладно, якщо уважно вчитуватися у
маркування. Наприклад, сукралоза – це
харчовий додаток E955, сахарин – E954,
ацесульфам калію – E950... Тож просто
читайте коди.

Ірина КОНТОРСЬКИХ
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У Львові штрафуватимуть
паліїв трави й листя

У Львові штрафуватимуть власників
ділянок, на яких спалюють траву й листя,
йдеться у оновлених правилах благоустрою ЛМР, передає Leopolis.news.
«За спалювання сухої трави, листя або
промислових, будівельних чи побутових
відходів до відповідальності притягуватимуть осіб, які допустили ці порушення,
– пояснила керівник юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич. – Якщо
не вдасться знайти людей, які палили
відходи, то штрафуватимуть посадовців,
юридичних осіб, за якими закріплено території, на яких вчинили порушення».

У Києві вдвічі збільшили
штраф за пошкодження
зелених насаджень

Київрада вдвічі збільшила суму штрафу за пошкодження зелених насаджень.
За попереднім підрахунками Київради,
це рішення приноситиме щонайменше
6 мільйонів гривень на рік. Тепер треба
буде сплачувати відновну вартість та
штраф у розмірі 300% від їх відновної
вартості. Про це повідомляє прес-служба
Київради.
Таке рішення прийняли, бо кошториси
на відновлення зелених насаджень не
відповідають реальним витратам. Також
це дозволить поповнити міський бюджет.
Кошти відновної вартості сплачуватимуть
до спеціального фонду бюджету міста без
урахування ПДВ.

ДОЛЯ ПЕРЕСУВНИХ ЦИРКІВ
З ТВАРИНАМИ У ЛЬВОВІ
РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ В СУДІ

У Галицькому районному суді м. Львова розглядається справа щодо скасування
рішення Львівської міської ради № 556
«Про заборону пересувних цирків».
Позивачем у справі виступає ПП «Продюсерський центр Гастролі в Україні».
Також Рішенням від 17 лютого 2016 р.
Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України скасувало рішення Львівської міської
ради про заборону пересувних цирків з
тваринами на території м. Львова.
«Приводом для ініціювання такої
заборони стали львівські гастролі цирку «Кураж», – коментує Наталія Вишневська, координатор зоозахисного
напряму Національного екологічного
центру України. «Тоді перебування цього
цирку-шапіто мало потужний резонанс
серед мешканців м. Львова, через непридатні умови утримання тварин у цьому
пересувному цирку. Результатом активності львівської громади стало рішення
виконавчого комітету ЛМР №556 «Про
заборону пересувних цирків».
«21 березня 2017 р. разом з представниками Державної Екологічної інспекції у
Львівській області, Національної поліції
України та слідчо-опертивної групи ми
намагалися зупинити незаконну діяльність
пересувної виставки з тваринами «Мада-

гаскар», де у сумках та коробках перевозили небезпечних тварин та тварин, які
занесені до міжнародного списку торгівлі
дикими видами флори та фауни СІТЕС», –
каже Неля Марчук (Екологічний корпус
Львівщини). «На цих тварин не було жодних документів, і ветеринарних зокрема.
Крокодила, папуг та інших тварин систематично використовували у видовищних
комерційних цілях у львівських школах,
чим наражали дітей на небезпеку».

