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ЧОРНЕ мОРЕ – джЕРЕЛО 
ЕНЕРГЕТИКИ мАйбУТНьОГО
Значну кількість токсичного сірководню, 

який міститься на дні Чорного моря, можли-
во перетворити в екологічно чисте водневе 
паливо, припускають турецькі вчені.

Мехмет Хаклідір із дослідницького цен-
тру Мармара і його колеги зазначають, що 
Чорне море – найбільша безкиснева зона у 
світі. З часів відкриття в 19-му столітті зони 
сірководню, було прийнято вважати, що в 
глибинах Чорного моря немає життя, і лише 
бактерії можуть жити в сірководневому 
шарі, говориться в статті, яку опубліковано 
в International Journal of Nuclear Hydrogen 
Production and Applications. 

“Сірководень – один із найбільш ток-
сичних газів, але він має велику економічну 
цінність, оскільки з нього можна отримува-
ти водень. Таким чином, Чорне море - не 
тільки серйозна екологічна проблема, але 
й потенційне джерело водневої енергії, 
якщо буде розроблено процес розкладу 
сірководню”, – зазначають автори до-
слідження. 

Вони також пояснюють, що шар товщи-
ною 50 метрів між аеробною і анаеробною 
зонами (на глибині близько 200 метрів) 
являє собою гігантський паливний резер-
вуар: кількість сірководню, що виділяється 
з донних відкладень, досягає 10 тисяч 
тонн на день, що еквівалентно 500 тоннам 
водню на день. 

Для винаходу безпечного та ефектив-
ного методу переробки сірководню вчені 
рекомендують, зокрема, створити ефективні 
каталізатори, а енергію для розкладання 
пропонують отримувати від сонячних елек-
тростанцій. Отримана в результаті реакції 
чиста сірка, як вважають експерти, може 
бути використана для виробництва гуми, а 
також у фармацевтичній промисловості. 

ÒÐÀÂÅÍÜ  
3 - День Сонця  
8 - Міжнародний день Червоного Хреста 
і Червоного Півмісяця  
10 - День Матері  
15 - Міжнародний день родини  
16 - День науки. День Європи  
22 - Міжнародний день біологічного різ-
номаніття  

дУНАй-ЧОРНЕ мОРЕ: КАРмА ЗбИТКОвОсТІ
Репортаж провалився: напередодні 

поїздка була скасована, ніби-то через 
погодні умови. Подейкують же, що 
справжня причина зміни планів – нота 
посольства Румунії до українського МЗС 
щодо каналу.

З тих пір Мінтранс не коментує жод-
них питань, пов’язаних з цим об’єктом. 
Втім, замовник робіт ДП “Дельта-
Лоцман” таки оприлюднило звіт про 
закінчення будівництва. Як виявилося 
– всупереч рішенню суду.

ІсторІя: канал І “каналІї”
Навколо каналу “Дунай-Чорне море” 

з 2003 року триває запекла боротьба, 
цілком порівнювана з розміром коштів, 
які щороку на нього витрачаються.

Проти будівництва об’єкта традицій-
но виступала Румунія, посилаючись на 
його так званий транскордонний вплив, 
який може зашкодити екології цієї кра-
їни. Інша причина – втрата Бухарестом 
частини прибутку від проходження кора-
блів по гирлах на їх території.

Проти експлуатації каналу вислов-
лювалися й українські екологи та гро-
мадські діячі, зокрема, представники 
Дунайського біосферного заповідника. 
За їхніми словами, будівництво велося 
на заповідних територіях плавнів у дельті 
Дунаю і неминуче шкодило рідкісній 
флорі та фауні.

Нарешті, проти виступала Рада з 
вивчення продуктивних сил України, 
очолювана нинішнім міністром економіки 
Богданом Данилишиним.

Приєднуючись до виступів екологів, 
він пояснював, що проект, за яким збу-
довано канал, економічно безглуздий. 
Ще 2003 року він прогнозував, що 
русло буде постійно замулюватися, і 
щороку треба буде витрачати шалені 
кошти на днопоглиблювальні роботи.

Н а т о м і с т ь  к е р і в н и к и 
Мінтрансзв’язку, а також ДП “Дельта-
Лоцман”, замовник будівництва, упро-
довж усіх останніх років захищали 
будівництво каналу.

За їхніми словами, екологи пого-
ловно куплені румунами – як і біль-
шість негативних публікацій у пресі. 
Останнє досить схоже на правду: статті 
розповідають лише про дипломатичні 
проблеми Мінтрансу, але не про шкоду 
власній природі, і не про економічну 
доцільність.

Наразі збудовано так звану першу 
чергу каналу, яку здали в експлуатацію 
у серпні 2004 року. Будувати другу 
чергу 2007 року заборонив Верховний 
суд, повернувши заповіднику право 
розпоряджатися своєю землею.

27 березня 2009 року компанія-
підрядник “Азовмех” – а за цей підряд 
останніми роками також відбулося 
кілька конфліктів – завершила зве-
дення дамби в районі гирла Бистре. Ця 
споруда із щебеню частково замінила 
збудовану 2004 року піщану конструк-
цію, яка виявилася нетривкою.

“Декілька років, декілька штор-

ЗбЕРЕГТИ бРЮХОвИЦьКІ ЛІсИ 
НА ЛьвІвЩИНІ!

Під таким гаслом пройшла кампанія зі 
збору підписів до Президента України проти 
дерибану землі на Львівщині. 

У зверненні, зокрема, наголошується, 
що знищення лісового масиву на Львівщині 
загрожує катастрофічним погіршенням 
стану навколишнього середовища в цьому 
регіоні.

Йдеться про намагання кооперативу “Ре-
монт”, який представляє в судах рейдерске 
угрупування, з допомогою грубо сфальси-
фікованих документів, а саме ухвали Львів-
ської обласної ради від 01.02.1993р. “Про 
ефективне використання земель запасу”, 
вилучити із Державного лісового фонду та 
передати до земель запасу Грибовицької 
сільської ради для житлово-дачного будів-
ництва 327,8 га лісопаркової зони Львівської 
міської ради, унікальних лісів 1 групи Держ-
лісфонду рекреаційно-оздоровчого, кліма-

ст. 4 ст. 5мів, і все було розмито 
– пісок знову пішов у 

тологічного та відпочинкового 
призначення, розташованих в 
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УЕА “Зелений світ” створе-
на в 1988 році як реакція сус-
пільства на жахливий екологіч-
ний стан в Україні, спричинений 
Чорнобильською катастро-фою 
1986 року. Асоціація є членом 
Міжнародної федерації “Друзі 
Землі”. 

Голова УЕА “Зелений світ”   
Юрій Іванович Самойленко.

Газета “Зелений Світ” 
була, на час створення, одним 
з найперших неформальних 
антирежимних видань, в якому 
відкривалася правда про стан 
здоров’я нації та екологічні не-
гаразди в країні. Газета стала 
рупором демократії. В епоху 
тотального замовчування та 
брехні на наших шпальтах від-
кривалися жахні картини радян-
ської дійсності. 

