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ЕКОЛОГІЧНИЙ КАЛЕНДАР
КВІТЕНЬ

1  � Міжнародний день птахів
4 � 140 років від дня народження Л. Л. Сем�

половського (1868–1960), українського се�
лекціонера
7 � Всесвітній день здоров’я
� Благовіщення Пресвятої Богородиці
18�22 � Дні заповідників і національних пар�

ків
18 � Міжнародний день пам’яток і визнач�

них місць
День пам’яток історії та культури
19 � День довкілля (ІІІ субота)
20 � Вербна неділя
22 � Всесвітній день Землі
26 � День Чорнобильської трагедії
27 � Світле Христове Воскресіння. Велик�

день

ЄС ОЧИСТИТЬ ОДЕСЬКУ ВОДУ
Якість питної води на Одещині поліпшать

за кошти Євросоюзу, передбачені програ�
мою TACIS. Майже півмільйона доларів
піде на будівництво нових водогонів та бу�
ріння свердловин.

Найбільше від нестачі питної води поте�
рпає південь Одеської області. Незважаю�
чи на велику кількість водних об’єктів, регі�
ону бракує якісної питної води. Потужними
джерелами залишаються дві річки – Дунай
та Дністер, але якість води залишає бажати
кращого. Альтернативою може стати буді�
вництво нових свердловин і систем очищен�
ня води. Керівник проекту Джейсінгха Саха
оголосив конкурс, за умовами якого вісім
районів області отримають фінансову до�
помогу.

„Серед конкретних дій буде підтримка
мікропроектів громад  – маленьких проек�
тів, яких буде як мінімум сорок в області.
Передбачається, що приблизно чотириста
тисяч доларів спрямують безпосередньо на
фінансування проектів  в Одеській області,
крім того, близько ста тисяч доларів підуть
на тренінги та семінари”.

Реалізація проекту почнеться восени
2008 року.

TACIS (Technical Assistance for the
Commonwealth of Independent States) – це
програма, розроблена Європейським Со�
юзом для 12 нових незалежних держав (Азе�
рбайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Ка�
захстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Та�
джикистан, Туркменістан, Узбекистан, Ук�
раїна) у цілях сприяння розвитку гармоній�
них і міцних економічних і політичних зв’яз�
ків між Євросоюзом і цими країнами�парт�
нерами.

Мета програми полягає у підтримці зу�
силь країн�партнерів зі створення сус�
пільств, заснованих на політичних свободах
і економічному процвітанні.

РОКОВИНИ КУРЕНІВСЬКОГО ПОТОПУ
вим шаром пульпи. За наявними дани�
ми, в результаті катастрофи 145 осіб
загинуло, 143 було поранено. Знище�
но трамвайне депо імені Красіна, скла�
ди і дві фабрики. Тривалий час влада
Києва замовчували цю подію.

47 років тому чиновники й відпові�
дальні працівники КДБ, судів і проку�
ратури, які очолювали слідчі комісії з
розслідування причин аварії, давали пі�
дписку ”про нерозголошування при�
чин і наслідків” жахливої катастрофи.

Журналіст і нардеп від НУ�НС Во�
лодимир Ар’єв зняв фільм про цю тра�
гедію –  “1961. Таємниці київського
потопу”.

Щоб добути потрібні для фільму
матеріали, Ар’єв скористався манда�
том народного депутата.

„Керівництво СБУ відкрило для мене
колись засекречені архіви КДБ. Там я й
виявив кіноматеріали, зняті Укртелефіль�
мом, заборонені в ті роки. Слідча справа
була знищена. Як, наприклад, і епізод,
коли родичі загиблих намагалися побити
партійних керівників, що виїхали на місце
трагедії”, – розповів Ар’єв.

13 березня 1961 року, в результаті
прориву захисної греблі в Бабиному
Яру, сельовий потік висотою з 4�х пове�
рховий будинок затопив майже 30 га Ки�
єва. Наслідки і сам факт трагедії замов�
чувався протягом десятиліть.

Прорив греблі стався о 6 год. 45 хв.
За півтори години її розмило вже в бага�
тьох місцях, а о 9 год. 20 хв. – прорвало.
Перша висота селевого валу, або лавини,
досягла 14 м (висота 4�поверхового бу�
динку), а швидкість склала майже 5 м/с.

Близько 9.30 лавина дісталася Куре�
нівки, знищивши площу майже 30 га. По�
ступово рідка маса стала твердою, як
камінь. Вже у такому вигляді її висота
досягала трьох метрів. До 10 години ра�
нку потік води зупинився. Внаслідок за�
топлення було зруйновано 68 житлових
будівель. Стали непридатними для про�
живання 298 житлових квартир, в яких
проживало 1 228 осіб.

Було евакуйовано 800 людей, з них
117 – таких, що постраждали. Витягли
25 трупів, в числі яких 4 чоловіки, 19 жі�
нок і двоє дітей. 15 трупів не було впіз�
нано. 25 га площі опинилися під 3�метро�

ВІДПРАЦЬОВАНЕ ПАЛИВО АЕС
МАЄ ЗАЛИШИТИСЯ В УКРАЇНІ

Не можна виключати, що із політичних
міркувань Росія шантажуватиме не тільки
газовим питанням, тому слід забезпечити
надійність поводження з відпрацьованим
ядерним паливом. Американська компанія
пропонує зведення пускового комплексу
сховища за рахунок власних кредитних ко�
штів.

Національна атомна енергогенеруюча
компанія “Енергоатом”, яка екс�
плуатує всі АЕС України, прово� Ст. 4

Б А Н А Н  З А  П А Ч К У  С И Г А Р Е Т ?
У Полтаві з 24 по 30 березня в ра�

мках акції ”Полтава без куріння” си�
гарети міняли на банани і мінеральну
воду, повідомив представник місько�
го центру соціальних служб для сім‘ї,
дітей і молоді.

«Волонтери обмінюватимуть пач�
ки сигарет на пляшки з мінеральною

водою, фрукти. Зустрінемо на ву�
лиці курця і запитаємо, чи згоден
він обміняти свою пачку на банан
чи апельсин. Акцію ”Полтава без
куріння” ми розпочали ще 6 люто�
го. За цей час десять полтавчан ки�
нули курити», – сказав представ�
ник центру.

Õðèñòîñ âîñêðåñ!Õðèñòîñ âîñêðåñ!Õðèñòîñ âîñêðåñ!
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УЕА “Зелений світ” створе�

на в 1988 році як реакція суспі�

льства на жахливий екологічний

стан в Україні, спричинений Чо�

рнобильською 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 здоро�

в’я нації та екологічні негаразди

в країні. Газета стала рупором

демократії. В епоху тотального

замовчування та брехні на наших

шпальтах відкривалися жахні ка�

ртини радянської дійсності.
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УКРАЇНА І ЕКОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ
Європейська Комісія закликає Україну

враховувати екологічні аспекти використа�
ння дельти Дунаю для судноплавства. Про
це у Брюсселі заявив представник Євро�
комісії Х’юго Мінгареллі під час прес�кон�
ференції за підсумками засідання Ради спі�
вробітництва “Україна�ЄС” за участю Пре�
м’єр�міністра України Юлії Тимошенко.  “Ми
вважаємо, що врегулювання питань про
організацію судноплавства в дельті Дунаю
є двосторонньою справою між Україною і
Румунією, але при цьому обидві сторони
мають враховувати екологічні наслідки
такої діяльності. Ми усі зацікавлені в тому,
щоб якомога більше зберегти існуючу там
екосистему”, � наголосив Х’юго Мінгареллі.