розслідування убивства
лосів відновЛЕНО поліціЄЮ

Раніше у поліції заявили, що не можуть притягнути винних до відповідальності, хоча їхні особи встановлені.
На Чернігівщині поліція відновила розслідування факту убивства родини лосів
після публікацій у ЗМІ, у яких вказувалось,
що браконьєри можуть уникнути покарання. Про це УНІАН повідомила прес-служба
прокуратури області.
Згідно з повідомленням, 31 березня
слідчий Ніжинського відділу поліції без
з’ясування всіх обставин кримінального
правопорушення прийняв передчасне
рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку із відсутністю складу
злочину. Ніжинська місцева прокуратура
постанову про закриття кримінального
провадження скасувала у зв’язку із неповнотою слідства та організувала подальше
розслідування. У прокуратурі вказують,
що при прийнятті процесуального рішення
слідчий, зокрема, не врахував відсутність
результатів призначених експертних
досліджень, передусім, щодо істотності
заподіяної незаконним полюванням
шкоди навколишньому природному середовищу, визначення та встановлення
зброї, з якої було здійснено постріли.
Крім того, слідством не встановлено
достатніх доказів вини конкретних осіб,
що виключає можливість на даному етапі
досудового розслідування повідомити їм
про підозру.
Після проведення всіх необхідних
слідчих дій у встановленому законом порядку буде вирішено питання кримінальної або адміністративної відповідальності
(залежно від наслідків заподіяної шкоди
екології). Зараз слідство триває, хід його
розслідування перебуває на контролі прокуратури області.

У Чернівцях стартував
освітній проект

Проект «Сортую з роздільного збору
побутових відходів», метою якого є формування відповідального ставлення до
довкілля у молоді та навчання поводження із побутовими відходами, стартував у
43-х загальноосвітніх школах Чернівців.
Там будуть встановлені бокси з роздільного збору відходів.
Проект розпочався з відкритого екологічного уроку для школярів та вчителів
чернівецьких шкіл у місцевій Гімназії
№2, куди під час свого робочого візиту
на Буковину завітав і Міністр екології та
природних ресурсів України Остап Семерак. Зокрема він наголосив, що навчати
суспільство сортуванню сміття необхідно
через школярів та студентів. «Місія молоді – змусити старше покоління належним
чином будувати свою поведінку. Для того,
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щоб пришвидшити процес усвідомлення,
нам потрібно сфокусувати увагу на роботі
з молоддю, з учнями і виховувати нову
культуру», – впевнений Остап Семерак.
Коментуючи ідею проекту, засновник
громадської організації «Україна без
сміття» Євгенія Аратовська зауважила,
що її ініціатори вбачали за необхідне
надати молодому поколінню практичний
досвід у поводженні з відходами. «Коли
ми розробляли проект з навчання роздільному збиранню відходів, ми зрозуміли, що школярам потрібне застосування
теоретичних знань на практиці. Причому
на першому етапі, поки сортування ще не
стало повсякденною звичкою. І робити
це потрібно максимально просто і зрозуміло. Тому ми відразу ж встановлюємо
у школах контейнери для роздільного
збору поширених видів відходів – паперу
та пластику, які легко накопичити і потім
переробити», – розказала Аратовська.

Житомирянам повернуть 20%
вартості сонячних панелей

Днями на сесії Житомирської облради
депутати підтримали ініціативу голови
ОДА Ігоря Гундича, згідно з якою жителям Житомирської області з обласного
бюджету відшкодовуватимуть 15% від
вартості систем сонячного теплопостачання та 20% від вартості сонячних електростанцій, а також обладнання і матеріалів
для використання відновлюваних джерел
енергії, передає 1.zt.ua. Фінансування
програми енергоефективності на 20152018 роки збільшилося до 2,5 млн грн.
«Жителі Житомирщини, використовуючи енергію сонця, зможуть вже у
2017 році забезпечувати власні потреби
в електроенергії або продавати електроенергію державі за «зеленим» тарифом.
Долучайтеся і встановлюйте сучасне
енергоефективне обладнання – ми підтримаємо», – прокоментував голова ОДА
Ігор Гундич.