У сУд дЛя пЕРЕвИдАННя
 ЧЕРвОНОЇ КНИГИ

Київський екологічно-культурний центр 
подав до Адміністративного суду Києва 
позов проти уряду з вимогою забезпечити 
публікацію третього видання Червоної кни-
ги України. Її затримка, на думку екологів, 
обумовлена любов’ю політичної еліти до 
полювання на рідкісні види тварин. Пере-
видання повинно було відбутися ще п’ять 
років тому. 

У Мінприроди заявили, що чергове ви-
дання Червоної книги вийде в серпні, а за-
тримку викликано технічними причинами.

На думку екологів, затягування виходу 
нової Червоної книги пов’язано з тим, що 
в неї передбачається внести деякі види 
тварин, що є “цінним об’єктом полювання 
для високопоставлених чиновників і за-
можних людей”. 

“І лосі, і осетри є цінними об’єктами 
полювання та риболовлі для високопос-
тавлених чиновників, впливових політиків, 
елітних мисливців, іноземців та просто 
заможних людей. Тому, мабуть, Кабмін 
зайняв таку позицію: спочатку вибити 
всіх лосів, виловити всіх осетрів, а потім 
перевидавати Червону книгу “, – сказав 
Борейко. 

Він також додав, що в 1960-ті роки 
в Україні налічувалося близько 17 тис. 
лосів, а вже у 1990-ті їх чисельність ско-
ротилася до 14 тис. “Сьогодні офіційно 
їх 4 тис., а насправді трохи більше 1 тис. 
особин. Крім того, щорічно на їх відстріл 
видається близько 100 ліцензій. При цьо-
му проконтролювати, скільки саме лосів 
відстрілюється, неможливо “, – зазначив 
Володимир Борейко. 

постійне переїдання і надлишкова вага ста-
новлять більшу загрозу для життя сучасної 
людини, ніж вплив радіації.

пОбЛИЗУ ЧОРНОбИЛя сТАЛО 
мЕНшЕ КОмАХ

Вплив малих доз радіації і зараз про-
довжує негативно впливати на природу в 
30-кілометровій особливій зоні навколо 
Чорнобильської атомної електростанції, 
стверджують західні вчені. Українські фа-
хівці з ними категорично не згодні.

Американські та французькі дослідники 
порівняли кількість джмелів, метеликів, 
коників-стрибунців, бабок і павуків на 
територіях із різним рівнем радіаційного 
забруднення і зовсім вільних від радіації.

Результати своєї роботи вони опубліку-
вали у журналі Biology Letters.

Як зазначають у статті керівники про-
екту, професор Тімоті Муссо з університету 
Південної Кароліни і доктор Андерс Мол-
лер із французького університету Парі-
Сюд, тенденція однозначна: чим вищий 
рівень радіації, тим менше комах.

Раніше такі ж дані були отримані щодо 
птахів. Тепер вчені мають намір зайнятися 
рослинами і ссавцями.

Професор Муссо займається пробле-
мами Чорнобиля майже 10 років, і багато 
разів бував в особливій зоні.

Він і його помічники у ході останнього 
дослідження ділили територію на квадрати, 
пересувалися з GPS-навігатором і радіацій-
ними дозиметрами у руках і підраховували 
приблизну кількість комах, побачених про-
тягом маршруту.

Фахівці з українського Центру вивчення 
Чорнобиля, однак, не згодні з висновками 
західних експертів.

Доктор Сергій Гальчак, який разом із 
групою помічників вивчав тривалий вплив 
малих доз радіації на птахів, заявив, що 
дика природа в особливій зоні, що до сих 
пір офіційно вважається непридатною для 
проживання людей та господарської ді-
яльності, навпаки, процвітає, оскільки вплив 
радіації перекривається відсутністю збитку 
від використання людиною.

Що стосується радіації, то її рівень у 
зоні, за словами Гальчака, був небезпечним 
для життя лише у перший рік-два, а за де-
сять років він знизився у 100-1000 разів.

Професор Муссо, у принципі, згоден, 
що для остаточних висновків про характер 
впливу малих доз радіації на живі організми 
потрібно більше часу і нові дослідження.

Він наголошує, що чорнобильська 
аварія, будучи трагедією сама по собі, 
водночас дала вченим імовірно унікальну 
можливість для спостережень.

Одночасно, згідно з дослідженням бри-
танських екологів, добровільне проживання 
у забороненій зоні навколо Чорнобиля 
менше шкодить здоров’ю, ніж переїзд із 
сільської місцевості у загазований центр 
великого міста. Як зазначають вчені, навіть 

мАсОвО ЗАГИНУЛА РИбА 
Факт масової загибелі риби на Дністров-

ському водосховищі внаслідок залпового 
скиду вод Дністровської ГЕС зафіксували 
працівниками держекоінспекції в Чернівець-
кій області спільно з працівниками Верхньо-
Дністровського басейнового управління 
охорони, використання і відтворення водних 
живих ресурсів та регулювання рибороз-
ведення, збитки від масової загибелі риби 
становлять понад 30 млн. грн. 
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Власне, на нас не сподівалися. Зазви-
чай, слухання по-черновецькому прохо-
дять без громадськості. Усе скромно і зі 
смаком. За столом – начальник, слухачі 
– підлеглі. Усе те у прямому ефірі від-
творює особистий телеканал столичного 
мера „Київ”.

Але цього разу на такі слухання під 
патронатом Ірени Кільчицької потрапило 
з десяток не підлеглих київського началь-
ства. Ще й з плакатами. Питання порядку 
денного „слухань” було „Як відтворити 
зелений Київ”. На екрані для опитування 
три запитання: більше виділяти грошей?; 
більше садити дерев? та більше робити 
суботників з висадки? Хотілося відповісти 
так: припинити масове нищення зелених 
насаджень Києва та більше садити при-
четних до знищення дерев київських 
чиновників.

Мешканці Святошина виступили проти 
вирубки вікових дерев у їхніх дворах. 

сКвЕР вАсИЛя сТУсА пІд ОсОбИсТИм КОНТРОЛЕм КІЛьЧИЦьКОЇ?

Зокрема, представники ініціативної 
групи від будинку 59 по вул. Львівській 
заперечили вирубку навпроти їхніх ві-
кон аварійних та сухих дерев, різали 
– живі, здорові велетні сосни і дуби. 
Один з активістів навіть відніс плакати з 
фотокартками варварства забудовників 
на стіл заступниці градоначальника І. 
Кільчицької. Остання обіцяла особисто 
розібратися з неподобством. 