Європейська сторона сподівається, що
Україна буде поважати всі міжнародні до�
мовленості та взяті на себе зобов’язання у
сфері охорони довкілля. “Сподіваємося,
що при організації будь�яких дій в дельті
Дунаю будуть проведені відповідні еколо�
гічні експертизи. Ми розуміємо економічні
інтереси, які має Україна у поновленні суд�
ноплавства в дельті Дунаю, але сподіває�
мося, що жодних швидких рішень щодо
цього не буде без урахування екологічної
експертизи. Це правило, якому варто слі�
дувати”, зазначив Х’юго Мінгареллі. У свою
чергу, відповідаючи на запитання журналі�
стів Прем’єр�міністр України Юлія Тимо�
шенко наголосила на тому, що українська
сторона бере на себе зобов’язання зроби�
ти все можливе для повноцінного захисту
екології в дельті Дунаю.

ЗДІЙСНЕНО ПЕРШИЙ У СВІТІ
АВІАРЕЙС НА БІОПАЛИВІ

Перший у світі політ комерційного літа�
ка на біопаливі благополучно завершився,
повідомила в неділю британська компанія
Virgin Atlantic.

Літак Боїнг�747 без пасажирів на борту
зробив пробний переліт з Лондона до Ам�
стердама, використовуючи біопаливо в
одному зі своїх двигунів.

Інгредієнтами біопалива були пальмо�
ве масло і масло кокоса. Поки використо�
вувалося тільки 20% біопалив в суміші із
звичайним авіаційним паливом, проте пре�
зидент Virgin Atlantic сер Річард Бренсон
повідомив, що тести підтверджують мож�
ливість використання для польотів 40% бі�
опалив.

Зі слів Бренсона, пасажирські літаки,
які літають на біопаливі, вже зовсім скоро
стануть реальністю. Він підкреслив, що пі�
сля сьогоднішнього польоту можна з упе�
вненістю говорити про те, що Virgin Atlantic
зможе здійснити свої плани щодо викори�
стання екологічно чистого палива навіть ра�

ніше, ніж планувалося.
На сьогодні біопаливо в основному от�

римують із зерна, овочевих масел, цукру і
ґрунтових шарів. Прихильники екологічно�
го палива вважають, що його використання
скоротить викиди газів, які викликають па�
рниковий ефект, а також зменшить еконо�
мічну залежність від корисних копалини.

На альтернативні види палива хочуть пе�
рейти й інші авіакомпанії. Так, на початку
лютого авіабудівна компанія Airbus відпра�
вила на випробувальний політ найбільший
пасажирський лайнер у світі, A380, щоб вип�
робувати синтетичну нафту.

Великою проблемою біопалива є те, що
більшість його видів замерзають на великій
висоті. Інша складність пов’язана з екологі�
єю: виробництво багатьох видів біопалива
насправді завдає шкоди сільському госпо�
дарству. Так, минулого тижня була опублі�
кована урядова доповідь про наслідки ви�
користання біопалива для економіки і еко�
логії.

Проте, сер Річард Бренсон запевняє, що
біопаливо, яке використовується його авіа�
компанією, є “справді надійним”.

ЗЕМЛЕЮ ГЕНДЛЮЮТЬ
В Україні в 2007 році продано 6,183 тис.

земельних ділянок і прав оренди на них за�
гальною площею 5,891 тис. га на суму 3,501
млрд. гривень, повідомляє Державне аген�
тство із земельних ресурсів із посиланням
на засідання колегії агентства.

Надходження в державний і місцеві бю�
джети від продажу земельних ділянок і прав
оренди на них в 2007 році склали 3,466 млрд.
гривень, або 578,5 % запланованої суми.

За даними Держагентства, всього з 1994
року в Україні було продано 39,5 тис. земе�
льних ділянок і прав оренди на них загаль�
ною площею 23,736 тис. га на загальну суму
6,89 млрд. гривень, а надходження в дер�
жавний і місцеві бюджети за цей період �
6,587 млрд. гривень.

Як повідомлялося, в 2007 Генпрокура�
турою порушено  268 кримінальних справ
за фактом зловживань у сфері земельного
регулювання.

УКРАЇНА ВИМИРАЄ?
 Україна – перша у світі за темпами ви�

мирання населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про

це заявив голова Національної ради з пи�
тань охорони здоров’я населення при Пре�
зиденті України, професор Микола Поліщук
на круглому столі, організованому за спри�
яння благодійного фонду “Розвиток Украї�
ни”.

“За 14 років українців стало менше на 5
мільйонів. Це – дуже високий показник”, –
сказав М.Поліщук. За його словами, триво�
гу викликає те, що спостерігається надсме�
ртність не дітей чи старих, а саме людей пра�
цездатного віку.

”За цими показниками Україна випере�
джає Європу у три�чотири рази. Найчасті�
ше у нас помирають від куріння – щороку
100�110 тисяч (з них 10% пасивні курці), від
алкоголізму – понад 40 тисяч щороку, та
травматизму. Також, порівняно з цивілізо�
ваними країнами, тривалість здорового
життя у нас на 15 років менша”, – зазначив
М.Поліщук.



№54 (217) квітень 20083 “Çåëåíèé ñâ³ò” ó ä³¿

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ ЗАЙМАЄТЬСЯ МАРОДЕРСТВОМ?
Такі документи, які ілюструють усю

цинічну сутність забудовної бандицької
індустрії у Києві, рідко коли потрапляють
до рук громадськості. Ці документи –
Приписи Управління охорони культурної
спадщини Києва на адреси Міністра обо�
рони України Ю. Єханурова та підрозділ
Міністерства – Головне управління розві�
дки про негайне припинення незаконних
робіт на належній цим відомствам тери�
торії, які призвели до повної руйнації во�
сьми з тринадцяти об’єктів культурної спа�
дщини. До цього слід додати винищення
тут кількох сотень дерев реліктового свя�
тошинського лісу, які вирубувалися підпі�
льно на цій території у вихідні або свят�
кові дні, непомітно – по три�чотри. Потім
потужною технікою виймалися пеньки і
терміново вивозилися сліди злочину у не�
відомому напрямку.

мешканців викликала інспекцію Управ�
ління охорони культурної спадщини Ки�
єва, яка й склала Приписи до господа�
рів ділянки з вимогою припинити руйну�
вати історичну пам’ять Києва.

Вандали не припинили руйнації, нав�
паки, продовжили активніше свої робо�
ти після чергового звернення щодо при�
пинення робіт.

Нарешті, 6 березня районна органі�
зація «Зелений світ» і Київська органі�
зація Української народної партії звер�
нулися до Міністра оборони з листом з
вимогами негайно припинити будь�які
роботи, які призводять до знищення
природного та історичного середови�
ща на території колишнього військово�
го шпиталю; демонтувати паркан та ви�
вести із зазначеної території будівель�
ну техніку; повернути київській терито�
ріальній громаді територію, яка вико�
ристовується Міністерством не за при�
значенням і притягнути до відповідаль�
ності осіб, причетних до знищення істо�
рично�природного середовища Києва.
Ці вимоги підтримали також Київська
організація Української консервативної
партії, ГО «Варта Києва» та Жіночий
український рух.

Обурена громадськість пропікету�
вала Міністерство оборони України про�
ти знищення історичної спадщини Киє�
ва та природного середовища на вул.
Львівська,15. До пікетників вийшов при�
йняти вимоги генерал О. Копаниця. Він
запевнив, що Міністр ні слухом, ні ду�

хом не відає про ці негаразди, мовляв,
сьогодні ж Юрій Іванович Єхануров от�
римає ці повідомлення і компетентно від�
реагує. Щодо Приписів Управління охо�
рони культурної спадщини генерал зро�
бив здивоване обличчя і пообіцяв розіб�
ратися. Більше того, пан Копаниця пообі�
цяв присутнім цього ж дня вирядити реві�
зію міністерства на місце подій і запро�
сити на неї учасників акції.

