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ЖОВТЕНЬ
1- Міжнародний день людей похилого віку 
 День ветерана 
2-Міжнародний день боротьби проти на-

силля 
6-День працівників освіти
10-Всесвітній день охорони психічного 

здоров’я 
13-Міжнародний день зменшення ризику 

природних катастроф 
- День працівників державної санітарно-

епідеміологічної служби
14 - Покрова Пресвятої Богородиці
 День Українського козацтва
17 - Міжнародний день боротьби за лікві-

дацію бідності
19 - День Апостола Фоми
24 - Всесвітній день розвитку інформації
 День Організації Об’єднаних Націй
28 - День визволення України від фашист-

ських загарбників
31 - День Апостола і Євангеліста Луки 

ООН ОбГОВОРюВАТИмЕ 
ПРОбЛЕмУ ГЛОбАЛЬНОГО 

ПОТЕПЛІННя НАсТУПНОГО РОКУ
Лідери країн-членів ООН під час саміту 

організації обговорять проблему зміни клі-
мату. За словами генсека ООН Пан Гі Муна, 
обговорення відбудеться у вересні наступ-
ного року.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, у своєму ви-
ступі з трибуни Генеральної Асамблеї ООН 
Пан Гі Мун вказав на необхідність зміни під-
ходів до ведення бізнесу, містобудування та 
енергопостачання. «Щоб ми могли дотриму-
ватися цього курсу, я запрошую всіх вас на 
кліматичний саміт, який відбудеться у вересні 
наступного року в ООН», – заявив він.

Як повідомлялося раніше, на даний час 
міжурядова група експертів зі зміни клімату 
збирається у Швеції для розробки доповіді з 
глобального потепління. Очікується, що впер-
ше вчені особливо відзначать роль людської 
діяльності у глобальному потеплінні.

За матерiалами: Вести.ru, ІТАР-ТАСС

ЗАЛИшТЕ ЛИсТя хРОбАКАм!
Екологи закликають приєднуватись до 

патруля на захист опалого листя.
Як відомо, Правила утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України 
забороняють вивозити з парків листя, за 
винятком території вздовж доріжок, на-
вколо пам’ятників, спортивних та дитячих 
майданчиків.

- Достатньо зазирнути у будь-який парк 
восени, щоб побачити, що листя прибираєть-
ся на всій його території. В багатьох випадках 
вся територія парку вишкрібається до голого 
грунту, на якому навіть трави не лишається. 
Звісно, такі дії дуже шкідливі для парків. – 
розказує Олексій Василюк. – При відсутності 
зміни підходів до поводження з опалим лис-
тям, мине ще кілька років і дерева у київських 
парках всохнуть, а нові будуть дуже важко 
приживатися без родючого шару ґрунту. 

Національний екологічний центр України 
оголошує набір у добровільний патруль у сто-
личних парках для виявлення випадків неза-
конного вивезення листя комунальниками.

Щоразу, зустрічаючи зеленбудівців 
що прибирають листя, просимо викликати 
міліцію для з’ясування  правомірності при-
бирання листя в парках та повідомляти про 
виявлені порушення на емейл vasyliuk@gmail.
com, зазначаючи в темі “осінь 2013”.

шановні друзі!
Радий нагоді в черговий раз засвід-

чити Вам свою повагу та запросити 
до участі в написанні новітньої історії 
України, яку Ви власноруч творили сво-
єю безкорисною працею на екологічній 
ниві протягом останніх 25 років.

Ваша самовіданність та звитяга  у 
вирішені екологічних проблем молодої 
держави, на моє глибоке переконання, 
мають бути зафіксовані на папері та 
опубліковані окремим виданням історії 
зеленого руху в нашій державі.

З метою забезпечення методо-
логічного підходу та структуризації 
майбутніх публікацій, прошу, по мож-
ливості, дотримуватись порядку ви-

кладення подій:
1. Коли і яким чином Ви стали 

членом Асоціації.
2. Хто (або що) вплинули на Ваше 

рішення вступити до  екологічного 
руху.

3. З ким Ви співпрацювали і співп-
рацюєте.

4. У вирішенні яких проблем 
Вашого регіону, країни в цілому, Ви     
брали участь. Найяскравіші спогади, 
публікації в пресі та виступи в іншіх 
ЗМІ (копії публікацій).

5. З якими проблемами у стосун-
ках із владою на місцевому і загально-
українському рівні Ви стикались.

6. Ваша участь у міжнародних 
екологічних акціях.

7. Ваше бачення сучасного стану 
екологічного руху в країні та його     
перспектив.

8. Ваші додаткові до запитань 
міркування і спогади.

Свої тези, статті та доповіді над-
силайте до виконавчої управи асоціації 
(02002. м.київ, а/с 84, zeleniysvit@ 
ukrpack.net)  в письмовому або елек-
тронному вигляді з10 по 31 жовтня 
2013 року. 

Юрій Самойленко   
Від редакції:
Окремі матеріали, надіслані в 

електронній формі, можуть зна-
йти своє місце на шпальтах нашої 
газети.

ДАВАйТЕ сПІЛЬНО НАПИшЕмО ІсТОРІю НАшОГО
 «ЗЕЛЕНОГО сВІТУ»!
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УЕА «Зелений світ» створе-
на в 1988 році як реакція суспіль-
ства на жахливий екологічний 
стан в Україні, спричинений 
Чорнобильською катастро-фою 
1986 року. Асоціація є членом 
Міжнародної федерації «Друзі 
Землі«. 