Наталія Федосенко

В Україні закрили шість
наукових інститутів

Минулого року через нестачу грошей
в Україні закрили шість інститутів Національної академії наук. Про це заявив
президент НАН, академік Борис Патон.
У минулому році сума витрат на науку
в Україні склала рекордно малу суму –
дещо більше 0,3 відсотка ВВП.
«Через хронічне бюджетне недофінансування Академії було визнано
ліквідувати або реорганізувати більше 10
наукових установ, з яких діяльність шести
вже припинена», – цитує його УНН.
Академік також зазначив, що за минулий рік чисельність працівників НАН
України скоротилася на понад 5 тисяч
чоловік (майже 15 відсотків).
“Незважаючи на збільшення державних витрат на діяльність НАН України на
31 відсоток, забезпечити в окремих наукових установах роботу в повному режимі
зайнятості не вдалося. Зараз дефіцит
бюджету Академії становить близько 627
мільйонів гривень», – сказав академік.
За його словами, єдиним джерелом
підтримки наукової інфраструктури
стають власні надходження академічних
установ.
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Великий Бар’єрний риф
«блідне» через нагрівання

Знебарвлення Великого Бар’єрного
рифу біля берегів Австралії прийняло
безпрецедентні масштаби. Як свідчать
дані аерофототопографічної зйомки,
знебарвленню піддалося вже дві третини
рифу, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Знебарвлення – процес втрати коралами
симбіотичних водоростей зооксантелл,
фарбуючих риф в яскраві кольори – зачепило вже 1500 км рифу, кажуть вчені.
Зооксантелли – окремі організми,
що живуть у симбіозі з коралами. Коли
корал піддається стресу або потенційно
небезпечному впливу, зооксантелли
його покидають. Саме це і відбувається
з Великим Бар’єрним рифом вже кілька
років поспіль, впевнені вчені.
За останні місяці найбільше постраждала середина рифу, тоді як минулого
року процес знебарвлення активно
проходив у північній частині Великого
Бар’єрного рифу. Рік тому вчені попереджали, що для відновлення покриву коралів шаром водоростей потрібно як мінімум
10 років. Зараз вчені побоюються, що
шансів на відновлення коралів рифу залишилося дуже мало. Також, з точки зору
вчених, процес знебарвлення загрожує
вже самому існуванню рифу.
Як пояснюють вчені, втрата кольору
відбувається через підвищення температури навколишньої води. Вона нагрівається
через людську активність, так як світовий
океан поглинає 93% енергії, яку виробляє
людина. За словами професора Террі
Хьюза з Університету Джеймса Кука, світове співтовариство має терміново вжити
заходів для боротьби зі зміною клімату.
Австралійські вчені вивчили стан майже
800 коралових рифів і дійшли висновку,
що тільки південна частина Великого
Бар’єрного рифу залишилася неушкодженою. Великий Бар’єрний риф, що
простягнувся вздовж північно-східного
узбережжя Австралії на 2500 км, є найбільшим у світі кораловим рифом, гряда
налічує понад 2900 окремих коралових
рифів і близько 900 островів у Кораловому морі.

Дозвілля

До дієти пінгвінів входять
26 видів тварин

Команда дослідників 22 роки спостерігала за пінгвінами, що живуть на острові
Берд, який входить до складу субантарктичного архіпелагу Південна Георгія, в
рамках дослідження екосистеми оточуючих Антарктиду океанів. Результати масштабного дослідження були опубліковані в
журналі Marine Biology.
Як виявилося, до дієти пінгвінів входять 26 видів тварин, зокрема, антарктичний криль, восьминоги, кальмари і 17
видів риби. Кількість народжених дитинчат безпосередньо залежала від кількості
споживаного криля.

до кінця сторіччя Половина
біологічних видів може зникнути

Вже зараз на Землі на межі вимирання
знаходиться кожен п'ятий біологічний
вид, та якщо не вжити термінових заходів,
до кінця століття їх число збільшиться
до половини. Такий сценарій будуть обговорювати провідні біологи, екологи та
економісти у Ватикані на конференції з
питань зникнення видів під егідою Папської Академії наук, пише The Guardian.
Завдання науковців – визначити соціальні та економічні заходи, необхідні для
збереження біосфери планети. «Жива
тканина світу вислизає крізь пальці без
нашої турботи», – кажуть організатори
конференції. Під загрозою вимирання
опинилися тигри і носороги. Але крім них
з лиця землі можуть зникнути інші, менш
відомі ненауковим колам форми життя,
попереджають вчені.
«Багаті західні країни викачують
ресурси планети і руйнують екосистеми.
Ми хочемо побудувати магістраль через
Серенгеті, щоб видобути більше рідкісних мінералів для наших стільникових
телефонів. Ми виловлюємо рибу з морів,
руйнуємо коралові рифи, викидаємо в
атмосферу СО2. Ми спричинили глобальне
вимирання.
Питання у тому, як ми можемо це зупинити?» – говорить біолог зі Стенфордського університету Пол Ерліх, котрий
виступає за регулювання народжуваності
та чия участь у конференції викликала
протести серед католиків.