До пізньої ночі чекали активісти�за�
хисники Святошина повідомлень про
інспекцію Міністерства. Не дочекалися.
Натомість, роботи зі знищення історич�
ного середовища столиці цього дня про�
довжувалися й за нічної темряви.

Для нас, зрештою, не несподіванка,
що генерал нас надурив з інспекцією. Ми
– на правильному шляху. Оскільки, щой�
но державні служби чи громадськість
виходили на слід Міноборони, це відразу
активізовувало роботи на об’єкті. Сьо�
годні вже немає сумнівів звідки ростуть
вуха цієї незаконної забудованої афери.

Хочеться вірити, що міністр оборони
Ю. Єхануров справді не бачив Приписів
про беззаконня у власному відомстві. Це
означає, що його військова розвідка пра�
цює вже в тенетах самого Міністерства,
перехопивши по дорозі до Міністра При�
писи, які можуть покласти край вигідним
комерційним аферам окремих підприєм�
ливих генералів.

А ось за Батьківщину прикро. Гене�
ралів у нас до дідька, а знищених пам’я�
ток вже не повернути. Дай Боже зупини�
ти руйнацію решти.

В. Ткаченко

Історія виникнення на вулиці Львівсь�
кій, 15, у чарівному зеленому куточку
Києва – Святошині, військового об’єкту
сягає 1946�го року. Тоді, після війни, у
комплексі старих історичних будинків
тимчасово знаходилася медична части�
на, де лікувалися фронтовики. Але сою�
зному військовому відомству запало у
серце чотири гектари рекреаційної бла�
годатної території і київська громада
«добровільно» віддала її військовикам
під шпиталь. У приміщеннях історичної
спадщини Києва було розміщено війсь�
ковий шпиталь з усіма службами і зруч�
ностями – пральнею, їдальнею, склада�
ми тощо.

До речі, за повідомленням директо�
ра Українського інституту національної
пам’яті І.Р. Юхновського, в одному з бу�
динків, що на території вул. Львівська,
15, лікувався та відпочивав перший Пре�
зидент Української Народної Республі�
ки Михайло Грушевський.

У 2004�му Міністерство оборони ско�
рочує свої об’єкти, ліквідувавши шпиталь,
але покидати привабливу територію киї�
вської територіальної громади не захо�
тіло. Терміново встановлюється охоро�
на в камуфляжі, якої за існування шпита�
лю ніхто не бачив.

Та у лютому 2008�го раптом згадану
територію обносять триметровим парка�
ном і розпочинають її «звільняти» від
дерев та історичних будинків. Місцеві
жителі забили на сполох, почали зверта�
тися до охоронців об’єкту із запитання�
ми, на що ті брутально відсилали цікавих
до генералів. У цьому ж місяці ветеран�
ська організація звертається до проку�
ратури, додавши понад 300 підписів на
захист природно�історичного середови�
ща столиці, а ініціативна група місцевих

Львівська, 15, місце злочину, ліквіда�
ція слідів злочину

6 березня, районна організація «Зелений світ», Київські організації УНП і
УКП, ЖУР та ін. пікетують Міністра оборони з вимогами негайно припинити
знищення природного та історичного середовища

генерал О. Копаниця знайомиться з
вимогами пікетників

Львівська, 15, руїни 8 пам’яток куль�
турної спадщини Києва
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раїни постала нагальна необхідність вжи�
ти адекватних заходів для забезпечення
подальшої експлуатації АЕС. Необхідно
відзначити, що ця ситуація – не нова у
світовій практиці. Так, кількаразове від�
кладення введення в експлуатацію цент�
ралізованого сховища ВЯП для АЕС
США, відповідальність за яке було пок�
ладено на Міністерство енергетики
(DOE), свого часу також призвело до
необхідності створення експлуатуючими
організаціями додаткових потужностей
для проміжного зберігання ВЯП на май�
данчиках АЕС.

Проте в Україні така ситуація ускла�
днювалася становленням та розвитком
експлуатуючої організації, створенням
законодавства у сфері використання
ядерної енергії, трансформацією еконо�
міки.

На початку 90�х років надійшли про�
позиції від кількох європейських фірм,
які мали значний досвід переробки та
проміжного зберігання ВЯП у різних
країнах світу, щодо забезпечення кінце�
вого етапу ядерного паливного циклу
України (поводження з відпрацьованим
ядерним паливом атомних станцій). Од�
нак, складна економічна ситуація стала
на перешкоді конструктивного розгля�
ду таких пропозицій.

Тому вирішили йти іншим шляхом. Те�
хнічним рішенням проблеми забезпече�
ння проміжного зберігання більшої кі�
лькості ВЯП, яке було реалізовано пра�
ктично на всіх АЕС світу, що мають зна�
чний досвід експлуатації, є заміна стела�
жів зберігання ВЯП у приреакторних
басейнах витримки на щільніші. Така за�
міна є модернізацією важливої для без�
пеки системи зберігання ВЯП і потребує
обов’язкового обґрунтування безпеки,
зокрема, забезпечення підкритичності,
відведення тепла радіаційного захисту та
механічної міцності.

З урахуванням наявності відпрацьо�
ваних тепловидільних збірок (ВТВЗ) та
вільних місць у приреакторних басейнах
витримки (які дають можливість виван�
тажити ВТВЗ із басейну, де проводиться
заміна стелажів), за кілька років майже
в усіх басейнах витримки (БВ), на майда�
нчиках українських АЕС були встанов�
лені стелажі ущільненого зберігання ВЯП.

Перші стелажі ущільненого зберіга�
ння були виготовлені Іжорськими заво�
дами в Росії, а в подальшому – фірмою
Skoda (Чехія), причому останні мають
досконаліші характеристики.

Очевидно, що встановлення стелажів
ущільненого зберігання ВЯП лише тим�
часово, на кілька років, відкладає вирі�
шення проблеми поводження з ВЯП на
АЕС. Як показує світова практика, кар�
динальнішим заходом є створення про�
міжних сухих сховищ ВЯП (СВЯП).

Проміжні СВЯП є ядерними установ�
ками (які за певних умов можуть входи�
ти до складу інших ядерних установок),
призначеними для проміжного (протя�
гом кількох десятків років) зберігання
ВЯП із забезпеченням необхідних вимог
безпеки.

На Запорізькій АЕС, найкрупнішій
станції в Європі, було збудовано та вве�
дено в експлуатацію сухе сховище для

ВІДПРАЦЬОВАНЕ ПАЛИВО АЕС МАЄ ЗАЛИШИТИСЯ В УКРАЇНІ
дить громадське обговорення проекту
будівництва Централізованого сухого
сховища для тимчасового безпечного
зберігання відпрацьованого ядерного
палива (ЦСВЯП) Рівненської, Хмельниць�
кої та Південно�Української АЕС. Круглі
столи за участю представників Енергоа�
тому, американської компанії Holtec
International, а також місцевої влади та
жителів міста Славутича, Іванківського і
Поліського районів, представників гро�
мадських екологічних організацій Укра�
їни, ЗМІ та експертних організацій відбу�
лися 28 лютого у Славутичі, 1 березня у
місті Іванкові Київської області, 4 берез�
ня у місті Києві.