Голова УЕА «Зелений світ»   
Юрій Іванович Самойленко.

Газета «Зелений Світ» була, 
на час створення, одним з най-
перших неформальних антире-
жимних видань, в якому відкри-
валася правда про стан здоров’я 
нації та екологічні негаразди 
в країні. Газета стала рупором 
демократії. В епоху тотального 
замовчування та брехні на наших 
шпальтах відкривалися жахні 
картини радянської дійсності. 

2Екологічні вісті

хАРКІВсЬКА ПРОКУРАТУРА 
ВИмАГАє ВІДшКОДУВАТИ ЗбИТКИ

Харківська міжрайонна прокуратура з 
нагляду за додержанням законів у  приро-
доохоронній сфері вимагає відшкодувати 
1,7 млн. грн збитків,  завданих державі в 
результаті незаконної оранки земель на 
території  національного природного парку 
«Дворічанський» (Харківська обл.).

 Як повідомляє прес-служба Харківської 
облпрокуратури, в ході перевірки було ви-
явлено, що сільгосппідприємство незаконно 
розорювало землі  природного парку загаль-
ною площею більше 80 га.

 «Це завдавало шкоди об'єкту природно-
заповідного фонду та призводило до  
знищення унікальних рослин. Завдяки втру-
чанню прокуратури незаконна  діяльність 
припинена. Прокуратурою заявлено позов 
в інтересах держави  про відшкодування 1,7 
млн. грн.», – наголошується в повідомленні  
прес-служби Харківської облпрокуратури.

 Як відомо, національний природний парк 
«Дворічанський» був створений в  2009 р. в 
Дворічанському районі Харківської області 
на території, де  десятки мільйонів років тому 
було море. Головною визначною пам'яткою 
парку вважаються крейдяні гори, а також 
рідкісні, ендемічні та червонокнижні види 
рослин.

Василюк Олексій

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 лютого 2013 нівелює всі ключові 
вимоги екологів до цього документу, тим 
самим даючи зелене світло дельфінаріям 
та зменшуючи обсяги надскладної роботи 
Державній екологічній інспекції. 

Правила і норми утримання дельфінів 
в умовах неволі писалися, розроблялися, 
узгоджувалися не менше 5 років. З точки 
зору охорони природи ці «правила» су-
перечать екологічній етиці по відношенню 
до диких тварин, але живучи в сучасному 
світі торговельно-грошових відносин, де 
місця сакральній дикій природі, її повазі 
та збереженню місця немає, де тварини 
використовуються з комерційною метою, 
представники кампанії проти використання 
дельфінів у дельфінаріях зрозуміли, що 
прийняття цих правил буде як ще одна 
палка в колесо машини дельфінаріїв, адже 
в правилах є пункти, які б призвели до сут-
тєвих матеріальних втрат дельфінаріями, а 
також до контролю над кількістю тварин, які 
утримуються в неволі, їх ідентифікації, щоб 
під документами на дельфіна Фліппера не 
проходило десять інших дельфінів, щоб не 
виловлювали вагітних самок й потім розпо-
відали про чудодійне народження дитинчат 
в басейні. Ми вже давно звикли, що орган, 
який має бути першим на барикадах на захис-
ті природи, займати жорстку позицію, стоїть 
десь на хиткому містку й тягне руки на зустріч 
то добру, то злу. Ось один з прикладів. 

Мінприроди обіцяло прийняти Норми, 
потім відкладало, потім починало зпочатку. 
До середини 2012 р. документ було складено 
і узгоджено, не всі вимоги зоозахисників 
були враховані, але, що робити, краще хоч 
якісь Стандарти,  чим ніяких. За основу були 
взяті Стандарти утримання дельфінів-афалін 
у неволі Європейської Асоціації морських 
ссавців (ЕААМ). Це умови, які забезпечують 
мінімальні потреби для існування дельфінів в 
умовах неволі. У грудні 2012 року узгоджені 
Правила і норми були направлені до Мінюсту 
для держреєстрації. 27 грудня Мінприроди 
відкликає документ з Мінюсту. За версією Мі-
нюсту, за ініциативою Мінприроди, за версі-
єю Мінприроди для повторного узгодження з 
центральними органами виконавчої влади. У 
лютому 2013 Правила і норми вдруге подали 
на держреєстрацію, 15 лютого зареєстрова-
ні, 28 лютого оприлюднені і вступили в дію.

Як з’ясувалося після відкликання і по-
вторного подання Правила і норми були 
скорочені і спотворені.

Так  слово «Афаліна» було замінено на 
«Дельфін», але крім 2-3 метрових афалін 
існують і інші дельфіни, довжина косатки, 
наприклад, може сягати 10 м, і Правила 
дозволили утримувати косаток в басейнах 
для афалін. 

Далі всі напрацьовані і узгоджені стан-
дарти щодо кількості та розмірів басейнів 
для дельфінів були спотворені чи то опе-
чаткою, чи навмисним викривленням під ви-
глядом опечатки. Слово «Басейн» замінили 
на «Басейн-ізолятор». Замість обов’язкових 
басейнів: для проживання, для виступів та 
басейна-ізолятора для хворих тварин за-
лишився тільки ізолятор, та і той став не 
обов’язковим.

Крім того генетичну ідентифікацію тварин 
замість обов’язкової зробили добровільною, 
а без цього неможливо точно встановити 
батьків та підвид дельфіна, що надає мож-
ливість видавати незаконно набутих тварин 
за народжених у неволі. Тощо.