Голова Святошинської районної ор-
ганізації „Зелений світ” Віктор Ткаченко 
порушив тему знищення скверу ім. Ва-
силя Стуса. Зокрема, після того, як гро-
мадськість, спільно з Українською на-
родною партією зініціювала закладання 
скверу ім. Василя Стуса на тій місцині, 
де мешкав Герой України Василь Стус, 
після проведення низки заходів, серед 
яких (суботник) – закладання цього 
скверу громадськістю 21 квітня 2007 
року за участю близько 50 киян, серед 

яких трудилися й учні двох шкіл, Київська 
міськрада за кілька місяців безсовісно 
спішно продає цю ділянку землі у при-
ватну власність. Проблема знаходиться 
не в площині поганих забудовників, а 
в площині негідної влади. Київрада, як 
на конвеєрі, ухвалює рішення про від-
чуження землі київської територіальної 
громади, а Київська держміськадміністра-
ція забезпечує документальну законність 
цих відчужень. Але не зважаючи на те, 
що вандали порубали близько 140 дерев 
у згаданому сквері, громадськість за-
лишає за собою право не віддати сквер 
будь-якому забудовнику, а висадити на 
місці зрубаних – нові дерева. Пам’ять 
про Василя Стуса не зрубати.

У відповідь Ірена Кільчицька ви-
словила свій жаль з приводу скоєного 
та пообіцяла взяти справу відродження 
скверу Василя Стуса взяти під особистий 
контроль.

Хочеться вірити у щирість заступниці 
мера Києва та будьмо пильними! Гуртуй-
мося навколо збереження пам’яті поета-
патріота Василя Стуса. 

Сергій НИТКА

ІвАН ЗАєЦь РАЗОм ІЗ КИяНАмИ вИсАджУвАв сКвЕР Ім. вАсИЛя сТУсА
Підтверджен-

ням принципової 
позиції активістів 
“Зеленого світу” 
на  “слуханнях” 
Ірени Кільчицької 
відбулася акція ви-
садки нових дерев 
10 квітня у сквері 
ім. Василя Стуса. 
Народний депутат 
України Іван Заєць 
висаджував дерева 
разом з киянами. 

Загалом у ви-
садці дерев узяло 
участь понад 50 
осіб. Долучилися 

до справи й учні київської середньої 
школи №200, яка виборює звання 
Василя Стуса, були й місцеві мешканці 
та представники різних патріотичних 
організацій.

У своєму інтерв’ю газеті “Зелений 
Світ” Іван Заєць сказав, що цілком 
природно, коли громада започатковує 
хорошу справу, яку потім підхоплює та 
реалізовує влада. Цілком логічним ви-
глядало б, щоб до справи увіковічнення 
імені Гароя України Василя Стуса до-
лучилася й київська міська влада. Адже, 

обрана киянами влада має виконувати 
народну волю, а бізнесові забаганки 
реалізовувати не всупереч громадської 
ініціативи.

Громадськість сказала своє слово. 
Чекаємо відповідних дій за владою.

Віктор Ткаченко

Народний депутат України 
Іван Заєць

учасники висадки нових де-
рев у сквері ім. В. Стуса
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будь-яких робіт з будівництва каналу є 
недопустимим.

Щоправда, будівельники посилаються 
на те, що дамба будується не на території 
заповідника, а в морі. Однак ані вони, 
ані екологи переконливо не відповіли, 
наскільки такий юридичний викрутас є 
виправданим.

Так чи інакше, проект шкодить запо-
віднику. “Дамба заважає проходу риби 
на нерестовище. Крім того, це перерозпо-
діл піску, знищення піщаних кіс, на яких 
гніздяться рідкісні види птахів”, – роз-
повідає Борейко.

За його словами, Дунай дає Україні 
приблизно 30% риби, а дамба значно 
зменшує об’єми як промислового вилову, 
так і кількість рідкісних видів, напри-
клад, дунайського лосося та російського 
осетра.

“Ми повинні берегти цю артерію, і 
отримувати гроші тільки від риби”, – 
резюмує еколог.

Щоправда, представники рибного 
господарства з ним не погоджуються. За-
ступник голови Західно-чорноморського 
державного басейного управління Юрій 
Лукаржевський стверджує, що на хід 
оселедця в Дунай дамба не впливає. 
Навпаки – спостерігається значне збіль-
шення вилову риби.

“Я був присутнім на останній нараді, 
коли всі екологи, включаючи директора 
заповідника та директора Інституту пів-
денних морів, обговорювали підсумки 
2008 року. І там ніхто не говорив, що 
дамба сильно шкодить. У нас 2008 року 
оселедця на Дунаї спіймали 480 тонн. Це 
раз на 20 років така цифра виходить”, – 
пояснює експерт.

Голова Асоціації рибного господар-
ства “Аквакультура” Володимир Волков 
теж не вважає дамбу значною перешко-
дою для традиційних шляхів риби. Крім 
того, каже він, існують способи віднов-
лення популяції принаймні промислових 
видів риби.

“Наші вчені роблять рибовідводи. Але 
я вважаю, що ніякі рибовідводи не допо-
можуть: риба просто не піде по бетону. 
Треба порахувати, яку кількість малька 
річка недоотримає, і з іншого боку дамби 
поставити риборозводний завод, який би 
компенсував цю кількість”, – пропонує 
експерт.

гирло”, – розповів “Економічній правді” 
голова Київського еколого-культурного 
центру Володимир Борейко.

Екологи не заперечували проти бу-
дівництва каналу як такого, однак про-
понували альтернативний шлюзований 
проект. Канал повинен був вийти до 
Жебріянівської бухти, що дозволило 
б уникнути економічних та екологічних 
втрат.

Чи має сенс цей проект сьогодні, 
коли першу чергу вже збудовано, ніхто 
не досліджував.

грошІ закопують у мул
Екологи все гучніше говорять про не-

компетентність українських чиновників.
“Дамба потрібна для того, щоб з 

боку моря канал не замулювався, але 
Вінський ні в чому не фахівець, в тому 
числі і в гідрології. Дунай – найбрудні-
ша ріка Європи, вона забруднюється не 
тільки з боку моря, а й з боку русла. І 
скільки б не будували, все одно треба 
брати гроші і цей мул збирати”, – по-
яснює Борейко.

Прес-секретар підприємства “Дельта-
Лоцман” Олена Горячова говорить, що 
на поглиблення дна в гирлі Бистре під-
приємство витрачає кошти з канального 
збору Херсонського каналу та каналу 
“Дунай-Чорне море”.

“Це цільовий збір, окрім нього стя-
гується лоцманський збір і збір служби 
регулювання. Зараз канал збитковий, 
але він збитковий тільки в тому вигляді, 
у якому він зараз є. Після реалізації 
другого етапу він, без сумніву, стане 
прибутковим”, – каже представниця за-
мовника будівництва.