Згідно з техніко�економічним обґру�
нтуванням інвестицій, зробленим Київсь�
ким інститутом “Енергопроект” (КІЕП),
оптимальний майданчик для сховища ві�
дпрацьованого ядерного палива
(ЦСВЯП) із Рівненської, Хмельницької та
Південно�Української атомних електро�
станцій планують спорудити у Чорноби�
льській зоні відчуження.

У рамках заходів представники Ене�
ргоатому та Holtec International розпові�
ли про технологію будівництва й експлу�
атації сухого сховища відпрацьованого
ядерного палива, про вплив споруди на
навколишнє середовище, а також відпо�
віли на запитання присутніх.

Трохи історії
Атомні електростанції з реакторами

ВВЕР у колишньому СРСР, і в Україні зо�
крема, створювалися, виходячи з кон�
цепції зберігання ВЯП у приреакторних
басейнах витримки протягом близько 3
років, після чого ВЯП перевозилося до
спеціалізованих підприємств для промі�
жного зберігання (у сховищах басейно�
вого типу) та наступної переробки. Ці пі�
дприємства розташовані в місті Озерсь�
ку Челябінської області (ВЯП реакторів
ВВЕР�440) та в місті Желєзногорську
Красноярського краю (ВЯП реакторів
ВВЕР�1000) Російської Федерації.

Після розпаду колишнього СРСР та
створення в нових незалежних державах
національних законодавств виникли певні
неузгодженості, в тому числі у сфері
поводження з радіоактивними відхода�
ми. Сформувались нові економічні від�
носини між підприємствами та організа�
ціями ядерної галузі України та Росії.
Узгодження і врахування правових, еко�
номічних та організаційних питань відп�
равлення ВЯП із України до Росії трива�
ло кілька років.

Оскільки в цей період відправлення
ВЯП із АЕС України не здійснювалось і
відходи накопичувалися на блоках АЕС,
то приреакторні басейни витримки поча�
ли переповнюватися. Склалася небезпе�
чна ситуація: блоки АЕС могли бути зу�
пинені через фізичну неможливість їх
подальшої експлуатації. Виникла загро�
за колапсу атомної енергетики України з
усіма можливими наслідками для зага�
льної енергетики і країни в цілому.

Пізніше, 2003 року, в Законі України
“Про основи національної безпеки Ук�
раїни” таку ситуацію визначили як заг�
розу національним інтересам і націона�
льній безпеці України.

Перед керівниками ядерної галузі Ук�

ВЯП. Досвід адаптації іноземних проек�
тів до вимог законодавства України,
проведення аналізу безпеки ядерної ус�
тановки та її ліцензування, взаємодії з
іноземними постачальниками, вдоскона�
лення проекту на основі передових тех�
нологій та матеріалів, розроблених в
Україні, виявився дуже важливим не ті�
льки для експлуатуючої організації, але і
для всіх учасників процесу створення
СВЯП ЗАЕС.

Сховище – це захищений майданчик,
на бетонному фундаменті якого розмі�
щуються залізобетонні контейнери збе�
рігання. В контейнерах розташовані ме�
талеві багатомісні герметичні кошики з
відпрацьованими ТВЗ. Після закінчення
всіх етапів створення СВЯП ЗАЕС, які
розпочалися 1993 року, в серпні 2001
року у сховищі встановили перший кон�
тейнер зберігання ВЯП.

Тим часом розвиток законодавства
у сфері використання ядерної енергії
тривав як в Україні, так і в Росії, де в цей
же період виникли свої проблеми, від
яких потерпали, зокрема, працівники ор�
ганізацій, що забезпечували зберігання
ВЯП реакторів ВВЕР�1000 (значна їх ча�
стина розташовувалася в Україні).

Після узгодження відповідних вимог
законодавств Росії та України експлуа�
туюча організація НАЕК “Енергоатом”
уклала контракт на повернення ВЯП АЕС
України до Росії для його технологічно�
го зберігання та переробки (контракт
передбачає повернення радіоактивних
продуктів переробки ВЯП до України).
Таким чином, відправлення ВЯП АЕС із
України до Росії поновилось.

Але навіть за умови вирішення техні�
чних питань із відправки ВЯП до Росії
існує загроза, пов’язана з монополізаці�
єю галузі поводження з ВЯП. Як дово�
дить життя, не можна виключати, що із
політичних міркувань Росія може шанта�
жувати не тільки газовим питанням, тому
слід мінімізувати політичні ризики та за�
безпечити надійність поводження з ВЯП.

Як нам реорганізувати ситуацію з
ВЯП?

Чинники, що впливають на вибір варі�
анта поводження з ВЯП, можна розділи�
ти на складові частини: за часом – стра�
тегічні й тактичні, за масштабами – зага�
льносвітові, враховуючи положення кра�
їни у світі, що має АЕС, і чинники внутрі�
шньодержавні. Зрозуміло, що цей поділ
умовний, оскільки всі фактори взаємо�
залежні.

До загальносвітових чинників відно�
сяться політичні (боротьба за нерозпов�
сюдження ядерних матеріалів, тобто об�
меження кількості країн, що володіють
технологіями, чутливими з точки зору
поширення – збагачення урану та пере�
робка ВЯП), економічні (ціна на природ�
ний уран, зумовлена станом запасів цієї
сировини, ціна на плутоній, ціни на елект�
рику, газ і вугілля), екологічні (це й еко�
логічна прийнятність поводження з ВЯП,
і ставлення громадськості до цієї проб�
леми).

Слід зазначити, що ВЯП із реакторів
типу ВВЕР до РФ відправляли тривалий
час також Чехія, Словаччина (до 1999
року), Угорщина (до 1998 року), Фінлян�
дія (до 1996 року), але наразі
тільки Болгарія та Україна

Початок на ст. 1
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ВІННИЦЬКЕ  М’ЯСО І РИБА

НЕБЕЗПЕЧНІ?
З початку 2008 року правоохоронні

органи Вінницької області вилучили 44
тони небезпечної для здоров’я людей
м’ясної і рибної продукції, повідомили у
відділі зв’язків із громадськістю Управ�
ління МВС України у Вінницькій області.

Зокрема, 18 березня працівники від�
ділу ветеринарної міліції і Управління
державної служби з боротьби з еконо�
мічними злочинами УМВС перевірили ді�
яльність приватного підприємця, жителя
м. Вінниці, який займався виробництвом
м’ясних напівфабрикатів у смт. Стрижа�
вка Вінницького району. Під час переві�
рки працівники міліції виявили в холоди�
льних камерах м’ясний фарш – 8000 кг і
пташину продукцію – 970 кг невідомого
походження, а також 3000 кг консерво�
ваної телячої печінки у власному соку з
простроченим терміном реалізації.

У цілому міліціонери вилучили 11 970
кг м’ясної продукції на суму 119 тис. 700
грн.

Власника продукції притягнуто до ад�
міністративної відповідальності за пору�
шення правил щодо карантину тварин й
інших ветеринарно�санітарних вимог.

УКРАЇНСЬКА ЗГУЩЕНКА НЕ
МІСТИТЬ МОЛОКА?

Науково�дослідний центр незалежних
споживчих експертиз ТЕСТ оприлюднив
свої дані щодо складу української згу�
щенки, і виявилося, що 50% цього укра�
їнського продукту замість молока міс�
тить рослинні жири.

Фахівці повідомляють, що під час те�
стування українських марок згущеного
молока, з дев’яти брендів чотири марки
практично не містили молока. Замість
нього в згущенці була виявлена значна
частка рослинних жирів, хоча на упаку�
ванні про це не було жодної згадки.