Громадскість та народні депутати звер-
тали увагу на ці та інші викривлення Правил, 
що унеможливлювало їх (Правил) нормальне 
використання. Та пропонували якнайшвидше 
внести зміни.

 Тепер Мінприроди вийшло з ініциативою 
внести зміни до Правил і норм утримання 
дельфінів в умовах неволі. Можна було по-
думати, що Мінприроди вирішило привести 
Стандарти до здорового глузду, виправивши 
виявлені «ляпи», а також, можливо, допо-
внити їх з урахуванням піврічного досвіду 
застосування Правил і норм.

Але виявилось навпаки, ситуацію хочуть 
погіршити, і без того не бездоганні Правила 
мають намір спростити.

Міністерство екології в жодному разі не 
має допустити ухвалення таких правок до 
Правил утримання дельфінів. Скільки буде 
продовжуватися цей незаконний бізнес на 
стражданнях тварин. В Україні наявні всі 
закони для неприпустимості дії дельфіна-
ріїв, але ті ростуть як гриби кожного року, 
адже так вигідно використовувати рідкісних 
червонокнижних тварин в індустрії розваг. 
Тварини не клоуни! Коли ми це нарешті 
зрозуміємо?!

Євген Пахомов

ДЕЛЬфІНАРІям РОЗВ’яЗУюТЬ 
РУКИ ПРАцІВНИКИ мІНПРИРОДИ

Міністерство екології та природних ре-
сурсів своїм проектом «Про внесення змін 
до наказу № 622 Міністерства екології та 

природних 
р е с у р с і в 
п р о  з а -
тверджен-
ня Правил 
і  н о р м 
утримання 
дельфінів 
в  умовах 
н е в о л і » , 
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України, лісники спробували вирішити 
проблему своїми методами – вирубати 
заказник за вихідні. – Коментує ситу-
ацію заступник голови Національного 
екологічного центру України Олексій Ва-
силюк. – Нерідко трапляється так, що  всі 
порушення намагаються здійснити саме у 
вихідні дні, до того як приїдуть перевірки. 
Адже контролюючі органи, на відміну від 
порушників, слухняно працюють лише по 
будніх днях.

 Екологічні організації вимагають: 
провести обрахування збитків, нанесених  
державі внаслідок вирубування заповід-
ного лісу відповідно до Постанови КМУ 
від 24.07.2013 «Про затвердження такс 
для обчислення розміру шкоди, заподі-
яної внаслідок порушення законодавства 
про природно-заповідний фонд». Відпо-
відно до цієї такси, збитки за пошкоджен-
ня кожного дерева можуть сягати 5515  
грн.; враховуючи масштаб порушень, 
порушити кримінальну справу за ст. 252 
ККУ та дослідити причетність до скоєння 
даного порушення посадовців місцевих 
органів влади.

 Яськів Владислав

РАДИКАЛЬНИй ПРОТЕсТ
«УКРАЇНА бЕЗ шКУРОДЕРІВ»-2

17 вересня в Києві біля будівлі Мі-
ністерства внутрішніх справ України від-
булася акція протесту в рамках проекту 
«Україна без шкуродерів». Організатор  
акції: ГО «Товариство захисту тварин «За 
життя».

Зневірені у пошуках справедливості 
люди з плакатами, на яких зображено 
вбитих шкуродерами тварин, зібралися 
біля будівлі МВС. 

Активісти рішуче налаштовані відсто-
ювати права тварин до кінця.

Якщо не отримають письмового 
підтвердження від МВС, що винних при-
тягнуть до відповідальності, організатори 
прикують себе наручниками і ланцюгами 
до поручнів  будівлі МВС. Активісти го-
тові оголосити  голодування у протест на 
свавілля влади.

Мета акції – захист життя тварин.
Вимоги протестуючих: 1. Негайно за-

крити доступ до інтернет-ресурсу http://
vredy.to як до такого, який пропагує 
насильство, жорстокість і екстремізм. 2. 
Почати розслідування діяльності корис-
тувачів сайту шкуродерів. 3. Провести 
розслідування участі місцевої влади міст у 
масових отруєннях тварин.  4. Заборонити 
пропаганду жорстокості та насильства на 
всіх доступних ресурсах на території Укра-
їни відповідно до чинного законодавства, 
а саме ст.300 КК України.

Яна Ренк 

десятків метрів завдовжки, при дорозі, і 
мало тенденцію до збільшення.

Активісти звернулися до Державної 
екологічної інспекції України з проханням 
розібратися в цій ситуації та ліквідувати 
звалище.

У отриманій відповіді сказано: «Ви-
їздом на місце установлено, що на за-
значеній земельній ділянці фактів розмі-
щення твердих побутових та будівельних 
відходів не виявлено. Відповідно до усних 
пояснень лісничого ДП «Житомирський 
військовий лісгосп» Сторожука П.В., 
несанкціоноване сміттєзвалище було 
ліквідоване».

Активістами була проведена пере-
вірка сміттєзвалища. Виявилось, що воно 
нікуди не зникло, більш того, продовжує 
зростати.

“Це вже не перший приклад, коли 
Державна екологічна інспекція, вкупі з 
працівниками Державної лісової агенції, 
подають неправдиву інформацію”, – за-
значив Андрій Плига, командир ДОП 
“Зелене майбутнє”. – “Екоінспекція пере-
творилась на фіктивний орган, не здатний 
проводити повноцінні перевірки і забез-
печувати дотримання природоохоронного 
законодавства.”