За даними “Дельта-Лоцмана”, за 
2008 рік за проходження судами каналу 
Дунай-Чорне море було нараховано (з 
ПДВ): 4,6 мільйонів гривень канального 
збору і 5,1 мільйонів лоцманського та 
інших зборів. А на виконання днопогли-
блювальних робіт (капітальні вкладення) 
на каналі було витрачено 41,7 мільйонів 
гривень.

З квітня 2007 року, коли канал погли-
били до 5,85 м, ним пройшло близько 2 
тисяч судів. Обсяг фінансування за період 
з 2004 року по 30 листопада 2008 року 
склав 284,8 мільйонів гривень.

“Нам казали, що цей канал буде 
дешевий. За п’ять років він уже став зо-
лотим, а транспорт ним майже не ходить. 
Дамба теж нічого не вирішить, це чергове 
відмивання грошей”, – додає Борейко.

будувати канал заборонено?
Найцікавіше, що “Дельта-Лоцман” 

не має права вести на каналі будівельні 
роботи.

27 листопада 2008 року Господар-
ський суд Львівської області визнав 
недійсними висновки додаткової еко-
логічної експертизи робочого проекту 
створення глибоководного суднового 
ходу “Дунай-Чорне море”.

Розгляд відбувався за позовом Між-
народної благодійної асоціації “Екологія-
право-людина”. За словами її провідного 
юрконсульта Мар’яни Булгакової, таке 
рішення суду означає, що продовження 

Але в дельті Дунаю такі заходи, 
за його даними, проводити ніхто не 
планує.

Варто зазначити, що керівник запо-
відника Олександр Волошкевич, який у 
минулі роки активно захищав дунайські 
плавні, зараз відійшов від цієї діяльності. 
Співробітники заповідника передавали 
йому питання “Економічної правди”, од-
нак на контакт він не вийшов.

дипломатІя: за принципом 
“як завжди”

У цьому матеріалі ЕП намагалася 
менше торкатися міжнародних аспектів 
проблеми будівництва каналу, адже 
саме на них зосереджується більшість 
замовних матеріалів. Однак коротко 
змалювати їх варто.

Європейська комісія приділяє поси-
лену увагу будівництву каналу “Дунай-
Чорне море” в рамках “Конвенції Еспоо”, 
що відповідає за транскордонні еколо-
гічні впливи. Україна бере участь у цій 
комісії з 1999 року.

Румунія звернулася до секретаріату 
Конвенції 2004 року зі скаргою, що 
будівництво каналу шкодить її водним 
ресурсам, популяції риб та птахів.

Україна найбільше дошкуляла Кон-
венції тим, що не подавала вчасно ін-
формації, навіть з тих питань, щодо яких 
беззаперечно мала рацію.

У двосторонніх відносинах з Румуні-
єю тема каналу також постійно створює 
напруженість. Останнім часом Україна 
почала завдавати дипломатичних ударів у 
відповідь, протестуючи проти румунських 
проектів у їхній частині дельти.

У посольстві відмовилися підтвердити 
або спростувати інформацію про офіцій-
ну ноту, надіслану минулого тижня, через 
яку ніби-то скасували поїздку Вінського 
та журналістів на дамбу. Тому конкретний 
зміст ноти залишається незрозумілим.

Мінтрансзв’язку стверджує, що наразі 
українській делегації вдалося врегулю-
вати суперечки, пов’язані з невчасним 
інформуванням. Зокрема, 5 лютого 
2009 року виконавчий секретар “Кон-
венції Еспоо” Вік Шраге під час візиту 
до України наголосив, що Київ виконує 
всі процедури.

Поки що нема підстав цим заявам 
не вірити.

дУНАй-ЧОРНЕ мОРЕ: КАРмА 
ЗбИТКОвОсТІ

Початок на ст. 1



№66 (229) квітень 20095

межах Головного Європейського водо-
ділу, де формуються басейни Чорного і 
Балтійського морів.

Фальсифікація здійснювалась долу-
ченням до оригінальної ухвали облради 
із двох сторінок трьох сфабрикованих 
сторінок, які ні по суті, ні по формі не 
стосуються прийнятої ухвали.

Обласним управлінням Служби Без-
пеки України і прокуратурою Львівської 
області встановлено фальсифікацію до-
лучених трьох аркушів, а також слідчими 
органами і судами повністю доведено 
фальсифікацію інших представлених 
кооперативом “Ремонт” так званих до-
казів, встановлено відсутність всіх пе-
редбачених законодавством погоджень. 
Крім того, 327,8 га лісових угідь до 
теперішнього часу, згідно з державною 
статистичною звітністю, знаходяться 
на обліку і на балансі Львівського дер-
жавного лісового господарства, а землі 
(327,8 га), згідно з державною статистич-
ною звітністю (форма 6-ЗЕМ), на обліку 
Львівської міської ради. І основне - у 
лісах вищезгаданого статусу допуска-
ється, як виняток, вилучення ділянок і 
передача їх для цілей, не пов’язаних із 
веденням лісового господарства, лише 
за рішенням Верховної Ради України 
(стаття 32 Земельного Кодексу України 
1990 р.). Такого погодження немає, і не 
могло бути. І лише цього вже достатньо 
для закриття цієї ганебної справи.

Проте, Львівська обласна прокура-
тура, обласне управління екології, об-
ласне управління лісового і мисливського 
господарства, Львівська обласна рада, 
Львівська міська рада, Грибовицька 
сільська рада п’ятий рік борються з гра-
біжниками в особі кооперативу “Ремонт” 
за збереження унікальних лісів.

Враховуючи надзвичайність цієї 
ситуації, пропонується Президенту, як 
виняток, заслухати цю проблему на за-
сіданні Ради Національної Безпеки та 
Оборони.

Початок на ст. 1
ЗбЕРЕГТИ бРЮХОвИЦьКІ 

ЛІсИ НА ЛьвІвЩИНІ!

ЧОРНОмОРсьКИй фЛОТ 
шКОдИТь КРИмУ

«Чорноморський флот Російської 
Федерації завдає непоправної шкоди 
економіці, екології та туристичній при-
вабливості Севастополя та Криму», – 
переконаний голова Кримської УНП Олег 
Фомушкін. На його думку, „насамперед 
російський флот «б’є» по майбутньому 
Севастополя та Криму, блокуючи його 
економічний розвиток. Так політик про-
коментував заяву офіційного представ-
ника Міністерства закордонних справ 
Росії Андрія Нестеренка, що “борги 
флоту РФ не завдають Україні збитків, 
бо вона суворо стежить за тим, щоб 
функціонування Чорноморського флоту 
РФ не завдавало шкоди безпеці України 
та її інтересам”.

«Російський флот завдає багатоміль-
йонних збитків Україні не лише через 
борги перед українським Пенсійним 
фондом. Замість 97,75 млн. доларів, які 
Росія сплачує за оренду, Кремль повинен 
платити Україні за базування Чорно-
морського флоту в Криму щонайменше 

2,5 млрд. доларів щорічно, тобто не за 
«братерськими» цінами, а за ринкови-
ми», – стверджує Олег Фомушкін.