Лабораторні дослідження показали,
що тільки п’ять зразків містили молоко:
це згущенка Зотов, Альтек, Первомайс�
кий МКК, ЛаннА та ЭлитГрупп.

А от рослинний жир був виявлений,
зокрема, у згущенці Заріччя (близько
20% жиру), Ічня (90%), Городоцький
МКК (90%), Бахмачконсервмолоко
(95%).

Крім того, у продуктах Альтек і Бах�
мачконсервмолоко були виявлені спори
цвілі.

фонду дикої природи хочуть приверну�
ти увагу світової громадськості до заг�
рози глобального потепління.

У результаті роботи електростанцій
утворюється вуглекислий газ, який
сприяє посиленню парникового ефек�
ту, пояснюють екологи.

Більшість міст взяли участь в акції,
відключивши освітлення пам’ятників. Від
використання електроприладів на годи�
ну відмовилися близько 100 млн. людей,
запевняють організатори акції.

Цього разу в акції взяла участь і ко�
мпанія Google. Протягом години сторі�
нка поширеного по всьому світу пошу�
кача Google.com була чорною.

Організатори акції закликали людей
по всьому світу вимкнути світло о 20:00,
а увімкнути – о 21:00. Таким чином, пла�
нетою прокотилася хвиля вимкнення
світла.

У ході торішньої акції в одному лише
австралійському Сіднеї взяли участь 2,2
мільйона людей, що дозволило на го�
дину скоротити викиди парникових га�
зів в Австралії на 10,2 %.

кого танкера в листопаді минулого року,
коли в море вилилися близько двох ти�
сяч тон мазуту, передає Эхо Москвы.

У Києві вже все точно підрахували.
Збиток для екології в результаті кора�
бельної аварії склав без малого півтора
мільярди доларів. Вже найближчим ча�
сом цей рахунок буде представлений ро�
сійським судновласникам. Державна ко�
місія з питань техногенно�екологічної бе�
зпеки і надзвичайних ситуацій України
“доручила профільному міністерству пі�
дготувати відповідне звернення до Росі�
йської Федерації”. Нагадаємо, шторм в
листопаді минулого року став причиною
безпрецедентних подій в Азовському і
Чорному морях: за один тільки день за�
тонули чотири судна, шість сіли на міли�
ну, два танкери одержали пошкоджен�
ня. Один з них – російський “Волго�
нефть�139” розвалився буквально нав�
піл, і з нього в море вилилися близько 2
тисяч тон мазуту. Це обернулося еколо�
гічною катастрофою для акваторії і уз�
бережжя Керченської протоки.

Реакції російської сторони на пред‘я�
влення фінансових претензій поки немає.

380 МІСТ НА ГОДИНУ ВІДМО�
ВИЛИСЯ ВІД СВІТЛА

У ніч з суботи, 29 березня, на неділю,
30 березня, близько 380 міст по всій пла�
неті відключили міське освітлення в рам�
ках акції Година Землі.

Тим самим екологи з Всесвітнього

УКРАЇНА – ЛІДЕР ЗА ВІЛ�СНІД
У Європі й серед країн колишнього

СРСР Україна посідає перше місце за
кількістю ВІЛ�інфікованих людей: нап�
рикінці 2007 р. носіїв ВІЛ було 440000
осіб, повідомляє компанія ЮНЕЙДС.

Згідно з останніми офіційними да�
ними, 2007 року щодня виявляли ВІЛ�
інфекцію в 48 українців, а ще 12 особам
ставили діагноз СНІД. Від СНІДу поми�
рало щодня 6 людей.

ВІЛ�інфіковані громадяни України –
це особи репродуктивного й працезда�
тного віку, тобто 15�49 років, заявля�
ють фахівці.

Згідно з соціально�економічним
прогнозом до 2014 року епідемія ВІЛ/
СНІДу в Україні скоротить чисельність
населення з 46 млн до 44,5 млн.

Нагадаємо, що 20 лютого 2008 року
в Києві стартував спільний проект СНІД�
Фонду Елтона Джона й Фонду Олени
Франчук АНТИСНІД – Поліпшення жи�
ття ВІЛ�позитивних дітей і їхніх родин.
Головною метою проекту є підтримка
та соціальна допомога для ВІЛ�позити�
вних дітей.

Нещодавно Президент України Вік�
тор Ющенко створив Координаційну
раду з проблем ВІЛ/СНІДу, туберкуль�
озу й наркоманії. Рада повинна розро�
бити пропозиції для органів виконавчої
влади, як зменшити загрозливі темпи, що
ними поширються ці хвороби в Україні.

 РОСІЯ МАЄ ПЛАТИТИ!
Київ має намір вимагати від Москви

багатомільярдних компенсацій за заб�
руднення нафтопродуктами Керченсь�
кої протоки. Йдеться про крах російсь�

НЕ КУРИ – ЖИТИМЕШ
У столиці України, Києві вперше за

останні кілька років зменшилася кіль�
кість хворих з гострим інфарктом міо�
карда, повідомив голова Національної
ради з питань охорони здоров’я при Пре�
зидентові України Микола Поліщук.

Він зауважив, що до 2006 року у
Києві спостерігалося зростання кількості
випадків гострих інфарктів міокарда. «А
вже у 2007�му їх (випадків) зменшилося
на 7,4%». Істотне зниження показників
кількості випадків гострого інфаркту мі�
окарда Поліщук пов’язує зі вступом у
дію з липня 2006 року Закону України
Про заходи щодо попередження та зме�
ншення вживання тютюнових виробів та
їх шкідливого впливу на здоров’я насе�
лення.

Поліщук висловив стурбованість тим,
що Кабінет міністрів досі не прийняв за�
гальнодержавної програми щодо запо�
бігання шкідливому впливу тютюну на
здоров’я населення.

“Тютюн у нашій країні є найдешев�
шим у Європі. Це зумовлює широке його
споживання малозабезпеченими верст�
вами населення та українською молод�
дю. Порівняно з країнами ЄС, цигарки у
нас дешевші приблизно на 5 євро. Від�
так з України в Європу та Росію поши�
рюється тютюнова контрабанда,” – на�
голосив Поліщук.

Нагадаємо, згідно з даними Світової
організації охорони здоров’я, паління
посідає друге місце серед переліку при�
чин передчасної смерті людей – щоріч�
но паління вбиває близько 5 млн. людей.

На сьогодні, у світі нараховується
близько 1,3 млрд. курців, найбільша кі�
лькість шанувальників тютюну мешкає на
Кубі. В Україні палить 32% дорослого
населення і кожен п’ятий український
школяр, який досягнув 11�річного віку.

Як показало соціологічне опитуван�
ня серед українців майже 80% населен�
ня країни вважає паління соціальною
проблемою і виступає за запроваджен�
ня обмежень на паління в громадських
місцях.

Åêîâ³ñò³ â Óêðà¿í³
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основному з викидами авто) страждають
органи дихання, серцево�судинна систе�
ма, можуть з’явиться головні болі.

Так, перший заступник директора
“Всеукраїнської екологічної ліги” Тетя�
на Тимочко зауважила, що в столиці хоч
і є свої екологічні проблеми, “як і в будь�
якому великому місті”, але жити в ньому
“безпечно”.

“Цей рейтинг – абсолютно необ’єк�
тивна і упереджена інформація, яка не ба�
зується на жодних дослідженнях. Ми ана�
лізували дані цього рейтингу і я можу ска�
зати, що це не відповідає дійсності. Аб�
солютно ненауковий, необґрунтований
рейтинг”, – розповіла нам Тимочко.