Активісти готують звернення до Гене-
ральної прокуратури України з вимогою 
притягти до відповідальності лісника Ма-
карівського лісництва ДП «Житомирський 
військовий лісгосп» Сторожука П.В. за 
дачу неправдивих пояснень, та Державну 
екологічну інспекцію в Житомирській 
області за бездіяльність, адже звалище 
розташоване біля дороги і не помітити 
його не можливо. Екологи сподіваються, 
що прокуратура змусить ліквідувати не-
законне звалище.

Андрій Плига

ЛІсНИКИ ВИННІ У ЗНИщЕННІ 
бІЛЬшОсТІ ВИДІВ ЧЕРВОНОЇ 

КНИГИ УКРАЇНИ
 На третю неділю вересня припадає 

професійне свято – День лісника. Проте 
екологи не бачать причини радіти цьому 
святу, і традиційно вважають цей день 
Днем екологічного трауру. Адже, на їх 
думку, головною причиною зникнення 
більшості видів Червоної книги України  
є лісове господарство.

«Майже щодня можна почути новини 
про зловживання працівників лісової 
галузі, але це лише вершина айсбергу. 
Фактично будь-які вирубки відбува-
ються без врахування Законів України 
«Про Червону книгу України» та «Про 
природно-заповідний фонд України», 
тому по суті є незаконними, але ніхто з 
контролюючих органів на це не зважає», 
– розповідає Андрій Плига, координатор 
Громадського руху за збереження лісів у 
природному стані.

Екологи вважають, що виходом з ситу-
ації, що склалась, є внесення радикальних 
змін у лісове законодавство, зокрема 
в Санітарні правила у лісах України та 
Лісовий кодекс, та приведення їх у відпо-
відність до природоохоронних законів 
та європейських норм. Інакше Україна 
ризикує дуже швидко втратити останні 
природні ліси і степи, що за рівнем біо-
різноманіття є серед лідерів у Європі.

Прес-центр «Форум» 

ДЛя ЖИТЕЛІВ ТЕРНОПІЛЬщИНИ 
РАНОК ПОЧАВся ЗІ ЗНИщЕННя 

ЗАКАЗНИКА “ІВАНІВсЬКИй”
 За повідомленням жителів с. Під-

городнє Тернопільського району Терно-
пільської області зараз триває масштабна 
вирубка заказника «Іванівський» з метою 
прокладення лижноролерної біатлонної 
траси. На сьогодні площа вирубки сягає 
декількох гектарів.

 – Після звернень громадських ор-
ганізацій до Генеральної прокуратури 
України та Міністерства внутрішніх справ 

яК УЗАКОНюєТЬся ДЕРИбАН 
яЛТИНсЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

У січні цього року українська еколо-
гічна громадськість розпочала кампанію 
проти дерибанів Ялтинського гірсько-
лісового природного заповідника.

Нагадаємо суть проблеми: по-перше, 
за останні десятиріччя під різними при-
водами в даному природному резерваті 
було захоплено близько 100 га земельних 
ділянок. По-друге, за останні роки місцева 
влада прийняла низку рішень щодо роз-
ширення за його рахунок своїх населених 
пунктів. І останнє – в 2012 р. був розро-
блений “Проект зміни меж і розширення 
Ялтинського гірсько-лісового природного 
заповідника”, згідно із яким близько 700 
гектарів субтропічних природних комп-
лексів заповідника мають бути обміняні на 
ділянки гірського поясу (перші планується 
із заповідника виключити, другі – включи-
ти до його складу). Тобто, під прикриттям 
заповідання цінних старовікових букових 
лісів і яйлинських луків та степів (на необ-
хідність їх охорони кримські вчені вказу-
ють вже давно), робиться спроба вилучити 
із заповідника не менш цінні, унікальні для 
України, субтропічні ділянки!

На звернення з цього приводу міжна-
родної громадськості влада відмахнулася 
відписками.

За півроку з лишнім, які минули з 
того часу, громадським організаціям, 
перш за все львівській “Екології-Праву-
Людині” (http://epl.org.ua/) вдалося 
прорисувати схему дерибану Ялтинського 
заповідника .

С. Шапаренко, ЕкГ “Печеніги”

 ЕКОІНсПЕКцІю І ЛІсНИКІВ 
ВКОТРЕ сПІймАЛИ НА бРЕхНІ

У травні 2013 року активістами ДОП 
“Зелене майбутнє” було виявлено несанк-
ціоноване звалище твердих побутових, 
будівельних та інших відходів у лісовому 
масиві на території 6 кварталу Макарів-
ського лісництва Житомирського вій-
ськового лісгоспу. Воно займало декілька 
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ГЕНПЛАНИ мІсТ ЗАКАРПАТТя 
ПРИхОВУюТЬ В АРхІВІ 

ОбЛДЕРЖАДмІНІсТРАцІЇ 
 У разі необхідності з генпланами усіх 

населених пунктів Закарпатської області 
можна ознайомитися в управлінні містобу-
дування та архітектури місцевої обласної 
державної адміністрації. Про це у своєму 
листі Закарпатському Громадському 
Центру повідомив начальник управління 
Микола Пігуляк.

 Як зазначає чиновник, в обласному 
управлінні передбачено спеціальне при-
міщення, де за потреби можна ознайо-
митися з усіма необхідними матеріалами 
генпланів населених пунктів Закарпаття. 
Про можливості доступу до містобудівної 
документації можновладці вирішили пові-
домити громадських активістів лише після 
того як Мінрегіон України зобов’язав 
обласні адміністрації надати звіт з цього 
питання.