Однак, підкреслює він, „без Чорно-
морського флоту Крим перетворився би 
на туристичну і торгову перлину України і 
Європи, а Севастополь став би основним 
центром чорноморської торгівлі, мор-
ськими воротами України», – підкреслив 
політик. Таким чином, додав він „щороку 
Москва забирає в кримчан не мільйони, 
а мільярди доларів”.

«Окрім того, для більшості європей-
ських туристів та бізнесменів, Крим так 
і залишається «відносно гарячою точ-
кою», де не рекомендують відпочивати 
і відкривати бізнес, адже завдяки актив-
ному сприянню керівництва Чорномор-
ського флоту, на півострові процвітають 
антизахідні настрої. Американці та євро-
пейці просто бояться їздити в Крим, як 
це не парадоксально звучить – бояться 
залишати кримчанам власні кошти», – 
підсумував Олег Фомушкін.

ЗАбРУдНЮєш – пЛАТИ
За миття автомобілів на вулиці, у дво-

рі чи коло водойми доведеться заплатити 
штраф. Відповідне рішення Київради 
набуло чинності, 
пише муніципаль-
на газета “Хре-
щатик”. 

Штраф становитиме щонайменше вісім 
неоподаткованих мінімумів, тобто близь-
ко 140 гривень. Ще 51 гривню місто 
стягуватиме за завдані збитки.

Тож відтепер мити авто можна буде 
лише на спеціально обладнаних авто-
мийках або ж на приватній території чи 
у власному гаражі. 

У притягненні винних до відповідаль-
ності братимуть участь не лише фахівці 
ГУ контролю за благоустроєм, а й міліція 
та екологічна прокуратура. 

Åêîâ³ñò³ â Óêðà¿í³

шАЦьКІ ОЗЕРА мОжУТь 
ЗНИКНУТИ?

Водний заповідник, унікальні Шацькі 
озера, підуть під землю, якщо білоруські 
бізнесмени почнуть видобувати крейду з 
розташованого неподалік Хотіславського 
кар’єру.

Першими про розробки на кордоні 
України і Білорусі дізналися волинські 
екологи. Виявляється, потужна білорусь-
ка компанія в 2009-2011 роках має намір 
видобувати в Хотіславському кар’єрі 
крейду, яка, до речі, вважається кращою 
в цій країні. Після чого на території 

збудують завод з виробництва бетону 
і цегли. Про це пише “Комсомольская 
правда в Украине”. 

Начальник державної екологічної ін-
спекції у Волинській області Олег Кіндер 
називає це катастрофою. Він повідомив, 
що кар’єр має карстове походження. 
Поклади крейди знаходяться на глибині 
6-12 метрів. Якщо почати видобуток, то 
спершу відбудеться збій в системі підзем-
них вод, а потім утворюються карстові 
порожнечі, куди підуть всі озера Шаць-
кого національного природного парку, 
зокрема унікальне своїми лікувальними 
водами озеро Світязь. Крім того жителі 
сотень волинських селищ залишаться 
без питної води, вичерпається зрошу-
вальний канал, а врожайність знизиться 
наполовину. 

Обурені фахівці негайно зверну-
лися до Президента, прем’єр-міністра 
і спікера, вимагаючи приділити увагу 
проблемі. 

В держекоінспекцію написали з МЗС, 
попросивши роз’яснити ситуацію у Мі-
ністерства охорони природних ресурсів 
Білорусі. “Виявляється, їх бізнесмени 
шукали дозволу у керівництва країни, але 
офіційної відповіді через наші претензії 
їм поки не дали”.

 мЕНшЕ пРАТИ?
Криворізькі водопостачальники за-

кликають городян... менше прати. Міс-
цеві очисні споруди не здатні впоратися 
з очищенням забрудненої пральними за-
собами води, ідеться про пральні засоби 
з високим вмістом фосфатів.

Щодоби криворізькі очисні споруди 
очищають 300 тисяч кубометрів стічних 
вод, які проходять чотири ступені очи-
щення. Проте останнім часом фахівці 
Кривбасводоканалу дуже занепокоєні її 
якістю, передає “Німецька хвиля”.

Технологія, яка нині використовуєть-
ся, не дає гарантії вилучення фосфорних 
сполучень, які потрапляють у воду з 
промислових підприємств та від побу-
тових споживачів – разом із водою від 
пральних машин.

Залишати ці фосфати у воді дуже не-
безпечно, адже вони можуть спричинити 
серйозні хвороби.

За словами директора Кривбас-
водоканалу Анатолія Гончарова, для 
поліпшення ситуації потрібно посилити 
контроль за відходами підприємств, а 
також за виробниками пральних засо-
бів, аби ті дотримувалися норм вмісту 
фосфатів.

Щодо населення, каже директор, тут 
або потрібно виховувати екологічну свідо-
мість городян, або – що швидше – дове-
деться підвищувати ціну за водоочищення. 
Адже щоб забезпечити належну якість 
води, необхідне нове обладнання.
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Близько півсотні корабельних ві-
кових сосен та майже 200-літніх дубів 
вирізали забудовники на ділянці, меншій 
від 1 га, на перетині вулиць Львівської та 
Живописної в українській столиці. 

Київ перетворився на велике поле 
битви. У поле (з міста-парка) Київ пе-
ретворюють за сприяння пожадливої 
міської влади забудовники, які, немов 
сарана, обсіли кожен незабудований 
клаптик столичної землі. Причому битва 
має жертви не лише з боку природи. 
Під час штурму мешканцями будинку 
№59 на вул. Львівській паркана забу-
довників, коли останні розпочали масово 
знищувати вікові дерева, з-за паркана в 
бік місцевих жителів лунали постріли і 
газові атаки. 

Протистояння триває. Коли на місце 
конфлікту прибули представники Свя-
тошинської районної державної адмі-
ністрації, зокрема, районний начальник 
спецінспекції з благоустрою, представ-
ник забудовника вужем викручувався, 
намагаючись пояснити фальшування дер-
жавних дозвільних документів. Дійшло 
до того, що люди були готові зносити 
ненависний паркан, але представник 
районної влади дав задній хід.

За ініціативи Святошинської районної 
організації “Зелений світ” питання щодо 
долі цього знищеного скверу було вне-
сено до порядку денного громадських 
слухань, які відбудуться за сприяння й 
реалізації “Зеленого світу”.

Жителі прилеглих будинків одно-
стайно переконані, що новобудови під 
їхніми вікнами не лише порушують їхні 
конституційні права на чисте екологічне 
довкілля, але й загрожують безпеці їх-
нього життя і здоров’я, оскільки будинки 
мікрорайону розташовані у зоні суціль-

представник забудовника (в центрі) по-
яснює представникам районної влади, хто 
фальшував державні документи

все, що залишилося від 
150-літньої сосни

типовий пейзаж після діяльності 
забудовників

білочка розгубилася, не розуміючи, 
куди поділася її домівка

КИяНИ пРОГОЛОсУвАЛИ ЗА сКвЕР Ім. вАсИЛя сТУсА

них плавунів та підземних рік. Зрештою, 
невідомо, куди спрямується русло цих 
плавунів і підземних рік після споруджен-
ня глибоких фундаментів новобудов та 
забивань будівельних паль. 