“Його не можна вважати як щось за�
грозливе. Якщо ми скажемо людині, що
вона хворіє на рак (а вона не хворіє на
рак), а потім будемо питати наскільки
складною є ситуація – це ж абсолютно
неправильно!” – імпульсивно додала ек�
сперт.

Екс�міністр екології Сергій Курикін не
поділяє оптимізму Тимочко. Він вважає,
що Київ заслужено став бруднулею.

“Київ залишається  не лише культур�
ним, адміністративним містом, але й ве�
ликим промисловим”, – каже екс�міністр.
При цьому, про винесення заводів за межі
столиці, за словами Курикіна, багато го�
ворять, однак мало роблять.

З ним не погоджується заступник на�
чальника Управління охорони навколиш�
нього середовища КМДА Віктор Тока�
ренко.

Він стверджує, що всі екологічно не�
безпечні підприємства (“Радикал”, “Хім�
волокно” тощо) вже не працюють.

“Якщо брати по стаціонарних вики�
дах в атмосферу, то у нас їх всього лише
31 тисяча тон, і з них 26 тисяч припадають
на Теплоенергоцентралі. Тобто по суті
промисловість не викидає забруднюючі
речовини в атмосферу”, – розповів То�
каренко. А основним джерелом екологі�
чної небезпеки для киян є машини.

“Екологічна ситуація в столиці не по�
кращується”, – додає Курикін. А все �
через “некомпетентність та бездіяльність
міської влади”.

“Наслідок – Київ спускається у всі�
ляких рейтингах все нижче і нижче, і я
думаю, те місце, яке воно займає  – не
межа”, – попереджає Сергій Курикін.

Ще один колишній міністр екології
Василь Шевчук, хоч і не погодився з тим,
що українську столицю можна вважати
одним з найбільш брудних міст планети,
але зауважив, що “років десять тому ні�
кому і в голову б не прийшло ставити Київ
у такі рейтинги”.

“70% дерев у Києві хворіють. Дере�
во першим дає відповідь на стан довкіл�
ля”, – додав Шевчук.

“Життя” звернулось до відповідаль�
них посадових осіб з проханням роз’яс�

нити, наскільки кепськими є екологічні
справи столиці.

Заступник головного державного са�
нітарного лікаря м.Києва Сергій Пасту�
шенко повідомив, що Mercer Human
Resource Consulting до них по дані не зве�
рталась і про їхній рейтинг він нічого не
знає. Те саме сказав і Віктор Токаренко.

Однак Пастушенко заспокоїв: “Вода,
яку п’ють кияни відповідає вимогам дер�
жавного стандарту щодо питної води”.

Він зауважив, що в столиці є пробле�
ма зношуваності труб, по яких ця вода
потрапляє в помешкання людей, але...

Йому опонує Сергій Курикін: “Про
якість питної води в столиці свідчить нез�
мінно високий попит на фільтри для води.
Є країни, в яких воду можна пити з�під кра�
ну. Україні до цього ще далеко�далеко”.

Згідно з рейтингом ЦГО, Київ посту�
пово повзе до лідерів за рівнем забруд�
нення повітря. Сьогодні він – 23�ій (з 53
міст України). У місті Красноперекопськ
(Крим) повітря найбрудніше. Дещо чисті�
ше воно в Дніпродзержинську (Дніпро�
петровська обл.). На третьому місці за
рівнем забруднення повітря – місто Ар�
мянськ (Крим), на четвертому – Одеса,
на п’ятому – Донецьк.

Не рятує чистоту столичного повітря і
посадка нових дерев.

“Щоб вони (насаджені дерева вздовж
трас – “Життя”) набрались сили і могли
виділяти відповідну кількість чистого ки�
сню потрібно 5�10 років. Крім того, вони
не встигають прийнятися під напливом
вихлопних газів. Ми витрачаємо даремно
міські кошти”, – повідомила “Життю”
Тетяна Тимочко.

В управлінні охорони природного се�
редовища КМДА звинувачення в поруше�
ннях природоохоронної політики, звісно,
відкидають. Мовляв, масова вирубка зе�
лених насаджень у столиці відбувається
не з нашої вини.

“Якщо рішення Київради є – про доз�
віл на земельну ділянку, то далі йде роз�
робка проектної документації, проект
проходить експертизу. Після цього вида�
ється дозвіл на знесення зелених наса�
джень”, – розповідає Токаренко.

“Але перед тим територіальні упов�
новажені органи Мінприроди (Державне
управління екології в м.Києві), затверджує
акти на знесення зелених насаджень. Міс�
цевий орган на підставі цього висновку
приймає рішення”, – додає чиновник.

“І коли кричить Державне управління
в м. Києві, що органи місцевої влади все
розграбували, це некоректно, тому що
вони цю процедуру розпочали, вони дали
дозвіл на знесення”, – переводить стрі�
лки на інших чиновників То�
каренко.

Міжнародний рейтинг, про який йде�
ться, склала компанія Mercer Human
Resource Consulting. За його даними, на�
йбруднішим місцем у світі є столиця Азе�
рбайджану Баку. Щоправда, Міністерст�
во екології та природних ресурсів цієї
країни назвали дані рейтингу “сумнівни�
ми” та мають намір їх опротестувати. А
найчистішим містом світу є канадське
Калгарі.

У згаданому рейтингу Київ опинився
поряд з Лагосом (Нігерія) і Саною (Йе�
мен). Москва – на 14 місці.

При складанні рейтингу експерти вра�
ховували показники забруднення повіт�
ря, рівень утилізації відходів, якість пит�
ної води, надання медичної допомоги та
наявність інфекційних захворювань у 215
великих населених пунктах світу.

Опитані нами експерти виявились або
ж переконаними оптимістами або ж нав�
паки, похмурими нострадамусами. Всі
вони стверджують: у столиці “стабільно
важка” ситуація із забрудненням повітря
викидами від автомобілів.

“85,4% (це умовна величина) забруд�
нення в столиці – від автотранспорту. Тут
важливо ще те, що це – низький викид, на
рівні дихання людини. Якщо труба сміт�
тєспалювального заводу має розмір 170
метрів і дозволяє розсіяти в атмосфері
викиди, то труба автотранспорту такої
можливості не дає”, – розповів “Жит�
тю” Віктор Токаренко.

Начальник відділу інформації про стан
природного середовища Центральної ге�
офізичної обсерваторії (ЦГО) України
Ірина Колісник зауважила, що за декіль�
ка останніх років ситуація з чистотою по�
вітря значно не погіршилась.

“Індекси забруднення тримаються на
середньому рівні впродовж останніх п’я�
ти років”, – додала вона.

Винятки становлять перевищення фо�
рмальдегіду в літні пори року, тому що ця
речовина утворюється при підвищенні те�
мператури навколишнього середовища.

За словами Колісник, у Києві стабіль�
но перевищується гранично допустима
концентрація діоксиду азоту (в 2 рази, а в
2007 році перевищення становило 2,3 рази).

Найгірша ситуація з чистотою повіт�
ря на площах Перемоги та Бессарабсь�
кій, вулицях Довженка, Стражеска, Лазо,
Каунаській, Скляренка, бульварі Лесі Ук�
раїнки і проспектах Перемоги та Оболон�
ському. Найбрудніше повітря у столиці –
на Московській площі.

Найкраща – в районі Багринової гори,
на Гідропарку та ВДНГ. При цьому пока�
зники чистоти повітря сильно відрізняю�
ться від аналогічних в центрі – забрудне�
ння “серця” Києва вдвічі більше, аніж ві�
ддалених районів.