«Цілий рік ми зверталися до міських і 
селищних рад з проханням надати можли-
вість ознайомитися з генпланами, а інфор-
мація, як виявилося, компактно перебуває 
у архіві обласного управління архітектури 
та містобудування. Це дивно, але жодна 
міська рада області не згадала про цей 
архів у відповідях на наші інформаційні 
запити», – говорить Володимир Феськов, 
голова Закарпатського Громадського 
Центру, координатор моніторингу доступ-
ності генеральних планів у Закарпатті.

 «Тепер ми маємо намір взяти участь 
у засіданні колегії при управлінні місто-
будування та архітектури Закарпатської 
ОДА. Хочемо обговорити змістовність до-
кументів щодо доступності містобудівної 
документації у області, які облдержадмі-
ністрація надавала Мінрегіону України. 
Маю підозру, що інформація не зовсім 
відображає реальний стан речей», – за-
значив правозахисник.

 Бондар Аліна

бІЛЬшІсТЬ мІсЬКИх РАД 
ЛУГАНщИНИ ПРИхОВУюТЬ 
ГЕНПЛАНИ ВІД ГРОмАДяН 
 Про це розповіли експерти Схід-

ноукраїнського центру громадських 
ініціатив під час круглого столу «Доступ 
громадян до генпланів міст Луганської об-
ласті: проблеми та шляхи їх вирішення», 
який відбувся 22 серпня 2013 року в при-
міщенні Луганської обласної державної 
адміністрації. Захід організував Східно-
український центр громадських ініціатив 
спільно з Управлінням містобудування та 
архітектури та Управлінням комунікацій 
з громадськістю обласної державної 
адміністрації. У круглому столі взяли 
участь більше 20 архітекторів міст та ра-
йонів області, представники громадських 
організацій та журналісти.

 У 2012 – 2013 роках Східноукра-
їнський центр громадських ініціатив 
здійснив моніторинг доступності гене-
ральних планів усіх 460 міст України, 
включаючи 37 міст Луганської області. 
На всі міські ради Центром були наді-
слані інформаційні запити з проханням 
надати для ознайомлення містобудівний 
документ та пояснити як з генпланом 
може ознайомитися звичайний громадян. 
У відповідь 16 рад повідомили, що доступ 
до їх генпланів обмежено грифом «Для 
службового користування». При цьому 12 
категорично відмовили в доступі (Красний 
Луч, Кіровськ, Лисичанськ, Первомайськ, 
Привілля, Рубіжне, Свердловськ, Сє-
вєродонецьк, Старобільськ, Стаханов, 
Суходільськ, Щастя).

 Десять міськрад вказали, що не 
розпоряджаються цими містобудівними 
документами, а знаходяться вони в рай-
держадміністраціях. Рада міста Гірське 
не відповіла на інформаційний запит 
взагалі.

 Змістовні відповіді надали міські ради 
Алчевська та Луганська. Про можливість 
ознайомитися із повним текстом генплану 
в приміщені міськради заявили Зоринськ 
та Петровське, однак у організаторів мо-
ніторингу перевірити ці дані можливості 
не було.

 Згідно Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» генплан 
має поділятися на дві частини: відкриту та 
закриту. 35 із 37 міських рад області по-
рушують цю норму закону і відповідного 
розмежування не зробили. Це робить 
неможливим ознайомлення громадян із 
документами. Закон вимагає, аби від-
криті частини генпланів були розміщені 
на офіційних веб-сайтах міських рад. 
Це положення також виконали лише 
Алчевськ та Луганськ. На веб-сайті Кіров-
ська розмістили лише основне креслення 
Генплану міста.

 «Генеральний план – важливий місто-
будівний документ. Саме він визначає як 
місто розвиватиметься у майбутньому. Без 
доступу до інформації генплану інвестори 
не можуть ухвалювати зважені рішення 
щодо інвестицій, здійснювати будь-яке 
серйозне будівництво. Без генплану містя-

ЧЕРНІГІВсЬКА ОДА 
ВИмАГАТИмЕ РОЗсЕКРЕТИТИ 

ГЕНПЛАНИ мІсТ ОбЛАсТІ
 Про це нещодавно повідомило Управ-

ління містобудування та архітектури Черні-
гівської обласної державної адміністрації у 
відповідь на звернення Чернігівського гро-
мадського комітету захисту прав людини. 

Приводом для звернення правозахис-
ників до обласної влади став той факт, 
що жителі Чернігівщини протиправно по-
збавлені доступу до генпланів своїх міст.

За інформацією керівництва об-
ласного Управління містобудування та 
архітектури грифи обмеження доступу 
до генпланів міст надавалися спеціалізо-
ваними інститутами-розробниками, тому 
і зняти відповідні грифи мають саме ці 
організації. З метою вирішення проблеми 
Управління готує запити до проектних ін-
ститутів з вимогою перегляду грифів «Для 
службового користування» на генпланах 
чернігівських міст.

«Впевнений, що проектні інститути 
мають швидко переглянути грифи об-
меження доступу на генпланах. Тепер 
для цього не має жодних законодавчих 
перешкод. Отже, вірю, що протиправне 
свавілля із приховування генпланів від 
жителів Чернігівщини завершиться вже у 
найближчі місяці», – коментує ситуацію 
виконавчий директор Чернігівського гро-
мадського комітету захисту прав людини 
Віктор Тарасов.