В. Ткаченко

22 квітня в Міжнародний день Землі 
у кінозалі Святошинського будинку куль-
тури, що в Києві, відбулися громадські 
слухання з питань знищення столичного 
скверу ім. Василя Стуса і вікових дерев 
на перетині вулиць Львівської та Жи-

вописної. Організатором 
слухань виступили Свято-
шинські районні організації 
Української народної партії 
та „Зелений світ”. Районна 
влада посприяла проведен-
ню громадських слухань, 
надавши приміщення район-
ного будинку культури. 

Зареєструвалося 253 
учасники слухань, пере-
важна кількість яких є меш-
канцями Святошинського 
району. Серед гостей слу-
хань були: народний депу-

тат України Кирило Куліков, заступник 
голови Святошинської РДА Володимир 
Бендик, депутати райради Дмитро Бо-
рисов та Олександр Донець. 

Серед виступаючих був відомий 
політв’язень Василь Овсієнко, який 
відбував покарання у російських конц-
таборах разом з Василем Стусом. Зо-
крема, він зазначив, що доля молодого 
поета тісно пов’язана зі Святошинським 
районом Києва, де він провів чи не 
найкращі роки свого життя. Де, як не 
у Святошинському районі, має бути 
найбільше пошановане ім‘я Стуса – ви-
датного поета, правозахисника, Героя 
України? Це ім’я зробило б честь 
кожному місту, кожній цивілізованій 
нації. Влада Києва покликана плекати 
історичну пам’ять українського народу, 
примножувати його культурну спадщину, 
зрештою, оберігати життєве середовище 
киян. Чинячи навпаки, вона стає, кажучи 

словами Стуса, учасником потаємного 
затоплення українського національного 
суходолу і протиставляє себе культурі 
українського народу. 

Після виступів доповідачів учасники 
громадських слухань ОДНОГОЛОСНО 
ухвалили резолюцію: виступити кате-
горично проти будівництва офісно-
торговельно-розважального комплексу 
на просп. Перемоги, 119 у Святошин-
ському районі м. Києва, а заснувати 
сквер імені Героя України Василя Стуса. 
Виступити категорично проти будівництва 
громадсько-житлового комплексу з не-
житловими приміщеннями та об’єктами 
соціального призначення та підземними 
паркінгами на перетині вул. Львівської 
та вул. Живописної у Святошинському 
районі м. Києва та заснувати сквер 
відпочинку та дозвілля з дитячими май-
данчиками. 

Документи з громадських слухань 
передані до Київської міської ради та до 
Святошинської РДА. Ми, кияни, чекаємо 
на виконання нашої волі від тих, хто 
згідно із законодавством, покликаний 
діяти в наших інтересах.

Віктор Ткаченко, голова 
Святошинської РО „Зелений світ”

акція запрошення киян на гро-
мадські слухання

виступає народний депутат України К. Куліков

громадські слухання
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Відчуйте різницю 
Граючи і спілкуючись з однолітками, 

дитина активно пізнає мир: фантазує, 
вчиться підтримувати бесіду, рухається. 
«Взаємодія» з телевізором розвиває в 
малюка пасивність. Швидка зміна кадрів 
негативно впливає на дитячий мозок, ве-
лика кількість інформації стомлює дити-
ну, а живе спілкування замінюється його 
сурогатом – нескінченною рекламою і 
вульгарними шоу. 

Якщо при кожній нагоді батьки за-
лишають дитину «на телевізор», щоб 
спокійно зайнятися своїми справами, 
малюк може з часом «підсісти» на цю 
розвагу і впасти в серйозну залежність 
від блакитного екрану. Проглядання 
бойовиків і жахастиків може породжу-
вати в дитині агресію, особливо якщо 
вона ще не здатна відрізняти вигадку 
від реальності. 

Вік і особливості сприйняття 
До піврічного віку діти звертають на 

працюючий телевізор не так багато уваги. 
Монотонні звуки заколисують їх; іноді 
вони реагують на знайому заставку. 

У віці від шести до вісімнадцяти 
місяців дитячу увагу притягають рухомі 
різнокольорові картинки, що миготять на 
екрані. Більшість лікарів не рекоменду-
ють проглядати телевізор дітям до двох 
або навіть трьох років. Але якщо вже ви 
вирішили не захищати малюка від теле-
бачення, пропонуйте йому тільки короткі 
мультики або спеціальні програми, при-
значені для дітвори цього віку. 

Дітям від півтора до трьох років важ-

дІТИ І ТЕЛЕвІЗОР 
Чарівність екрану
Під час проглядання телевізора діти, 

залишаючись в звичній для них обста-
новці (на відміну від проглядання муль-
тфільмів в кінотеатрі), мають можливість 
спостерігати за вигаданими або реаль-
ними подіями чужого життя, розвитком 
відносин, бійками і гонитвою... Візуальне 
зображення дозволяє відмовитися від 
реальності, забути про невиконані уроки 
або приміряти на себе образ героя. 

Але, як не дивно, в телевізорі дітей 
привертає не тільки картинка. На підставі 
ряду проведених експериментів шот-
ландські вчені дійшли висновку, що діти 
молодшого шкільного віку (6-8 років) з 
великим ентузіазмом готові дивитися на 
екран без зображення. 

ко висловити емоції, що переповнюють їх 
при прогляданні мультфільмів. Потрібно 
давати їм необхідні пояснення, напри-
клад: «Це ведмедик, ми бачили такого 
в зоопарку, пам‘ятаєш? Він любить мед 
і малину. Ти теж їв малину у бабусі на 
дачі. А це їжачок, його друг». 

У віці трьох-чотирьох років малюк 
починає усвідомлювати різницю між ви-
гаданим і реальним світом. Він приміряє 
на себе різні ролі – казкового принца, 
попелюшки, злого вовка або людини-
павука. Батькам важливо простежити за 
тим, щоб дитина не пішла в екранний 
світ «з головою». Потрібно допомогти 
малюкові перемкнути його уяву і творчу 
енергію на реальний світ: грати у футбол, 
збирати разом конструктор або шити 
наряди для ляльок. 

Батькам на замітку: 
- домовтеся з дитиною про «квоту» 

на перегляд телевізора. Важливо, щоб 
вона дотримувалася затвердженого 
розкладу; 

- якщо ви вважаєте, що вибір дити-
ною тієї або іншої передачі не зовсім 
вдалий, поясніть свою позицію; 

- дитяча кімната – не місце для 
телевізора: таке доступне задоволення 
складе серйозну конкуренцію читанню і 
розвиваючим іграм; 

- не використовуйте телевізор як 
«фон» - діти швидко переймають у бать-
ків цю шкідливу звичку; 

- поясніть малюкові, що таке реклама. 
Навчіть його не приймати на віру все, про 
що віщають з екрану. 