За словами Колісник, від перевищен�
ня гранично допустимої концентрації діо�
ксиду азоту (потрапляє в атмосферу в

ЧИ СПРАВДІ ЖИТИ В КИЄВІ НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я?
70 % дерев у Києві хворіють. Дерево

першим дає відповідь на стан довкілля.
В Києві стабільно перевищується грани�
чно допустима концентрація діоксиду
азоту, який потрапляє в атмосферу з
викидами авто.

Кияни шоковані, кияни перелякані,
кияни в паніці. Повідомлення про те, що
столиця України потрапила в список на�

Êè¿âñüê³ â³ñò³

йбрудніших міст у світі та ще й зайняла
там 29 місце викликала майже істерію.

Навіть з�за меж столиці кореспонде�
нтам “Життя” телефонували схвильо�
вані родичі, мовляв що у Вас там за га�
зова хмара над центром міста? Тож “Жи�
ття” вирішило дослідити, наскільки за�
грозливою насправді є екологічна си�
туація в столиці.

Ст. 7
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Він каже, що його управління цей
процес може контролювати: “Як вико�
навчий орган я можу не погодитись з ви�
дачею цього акту мотивуючи це певними
документами. От зараз ми не видаємо
такі ордери на знесення і на нас в суд

ЧИ СПРАВДІ ЖИТИ В КИЄВІ
НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я?

Початок на ст. 6

ПЛАСТИКА В УКРАЇНСЬКОМУ СТИЛІ
Вже понад два місяці у столичному

музеї Тараса Шевченка демонструєть�
ся виставка українських гончарів. З�по�
між виставлених виробів особливо яск�
раво вирізняються українською пласти�
кою і витонченістю твори Лесі Денисен�
ко�Єременко. Майстриня з притаманною
їй фантазією, продемонструвала справ�
жній народний гончарний промисел у ши�
рокому асортименті. Це – і домашні ужи�
ткові макітри, горщики, глеки й кухлі, і
розписані тарелі та чудернацькі глеки у
вигляді скульптурних композицій. Дух
захоплює від цих живих глиняних персо�
нажів національного побуту та казкових
сюжетів. Поетична душа пані Лесі не те�
рпить конвеєрних штампів, кожна її ро�
бота – це нове, ні на що не схоже творі�
ння.

Пані Леся походить з давнього роду
гончарів. Ще її дід Павло Денисенко крутив
гончарне коло, дивуючи люд своєю майс�

терністю. Не дивно, що в онуки гончара таке
тонке розуміння і відчуття глини.

Твори Лесі Денисенко�Єременко при�
крашають сьогодні експозиції Музею

народної архітектури та побуту у Пиро�
гові під Києвом, приватні колекції в Ук�
раїні та поза її межами.

В. Ткаченко

подають, що ми відмовили у видачі ор�
дера. Буквально недавно фірма виграла
у нас суд з такого питання”.

Крім гострої проблеми з повітрям,
столиця потерпає від неправильного по�
водження з продуктовими відходами.

“Замість будівництва сміттєперероб�
них заводів нинішня влада приймає ріше�
ння про будівництво сміттєспалювальних
заводів! Вони є екологічно небезпечними

об’єктами!” – обурюється Тимочко.
Однак зрештою додає: “Для здоро�

в’я людини в Києві жити безпечно”. По�
філософськи до питання безпеки еколо�
гічної ситуації в столиці поставився і Вік�
тор Токаренко: “Я сам – санітарний лі�
кар. І живу в місті Києві, нікуди не втік. І
я не бачу в столиці якоїсь великої небез�
пеки”.

А що про це думаєте ви?

продовжують цю практику, решта дер�
жав зберігають ВЯП у тимчасових схо�
вищах на своїй території.

Створення потужностей проміжного
зберігання ВЯП в Україні дасть змогу
надійно забезпечувати поводження з
ВЯП АЕС України, а це означає сталу
роботу ядерної галузі. До того ж, щорі�
чно збільшується ціна на відправку ук�
раїнського ВЯП до РФ, у 2008 році, за
словами в. о. віце�президента НАЕК
“Енергоатом” Єжова, це задоволення
буде коштувати компанії 137 млн дола�
рів.

Зауважимо, що протягом останніх
трьох років багато країн світу заявили
про наміри розвивати ядерну енергети�
ку, у тому числі ті з них, які до цього часу
не експлуатують АЕС. За прогнозами
МАГАТЕ, до 2030 року у світі встанов�
лені потужності АЕС будуть дорівнюва�
ти 670 МВт, більшість атомних енергоб�
локів планують будувати з водо�водя�
ними реакторами на легкій воді. Вини�
кає природне запитання – чи будуть всі
атомні енергоблоки забезпечені ядерним
паливом, оскільки уран є вичерпною си�
ровиною, як нафта та газ? Експерти го�
ворять про те, що урану залишилося десь
років на 50�60, тому відпрацьоване яде�
рне паливо водо�водяних реакторів ба�
гато країн уже розглядають як цінний
енергетичний ресурс для атомних реак�
торів майбутнього. Передбачається, що
після перебування у проміжному СВЯП
долю відпрацьованого ядерного палива
будуть вирішувати в залежності від нау�
ково�технічних рішень, знайдених через
50 або 100 років.

На сьогодні поки що існує кілька ва�
ріантів поводження з ВЯП – воно може
відправлятися на переробку для вилуче�
ння цінних радіонуклідів (уран, плутоній)
та повернення їх для виробництва свіжо�
го ядерного палива або захоронення.
ВЯП може використовуватися в реакто�
рах іншого типу, наприклад, за техноло�
гією DUPIC в реакторах на важкій воді
типу CANDU (без хімічної переробки,
пряме використання ВЯП легководних
реакторів шляхом механічної обробки
для виготовлення ТВЗ під цей тип реак�
тора).

Ідея створення ЦСВЯП виникла ще у
90�х роках, вона була викладена у Націо�
нальній енергетичній програмі України до
2010 року, затвердженій постановою
Верховної Ради України від 15 травня
1996 року № 19/96�ВР, та в Енергетичній
стратегії України до 2030�го  та на по�
дальші роки.

У липні 2004 року  Національна атом�
на енергогенеруюча компанія “Енергоа�
том” оголосила тендер на проект (прое�
ктування, спорудження та введення в ек�
сплуатацію) “під ключ” сховища відпра�
цьованого ядерного палива реакторів
ВВЕР (СВЯП). Призначення СВЯП – за�
безпечення безпечного прийняття, пово�
дження, транспортування і зберігання ві�
дпрацьованих тепловиділяючих збірок
реакторів ВВЕР�1000 і ВВЕР�440 АЕС Ук�
раїни. Потужність СВЯП має забезпечу�
вати розміщення і зберігання ВЯП ВВЕР,
що утвориться на АЕС України за період
промислової експлуатації.

У січні 2005 року тендерний комітет,
вивчивши тендерні пропозиції учасників
і зваживши на фактори, що стосувалися
не лише власне пропозицій учасників, але
й стратегії розвитку ДП НАЕК “Енергоа�
том” та ядерно�енергетичної галузі Ук�

раїни загалом, прийняв рішення про виз�
нання переможцем тендера корпорацію
Нoltec International (США). Контракт із
переможцем тендера підписали у грудні
2005 року. Зауважимо, що компанія
Нoltec International має ліцензії, видані
Комісією ядерного регулювання США
та органом регулювання ядерної та ра�
діаційної безпеки Іспанії. Компанія реа�
лізувала свою технологію на сорока
АЕС, не тільки в США.