Ксенія Лешукова

ДОНЕцЬКІ ЕКОЛОГИ сПІЛЬНО ІЗ 
ВЛАДОю ЗАбЕЗПЕЧАТЬ 

ДОсТУПНІсТЬ ГЕНПЛАНІВ
 За ініціативи ГО «Донецький еколо-

гічний рух» Управління містобудування та 
архітектури Донецької ОДА у вересні про-
вело нараду щодо проблем забезпечення 
доступності генпланів для громадян.

У заході взяли участь представники 
управління містобудування та архітектури 
Донецької ОДА, члени ГО «Донецький 
екологічний рух».

Приводом для наради стало звернен-
ня донецьких екологів до обласної влади, 
в якому вони звернули увагу на той факт, 
що жителі Донецької області протиправно 
позбавлені доступу до генпланів своїх міст 
та закликали посадовців докласти зусилля 
для вирішення проблеми.

У ході наради були озвучені пробле-
ми, що перешкоджають забезпеченню 
доступності містобудівної документації. 

«За підсумками наради було вирі-
шено створити робочу групу за участю 
представників управління архітектури 
ДонОДА, проектних інститутів, окремих 
органів місцевого самоврядування, НУО. 
Метою такої групи буде підготовка змін 
до переліків інформації з обмеженим 
доступом як на рівні області, так і на рівні 
окремих населених пунктів, ініціювання 
практичних процедур та створення мето-
дичних рекомендацій з відкриття доступу 
до генпланів…», – розповідає про резуль-
тати наради представник ГО «Донецький 
екологічний рух» Сергій Денісенко.

Східноукраїнський
 центр громадських ініціатив

ни позбавлені можливості контролювати 
дії влади по забудові міста та розподі-
лу земельних ресурсів громади. Доки 
містобудівна документація буде в руках 
обмеженого кола осіб, це породжуватиме 
корупцію та беззаконня в землевідведенні 
та будівництві. Саме тому ми домагаємось 
зняття грифів обмеження доступу з генп-
ланів», – коментує результати моніторин-
гу доступності містобудівної документації 
для громадян голова Східноукраїнського 
центру громадських ініціатив Володимир 
Щербаченко.

Волонтер Корпусу миру США Ейлін 
Келі розповіла присутнім про досвід 
доступу громадян до містобудівної до-
кументації в США. У свою чергу пред-
ставники ініціативних груп громадян, 
що протидіють незаконним забудовам, 
поділилися історіями про те, як вони 
не можуть отримати інформацію про 
конкретні будівництва поруч місць свого 
проживання та їх власників.

 Східноукраїнський 
центр громадських ініціатив
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Екологічні негаразди

брати наші менші

ДИхАТИ ПО-ГОРЛІВсЬКИ 
Аварія на «Стиролі» не викликала у 

місцевих бажання боротись за чисте 
повітря.

1932 року, коли було утворено До-
нецьку область, до якої увійшло кілька 
донбасівських округів, серед претенден-
тів на роль центру нової адміністративної 
території були Луганськ, Артемівськ, 
Сталіно (Донецьк) і Горлівка. В історичних 
матеріалах зазначено, що Луганськ та Ар-
темівськ з різних причин одразу вийшли з 
обойми. Залишалися Сталіно та Горлівка. 
Тоді передбачалося, що у Горлівки було 
більше переваг: мовляв, місто перебувало 
в центрі області, і до нього з усіх боків під-
ходили залізничні та шосейні дороги.

Незабаром у Донбас приїхав відпо-
відальний за організацію Донецької об-
ласті член Політбюро ЦК ВКП (б) Лазар 
Каганович. Коли він проїжджав через 
Горлівку, йшов сильний дощ, і його авто-
мобіль на одній з ділянок дороги потрапив 
у непролазне болото. Як зазначається 
в історичних джерелах, Каганович, вий-
шовши з машини, втратив у ньому свої 
чоботи. Розсердившись, він вилаявся на 
адресу міської влади та заявив: «Поїхали 
до Юзівки – там буде обласний центр!».

Таким чином, дорожній бруд завадив 
Горлівці свого часу стати столицею Донеч-
чини. Символи ж цієї історії досі не втра-
тили своєї актуальності. Після недавньої 
аварії на «Стиролі» про Горлівку вкотре 
згадали як про найбільш екологічно бруд-
не та небезпечне місто країни, а також 
приписали їй статус «чорної столиці».

Екологічне терпіння
«Горлівці – мужній народ, вони вже 

звикли до серйозних екологічних загроз, 
– каже місцевий еколог і громадський 
діяч Володимир Ющенко. – Це дуже по-
гана звичка, але від цього нікуди не дітися. 
Екологічна обстановка у нас, звичайно, 
напружена, але я б не сказав, що вона 
критична».

Фахівець акцентує, що у шістьох за-
гиблих в аварії на «Стиролі» практично 
не було жодних шансів вижити. «Коли 
прорвало трубу, аміак, перебуваючи в 
рідкому стані, почав литися на землю, – 
пояснює фахівець. – Потім він перейшов 
в газоподібний стан, і автоматично утво-
рилася хмара. Тим, хто потрапив під цю 
хмару, врятуватися вже було неможливо. 
Один-два вдихи й відбувається рефлек-
торна зупинка дихання, і людина гине».