У РОсІЇ ЩОдНя 250 ОсІб 
сТАЮТь НАРКОмАНАмИ
Кожен день у Росії від наркотиків 

помирає понад 80 осіб, понад 250 осіб 
стають наркозалежними, повідомив ди-
ректор Федеральної служби з контролю 
за обігом наркотиків Віктор Іванов.

“Зростання кількості наркозалежних 
носить характер епідемії”, – сказав Іва-
нов на прес-конференції. 

За його словами, у Росії офіційно 
зареєстровано понад 503 тисяч нар-
козалежних, а реальна їхня кількість, 
розрахована за методикою ООН, у п’ять 
разів більша - 2,5 мільйона чоловік. При 
цьому близько 140 тисяч наркозалежних 
– це неповнолітні, з яких 8 тисяч дітей 
молодші 14 років. 

Глава Держнаркоконтролю стурбо-
ваний широким поширенням наркотиків 
у Росії. “90% російських наркоманів 
підсажені на афганську голку. Героїн 
можна купити як снікерс”, – заявив Ві-
ктор Іванов. 

Нагадаємо, раніше американська 
дослідна корпорація RAND заявила, що 
синтетичний наркотик метамфетамін за-
вдає економіці США чималих збитків.

НАЗвАНО НАйпИТУЩУ
 НАЦІЮ У свІТІ

Шотландія вийшла на перше місце 
у світі за кількістю спожитого на душу 
населення алкоголю, такі дані наво-
дяться в доповіді шотландського уряду, 
повідомляє Газета.Ru. У доповіді уряду 
також повідомляється, що в 2007 році 
шотландці вжили близько 50 млн літрів 
чистого спирту. 

За даними уряду, шотландець старше 
16 років випиває в рік приблизно 11,8 
літрів спирту, що дорівнює 570 пінтам 
4% пива, 42 пляшкам горілки або 125 
пляшкам вина. 

У свою чергу, міністр охорони 
здоров’я Шотландії заявив, що таке ви-
соке споживання спиртного пов’язано 
з вживанням дешевого, доступного 
алкоголю. 

“Шотландія обігнала навіть Росію, 
де через алкоголізм середня тривалість 
життя у чоловіків наблизилася до 59 ро-
ків,” – наголошується в доповіді . 

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, 
що чехів оголошено найбільш питущою 
нацією в Центральній Європі. 

У свою чергу, за кількістю вживання 
пива чехи займають перше місце у світі. 

Раніше, 6 грудня 2008 року повідо-
млялося, що більше третини європейців 
ніколи не вживають алкоголь, а в Італії 
не п’є 53 відсотки населення. 

фАсТ-фУдИ ЗбІЛьшУЮТь
РИЗИК ІНсУЛьТІв

Американські дослідники виявили 
зв’язок між частотою ішемічних інсультів 
у певній місцевості та кількістю фаст-
фудів на ній.

Експерти проаналізували дані про 
1247 ішемічних інсультів, які зафіксували 
за 3 роки в окрузі Нуесес, штат Техас, 
що зібрали в рамках дослідницького 
проекту BASIC (Brain Attack Surveillance 
in Corpus Christi). Місця проживання 
пацієнтів зіставили з даними про розта-
шування 262 фаст-фудів округу Нуесес, 
пише WebMD. 

Як з’ясувалося, в районах з найбіль-
шою концентрацією фаст-фудів частота 
інсультів була вищою на 13% у порівнян-
ні з районами, де фаст-фудів було най-
менше, а кожен новий заклад у районі 
сприяв збільшенню частоти інсультів 
серед місцевого населення на 1%. При 
оцінці даних враховувалися демографічні 
та соціально-економічні фактори, які 
здатні вплинути на стан здоров’я меш-
канців різних районів округу. 

За словами автора дослідження Лью-
іса Моргенштерна, отримані дані пере-
конливо свідчать про наявність стійкого 
взаємозв’язку між частотою інсультів і 
числом фаст-фудів. Ця закономірність 
може бути прямим наслідком харчування 
у таких закладах. Однак їхня популяр-
ність може, навпаки, бути однією з ознак 
поганого стану здоров’я населення, за-
значає Моргенштерн. 

“У будь-якому випадку, програми 
профілактики інсультів необхідно впро-
ваджувати в першу чергу саме в районах 
з найбільшим числом ресторанів швидко-
го обслуговування”, – вважає вчений. 

Раніше повідомлялося, що 66-річний 
житель штату Флорида, США, набрав 
номер служби порятунку 911, коли в 
фаст-фуді не виявилося його улюбле-
ного лимонаду.
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Гуляш по-гуцульськи з тертюхами
Склад: 1 кг свинини, 1-2 цибулини, 

сіль, перець, лавровий листок, 1 кг сирої 
картоплі, 300 г - вареної, 1-2 столові 
ложки борошна.

Приготування: Промите м’ясо наріза-
ти кубиками, злегка відбити, посолити і 
підсмажити на гарячому жирі. Додати 
цибулю, потушкувати її до прозорості. 
Потім до половини м’яса підлити води, 
покласти на 5 хв. лавровий листок. Тим 
часом приготувати галушки - книдлі з 
картоплі (“тертюхи”). Потерти на дрібній 
тертушці сиру картоплю і злегка відтис-
нути рідину до мисочки. Відстояну рідину 
обережно злити, а крохмаль, який осів, 

додати до маси. Варену картоплю про-
пустити крізь м’ясорубку, вимішати з си-
рою, додати 1-2 столові ложки борошна, 
посолити. Сформувати маленькі книдлі, 
вкинути у підсолений окріп. Картопляне 
тісто не може довго лежати. Книдлі го-
тові, коли спливуть і стануть прозорими. 
Зварені книдлі вимішати з гуляшем і в 
керамічних горщиках поставити в духо-
вку. З посоленого борошна і води за-
місити дуже м’яке тісто. Його ще місять 
на кефірі чи квасному молоці, тоді буде 
смачніше. Із тіста формують коржики, 
заліплюють горщики і ставлять на 15-20 
хв. у піч. Страву подають гарячою, по-
сипавши зеленню.

ЗНАйшЛИ ЧУдОвИсьКА
Норвезькі палеонтологи виявили 

останки рештки із гігантських динозаврів 
- пліозавра із 30-сантиметровими зубами. 
Канадським вченим пощастило менше: 
хижі динозаври, рештки яких вони зна-
йшли, за розміром схожі на курку.