62% українців не курять і 16%
взагалі не п’ють алкоголю

В Україні 62% громадян не курять
і 16% взагалі не вживають алкогольні
напої. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою
«Рейтинг».

Весняний салат

смакотинка

Склад: 1 качан салату айсберг (або
іншої листової зелені), 2 середньої величини помідора, 1 червоний перець, зелень:
базилік, петрушка, 2 зубчики часнику, 2
ст.л. олії, сік з 1/2 лимона.
Приготування: Салат помити, а потім
порвати на шматочки.
Потім змастити зубчиком часнику
салатницю і укласти в неї салат. Нарізані
помідори та солодкий перець, укласти
шарами поверх листя салату.Подрібнений
зубчик часнику змішати з олією і кількома
краплями лимонного соку.
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За даними дослідження, 38% опитаних
визнали, що курять, відповідно, 62% – не
курять; з тих, хто не курить, 23% колись
палили, а 77% не палили ніколи. Найбільше тих, хто визнав, що курить, на сході
України (43%), найменше – на заході
(31%). Респонденти старшої вікової групи
(понад 51 рік) курять відносно менше,
ніж респонденти молодших вікових груп.
Серед чоловіків утричі більше тих, що
курять, ніж серед жінок. Також найбільше
тих, хто курять – серед найменш забезпеченої категорії населення.
За даними дослідження, лише 2%
опитаних заявили, що вживають алкогольні напої (включно зі слабоалкогольними напоями, такими, як пиво) майже
щодня, 12% – кілька разів на тиждень,
36% – кілька разів на місяць, 34% – кілька разів на рік, 16% взагалі не вживають
алкогольні напої.
Найбільше тих, хто визнав, що вживає
алкоголь щонайменше кілька разів на
місяць, у центрі країни, найменше – на
заході. Чоловіки заявляли, що вживають
алкогольні напої майже вдвічі частіше, ніж
жінки. За даними «Рейтингу», чим кращий
стан здоров’я респондентів, тим більше
серед них тих, хто каже, що вживає
алкогольні напої. Найбільш та найменш
забезпечені респонденти вживають алкогольні напої частіше, ніж респонденти
із середнім рівнем доходу.

пінгвінів виявилося вдвічі
більше, ніж вважалося

В Антарктиді живе на 3,6 млн пінгвінів більше, ніж вважалося раніше,
з'ясували фахівці Університету Аделаїди
в Австралії. Дані опубліковані на сайті
антарктичного підрозділу міністерства
навколишнього середовища Австралії,
передає «Газета.Ru».
Попередні підрахунки включали лише
пари пінгвінів Аделі, що населяють Антарктиду, які розмножуються упускаючи
з виду одинаків: ті не гніздяться на суші,
в основному полюючи в море. Однак за
допомогою наземних і повітряних зйомок
протягом декількох сезонів дослідники
змогли зібрати більш точні дані. Колонії пінгвінів Аделі розташовані по всій
Антарктиді.
Період з жовтня по лютий птахи проводять переважно на березі, гніздяться
і розмножуються. Вони гніздяться на
кам'янистих місцях, не покритих льодом.
Там же зазвичай розбивають табори дослідники. Близькість до пінгвінів дозволяє
їм вчасно виявляти, якій з популяцій потрібен захист.
Полити салат за півгодини перед подачею на стіл. В кінці додати приправи і
перець. Смачного!