Поставарійної паніки чи особливої 
стривоженості серед місцевого населення 
сьогодні в Горлівці не спостерігається. З 
одного боку, можна все списати на харак-
терну для нинішньої Донеччини соціальну 
апатію, яка проявляється і в політичних, і 
в екологічних питаннях. Водночас горлів-
цям, судячи з усього, просто не властиво 
відкрито виражати свій внутрішній страх 
перед постійними техногенними загроза-
ми. «Живемо, як на пороховій бочці. До 
цього ніколи не звикнеш. Але наш народ 

упокорюється з усім», – каже горлівський 
таксист Андрій Вадимович.

Одна з ключових проблем Горлів-
ки – нестача кваліфікованих екологів. 
На місцевій суспільно екологічній сцені 
практично немає активних гравців. Ви-
нятком можна вважати горлівський еко-
логічний центр «Деко-Віта». Проте навіть 
ця організація останнім часом особливої 
активності не проявляє. Цілком імовірно, 
що перспективних екологів у Горлівці 
відстежують і швидко переманюють до 
себе на роботу місцеві підприємства. У 
результаті горлівський «третій сектор» 
залишається без екологічних експертів 
та активістів.

Навряд чи найближчим часом у Гор-
лівці можливі такі масові екологічні 
протести, як торік у Маріуполі. «Люди 
чекають вирішення проблем з екологією 
від влади», – зазначає головний редактор 
сайту Gorlovka.ua Олександр Белінський. 
Утім, це не означає, що горлівці поголовно 
підтримують політику Банкової. Протестні 
настрої тут теж присутні. Однак на користь 
опозиції вони перетікати не поспішають, 
бо тут її мало хто розглядає як реальну 
альтернативу діючій владі. Це також 
характерна тенденція для сьогоднішньої 
Донеччини.

Місцеві політрозклади
Хай би там як, опозиціонери в Горлівці 

все ж таки можуть перемагати кандидатів 
від влади, якщо будуть не просто чіпля-
тися за свою опозиційність, а провадити 
конкретну соціальну роботу. У приватно-
му порядку це підтвердили квітневі вибори 
до Горлівської міськради. На одному з 
округів міста тріумфувала кандидат від 
Європейської партії Ірина Коржукова. 
Вона набрала майже 43%, випередивши 
з великим відривом кандидатів від ПР і 
КПУ.

А на останніх парламентських вибо-
рах з Горлівкою були пов’язані два об-
ласні округи. Перемогли на них відповідно 
кандидати від Партії регіонів Анатолій 
Гончаров та Ігор Шкіря. Варто зазна-
чити, що Гончаров отримав найнижчий 
показник (40%) серед усіх регіоналів-
мажоритарників у Донецькій області. 
Проте останнім часом він активніше 
піклується про горлівські проблеми, зо-
крема – екологічні, та буває тут частіше, 
аніж Шкіря.

«Шкіря не з’являється в Горлівці вже 
більше чотирьох місяців, – зазначає  
Белінський. – Він намагався очолити 
Горлівську міську організацію ПР, але в 
підсумку на місцевому партійному з’їзді 
в травні цього року знайшли іншого 
кандидата – Ігоря Крижановського. Він 
і очолив міську організацію ПР, за нього 
проголосували одноголосно. За деякою 
інформацією, у Шкірі є проблеми і у від-
носинах з губернатором області».

Що стосується Дмитра Фірташа, то, 
виходячи із спілкування з жителями Гор-
лівки та місцевими експертами, стає ясно, 
що до власника «Стиролу» тут ставляться 
краще, аніж до загальнонаціональних і 
локальних лідерів Партії регіонів. Йому, 
безсумнівно, додало плюсів те, що після 
аварії він прямо або побічно не нарікав 
на «людський фактор», а зразу визнав 
технологічні причини інциденту. Крім 
цього, багатьох вразив і розмах допомоги, 
яку «Стирол» виділив сім’ям загиблих 

(по мільйону гривень) і постраждалим 
(крім оплати за лікування та матеріальної 
допомоги, ще й оплата навчання їхніх 
дітей у професійних і вищих навчальних 
закладах).

Утім, у Горлівці трапляються і не-
гативні оцінки того, що робить господар 
«Стиролу». «Фірташ усіх нас труїть, тому 
він повинен доплачувати «екологічні» всім 
горлівцям, – вважає працівник одного з 
місцевих підприємств Володимир Петро-
вич. Проте такі оцінки радше виняток з 
правил. Адже в Донбасі до впливових 
місцевих бізнесменів прийнято ставитися 
нейтрально або позитивно.

Андрій Тарковський

ЕКОІНсПЕКцІя ПЕРЕВІРИТЬ 
ІВАНІВсЬКИй ЗАКАЗНИК – КОЛИ 

йОГО ВЖЕ ПРОРУбАЛИ…
Український Інтернет облетіла звістка, 

що на Тернопільщині знищується заказник 
“Іванівський”.

Почалося все з того, що зі створеної 
ще у 1985 році лижноролерної траси то-
вариства в жовтні 2012 р. було виділено 
в приватну власність 15 ділянок по 0,1 га 
кожний. Це обурило спортсменів, у від-
повідь на що було прийнято рішення спо-
рудити нову трасу, відповідно із сучасними 
стандартами. Ось її-то і вирішили провести 
через заказник! А оскільки біатлон поєд-
нує лижні перегони зі стрільбою, то для 
такої траси в лісі дерева треба вирубати, 
а пні викорчувати.