Рештки пліозавра виявлено на ост-
ровах архіпелагу Шпіцберген ще в 2007 
році, проте їх дослідження проведено 
недавно. За даними норвезьких фахівців, 
голова пліозавра, який жив у юрському 
періоді 147 мільйонів років тому, вдвічі 
більша від голови тиранозавра, а його 
вага становить 45 тонн, довжина ж – 15 
метрів, пише The Guardian. 

Вчений Еспен Мадсен Кнутсен осо-
бливо цінною назвав знахідку цілого 
фрагменту щелепи стародавнього мор-
ського хижака. “Цей пліозавр міг з’їсти 
все, що б він не зустрів”, – зазначив 
палеонтолог. 

Крім того, експерти з Університету 
Аляски за допомогою комп’ютерної томо-
грами відтворили 3D-зображення мозку 
пліозавра. З’ясувалося, що він був ма-
леньким і витягнутим, як у білих акул. 

Крім того, одночасно зі знахідкою 
пліозавра, канадські вчені виявили під 
час дослідження решток із провінції Аль-
берта кістки дуже маленького двоногого 
динозавра-хижака, розміром із курку. 
Один з дослідників Нік Лонгріч зазначив, 
що уявлення про екосистему крейдового 
періоду в Північній Америці зараз карди-
нально змінюються на користь дрібних 
динозаврів. 

Нагадаємо, нещодавно інша група 
палеонтологів виявила на території Ар-
гентини рештки всеїдного динозавра, 
раніше невідомого науці. 

АЛКОГОЛь У РЕКЛАмІ 
Реклама алкоголю шкідлива – дове-

деноПри перегляді фільмів та реклами у 
глядачів, котрі бачать на екрані алкоголь, 
виникає бажання випити самим – у се-
редньому вони випивають на 1,5 пляшки 
пива на годину більше, ніж ті, хто алко-
голь на екрані не бачить, стверджують 
голландські вчені.

До такого висновку співробітники 
університету Наймегена прийшли у 
результаті експерименту, у ході якого 
добровольці дивилися фільми і рекламу 
і мали можливість вживати будь-яку 
кількість алкогольних напоїв. 

Метою роботи було поставити крапку 
в дискусіях, які ведуться у суспільстві 
щодо впливу на глядачів реклами алко-

голю та показу його вживання у фільмах, 
говорять автори експерименту. Водно-
час, вчені наголошують, що дослідження 
стосується короткострокової поведінки 
під час перегляду телевізора, а не при-
страсті до алкоголю взагалі. 

“Значення нашого дослідження 
у тому, що в боротьбі за зменшення 
кількості спожитого алкоголю у деяких 
групах людей може бути розумно не по-
казувати його у програмах, спрямованих 
на ці групи, і в рекламі у певний період 
часу”, – йдеться у роботі Рутгерта Ен-
гельса і його колег. 

У дослідженні брали участь 80 
студентів-добровольців чоловічої статі. 
Їх розділили на дві групи і помістили в 
кімнати з телевізором, зручними дивана-
ми і випивкою: вином, пивом і різноманіт-
ними слабоалкогольними напоями. 

Протягом години вони дивилися 
фільм і рекламу. Демонстровані першій 
групі містили показ алкоголю, друга 
група його на екрані не бачила. У ре-
зультаті кількість випитого варіювалось 
від чотирьох пляшок пива до повного 
утримання від пиття. 

Потім вчені провели розрахунок по 
групах. Вони підрахували, що в серед-
ньому кожен студент з групи, який бачи-
ли алкоголь на екрані, випив на півтори 
пляшки пива більше, ніж добровольці з 
групи з безалкогольними фільмами та 
рекламою. 

“Це перший експеримент, що де-
монструє прямий вплив телепрограми 
на кількість випитого під час перегляду 
алкоголю”, – йдеться у висновках екс-
перименту. 

Нагадаємо, наприкінці минулого року 
канадські вчені встановили, що вживання 
алкоголю заважає жінкам адекватно 
оцінювати чоловічу привабливість.

пАТОЛОГІЧНА ЗАЛЕжНІсТь
У Японії майже 20% учнів середніх 

шкіл у віці 12-14 років відправляють 
понад 50 електронних повідомлень 
щодня по стільниковому телефону, а 
близько 7% - понад 100 повідомлень, 
що, на думку міністерства освіти країни 
говорить про залежність школярів від 
користування стільниковим телефоном.

Протягом листопада і грудня ми-
нулого року міністерство провело до-
слідження серед 10 тисяч 500 школярів 
початкової (6-11 років), середньої (12-14 
років) та старшої школи (15-17 років) по 
всій країні. 

Дослідження виявило, що близь-

ко 24,7% молодших школярів мають 
власний стільниковий. У середній школі 
власників мобільних телефонів майже 
половина – 45,9%, а серед старшоклас-
ників їх стає 95,9%. 

При цьому, якщо в початковій школі 
понад 50 електронних листів щодня 
відсилають всього 2,4%, то в середній 
школі таких дітей стає вже 19,5%, у 
старшій школі – 13,9%. 

Серед дітей, які відправляють щодня 
більше 30 повідомлень, більше половини 
відповіло, що вони лягають спати пізні-
ше 23 години. У молодших класах це 
64,3%, у середніх – 74,8%, у старших 
- 87,1%. 

Дослідження виявило також, що біль-
шість батьків не уявляють собі ступеня 
залежності дітей від стільникового теле-
фону і зберігають ілюзію, що тримають 
ситуацію під контролем. Більше половини 
старшокласників відповіли, що вдома не 
існує будь-яких внутрішніх правил, що 
обмежують користування стільниковим 
телефоном. При цьому майже три чверті 
батьків заявили, що такі правила і об-
меження ними встановлено. 

Міністерство вважає за необхідне 
“підвищити рівень свідомості батьків, 
що повинно сприяти привчанню дітей до 
правильного користування стільниковим 
телефоном”. 

У грудні мер префектури Осака ввів 
заборону на носіння стільникових теле-
фонів у школах. Цю ініціативу підхопили 
більшість шкіл країни. Міністерство 
освіти поки обмежилося лише письмо-
вою рекомендацією державним школам 
заборонити використання стільникових 
телефонів учнями. 

Побоювання в суспільстві викликано 
тим, що школярі все частіше викорис-
товують стільниковий не як засіб мо-
більного зв’язку, а для різних способів 
віртуального спілкування, непідконтр-
ольного батькам. 

Так, до недавнього часу школярі мо-
гли безперешкодно виходити в інтернет, 
у тому числі і на порносайти та сайти 
знайомств. Крім того, майже в кожній 
японській школі існує так званий “під-
пільний сайт школи”, на якому розміщу-
ється образлива інформація або погрози 
в адресу когось із учнів. 

Однак у повної заборони стільни-
кових чимало супротивників. Дитячі 
моделі стільникових телефонів оснащено 
системою GPS, що дозволяє встановити 
місцеперебування дитини, що для бага-
тьох батьків стало додатковою гарантією 
її безпеки.