Американська компанія пропонує
зведення пускового комплексу сховища
за рахунок власних кредитних коштів, а
розрахунки Енергоатома з американсь�
кою компанією розпочнуться після вве�
дення його в експлуатацію за рахунок
економії коштів на вивезення ВЯП. Від�
так, будівництво ЦСВЯП не призведе до
стрімкого збільшення атомного тарифу.
За попередніми розрахунками, термін
будівництва сховища становитиме три
роки з часу прийняття органами держа�
вної влади рішення про розміщення (ви�
бір майданчика) СВЯП.

Якщо Верховна Рада України, у ком�
петенцію якої входить ухвалення рішен�
ня про розміщення, проектування і буді�
вництво СВЯП, не прийме відповідного
закону, контракт припинить свою дію.

Початок на ст. 4

“ДРУЖБА” ПОТІКЛА
У Бродівському районі Львівської

області біля села Яблунівка на 649 км
магістралі Одеса�Броди нафтопроводу
Дружба стався витік однієї тони нафти.

Площа забруднення території скла�
ла 50 кв. м, повідомляє прес�служба
МНС. Проводиться збір забрудненого
ґрунту.

Попередня причина витоку нафти –
несанкціоноване врізання в нафтопровід.

ВІДПРАЦЬОВАНЕ ПАЛИВО АЕС
МАЄ ЗАЛИШИТИСЯ В УКРАЇНІ
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ЖІНКИ ДУМАЮТЬ ПРО СЕКС
Як показало опитування на сайті

Dating Direct, на роботі жінки думають
про секс щоп’ятнадцять хвилин. Тобто
протягом стандартного робочого дня
думка про інтимну близькість навідує жі�
нок 34 рази.

В опитуванні взяли участь 1000 рес�
понденток, і майже половина з них вис�
ловили невдоволення своїм сексуальним
життям, заявивши, що думають про секс
на роботі. Ба, більше – семеро з 10 опи�
таних жінок зізналися, що фантазують
“про це” годину щодня.

Фахівці встановили, що крім постій�
них партнерів, найпоширенішим об’єк�
том сексуальних фантазій жінок є зірки.
За ними йдуть незнайомці, яких жінки ви�
падково десь зустріли, а вже потім ко�
лишні коханці.

53% респонденток зізналися, що їм
подобається колега по роботи, а 36%
заявили, що в жінки мусить бути офісне
“кохання”, щоб було про кого думати
вдома на дозвіллі.

Упродовж дослідження також було
встановлено, що кожна третя жінка має
чоловіка “для сексу”, а  40% жінок фан�
тазують про секс з іншим партнером під
час любощів зі своїм власним. І тільки
7% зізналися, що під час пристрасного
сексу називали коханця чужим ім’ям.

Голова Dating Direct Алістер Шрімп�
тон зазначає: “Традиційно вважалося,
що саме чоловіки весь час думають про
секс. Це дослідження довело, що жінки
точно знають, що їм треба в ліжку, і є так
само пристрасними, можливо, навіть при�
страснішими за чоловіків”.

СКІЛЬКИ ІДЕАЛЬНОГО СЕКСУ?
Встановлено правила ідеального се�

ксу. Американські вчені вперше виміря�
ли тривалість ідеального сексу – вияви�
лось, що 7�13 хвилин для цього достат�
ньо, повідомляє The Australian.

У ході дослідження, вчені опитали
жителів США і Канади, і виявилось, що
трихвилинний секс вважається цілком
нормальним, а ось ідеальним респонде�
нти вважають той, що триває від семи до
тринадцяти хвилин. При цьому, більшість
чоловіків вважають за краще, щоб секс
тривав довше, а жінки, навпаки, люблять,
щоб статевий акт закінчувався швидко.

Дослідження було проведене з ме�
тою розвіяти міф про те, що здоровий
секс повинен тривати дуже довго. За сло�
вами автора дослідження Еріка Корті,
такий міф виник через те, що в жіночих
фантазіях ідеальна чоловіча сексуаль�
ність –  великі статеві  члени, кам’яна
ерекція і здатністю займатися сексом
всю ніч безперервно.

“Виявляється, багато чоловіків і жі�
нок поділяють цю фантазію. Результатом
дослідження стало створення реалісти�
чної моделі сексуальності, що допома�
гає людям з різними сексуальними роз�
ладами і дисфункціями, а в довготермі�
новій  перспективі – запобіганню цих
розладів”, – додав Корті.

ДРІМАЙТЕ НА ЗДОРОВ’Я
Вчені з Дюссельдорфського універ�

ситету, провівши дослідження, прийшли
до висновку, що для кращої працездат�
ності та поліпшення пам’яті потрібно
хоча б на кілька хвилин у день поринати
у дрімоту.

 Дослідники наголошують, що ко�
ристь пам’яті приносить не сон, а сам
процес засинання, під час якого свідо�
мість програє заново події, які відбули�
ся нещодавно.

Фахівці провели дослідження, під час
якого групі студентів потрібно було за�
пам’ятати певні слова зі списку, а після
цього провести годину за картковою

грою Солітер. Всіх учасників розділили
на 2 групи: одній дозволили задрімати
перед початком дослідження, іншим –
ні.

У результаті виявилося, що ті студе�
нти, які могли поспати кілька хвилин, зга�
дали набагато більше слів зі списку, ніж
ті, які не спали. Вчені пояснюють це тим,
що в процесі засипання відбувається пе�
ріод обробки пам’яті, і краще за корот�
кий сон є лише глибокий сон, який відіг�
рає велику роль для кількох основних
функцій.

На підтвердження даної теорії фа�
хівці наводять таких великих особистос�
тей, які любили подрімати в середині
робочого дня, як Уїнстон Черчілль, Мар�
гарет Тетчер, Альберт Ейнштейн і Джон
Кеннеді.

Нещодавно американські вчені вста�
новили, що тривалість робочого дня –
головний фактор, що впливає на час сну
людини: чим більше індивід приділяє часу
роботі, тим менше йому потрібно часу
для сну.

МЕДИЦИНА У
РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

У грецькому місті Фессалонікі під час
розкопок група вчених виявила похова�
ння молодої жінки, череп якої видавав
явні сліди хірургічного втручання.

Цінна археологічна знахідка, за сло�
вами учених, датується III століттям. Як
показав аналіз скелета, останки нале�
жать жінці 25 років, яка отримала важку
черепно�мозкову травму, що й призве�
ло до летального результату.

Проте археологи стверджують, що
античні лікарі до останнього боролися
за життя молодої жінки, оскільки її че�
реп видає явні сліди хірургічного втру�
чання.

Враховуючи отримані дані, вчені схо�
дяться на думці, що складні операції на
черепі в Римській імперії були достатньо
широко поширені.

ПАСКА ШОКОЛАДНА
Протріть сир через сито, змішайте з

вершковим маслом і густою сметаною.
Потім змішайте цукор з вершками і шо�
коладом, натертим на дрібній тертушці,
додайте ванілін. Розмішуйте доти, доки
від шоколаду не залишиться крупинок.
Шоколадну масу змішайте із сиром, до�
бре розітріть. Збийте густі вершки і яєчні
білки, з’єднайте з приготовленим сиром.
Додайте дрібно нарізані цукати та ро�
дзинки. Все перемішайте і викладіть у па�
сочницю, накрийте кришкою, покладіть
прес і поставте на добу в холодне місце.
Продукти: сир — 1 кг, вершкове масло

— 400 г, гу�
ста сметана
— 2 склян�
ки, цукор
— 1 склян�
ка, вершки
— 1 склян�
ка, шоко�
лад — 200
г, яєчні жо�
втки — 4
ш т у к и ,
яєчні білки
— 2 штуки,
ванілін.