Вирубка заказника обурила вже місце-
вих мешканців. Але на всі їх листи влада 
відписувалося, що “все відбувається в 
межах закону”. Тим часом рубка розгор-
нулася в повному масштабі.

10 вересня з ходом розчистки траси 
знайомилися віце-прем`єр України К. 
Грищенко і голова Тернопільської об-
ласної держадміністрації В. Хоптян. Під 
час цього візиту підтвердився той факт, 
що сучасним стандартам нова траса не 
відповідає – до найближчих будівель 
від неї близько 500 м, а повинно бути не 
менш 2 км – тому й міжнародного статусу 
їй не отримати. Обговорювати знищення 
заказника із місцевими мешканцями віце-
прем’єр не став.

Однак після цього візиту обласна 
екоінспекція повідомила мешканцям, що 
за вказівкою із Кабміну вона перевірить 
в “Іванівському” додержання природо-
охоронного законодавства – хоча до 
того повідомляла їм, що з цією рубкою 
“все нормально”. А біатлоністи на своєму 
сайті повідомляють, що рубку лісники 
вже завершили – лишилося тільки пні 
викорчувати...

Ботанічний заказник місцевого 
значення “Іванівський” був створений 
рішенням виконкому Тернопільської 
обласної ради від 22.07.77 № 360 по-
близу села Підгороднє Тернопільського 
району – в 33 та 34 кварталах Тер-
нопільського лісництва. Об’єкти його 
охорони - дубово-грабовий ліс, в якому 
багато які дерева - вікові, та в якому 
зростають рослини, занесені до Чер-
воної книги України - любка дволиста 
та лілія лісова.

Яськів Владислав ,
 Сергій Шапаренко, ЕкГ “Печеніги”
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пію у разі захворювань печінки, травного 
тракту та серця: приймати по 1 ч. л. двічі 
на день за 30 хв до їди протягом 30 днів. 
Після тижневої перерви курс можна по-
вторити. 

Дуже ефективним є застосування олії 
розторопші за опіків, ран та виразок, які 
довго не гояться, шкірних захворювань. 
На попередньо оброблену уражену ділян-
ку накладати марлеву серветку, змочену 
в олії. 

Також у разі ран, порізів і забиття 
можна застосовувати інший засіб: нижнє 
листя розторопші подрібнити, попередньо 
видаливши з нього колючки, і прикладати 
до болючих місць; пов’язку змінювати 
1—2 рази на день. 

Настоянка розторопші 
50 г подрібненого насіння залити 0,5 

л горілки, настояти, періодично струшу-
ючи, 1—2 тижні, після цього настоянку 
перецідити. Приймати для профілактики 
захворювань печінки, шлунка, кишечнику 
по 20—25 крапель перед їдою до 5 разів 
на день. 

мЕДИЧНА РЕфОРмА 
ДОЗВОЛИТЬ ЗАКРИВАТИ 

КИЇВсЬКІ ПОЛІКЛІНІКИ
Масштабна реформа системи охорони 

здоров’я в Києві, яку ініціювала столична 
влада, дозволить доводити до банкрут-
ства і закривати міські поліклініки.

У рамках реформи з 1 січня 2014 року 
поліклініка стане комунальним підприєм-
ством. А, за законом, КП можна довести 
до банкрутства і закрити, пише ZN.UA.

За даними видання, з початку по-
точного року в Святошинському районі 
борги поліклінік за комуналку перевалили 
за 800 тисяч гривень, а рекордсменом є 
Деснянський район, що заборгував понад 
2 млн 200 тисяч гривень.

Крім того, зазначає видання, у ході ре-
формування у Києві з 102 чинних закладів 
первинної меддопомоги залишиться лише 
42. А величезні борги можуть привести 
до того, що кияни в будь-який момент 
можуть взагалі опинитися без «швидкої 
допомоги».

У результаті реформи, муніципальні 
медустанови повинні будуть самостійно 
піклуватися про вирішення фінансових 
питань, які зараз має вирішувати міський 
бюджет. Найімовірніше, установам до-
ведеться впроваджувати платні послуги, 
збільшувати розмір благодійних внесків 
та залучати заможних клієнтів.

У минулому році в плани Київради 
входило виділення додаткових 43,6 млн 
гривень на медицину.

За матерiалами: ZN.UA

їди, ввечері — перед сном. 
Такий настій корисно пити у разі 

чутливої печінки. Біль і нездужання не-
забаром припиняються, відновлюється 
добре самопочуття. 

Після перенесеного гострого гепатиту, 
а також за порушення травлення, вари-
козного розширення вен, алкоголізму 
як додаткове лікування призначають 
регулярний прийом настою з розторопші. 
До розторопші можна додавати і м’яту 
перцеву — це не тільки поліпшить смак 
настою, а й посилить лікувальну дію. 

Олія розторопші 
Для приготування олії можна скорис-

татися 3 способами. 
Спосіб 1. Подрібнити насіння роз-

торопші на млинку для кави і залити його 
олією у співвідношенні 1:2. Настояти 2—3 
тижні за кімнатної температури, періо-
дично струшуючи. Потім олію злити (без 
осаду) і використовувати для лікувальних 
цілей. Також нею можна заправляти 
салати. 

Спосіб 2. Насіння розторопші подріб-
нити на кавовому млинку, засипати в тер-
мос і залити олією (1:2), підігрітою до 60 
градусів. Настояти добу, потім профіль-
трувати і олія готова до застосування. 

Спосіб 3. Насіння розторопші варити у 
маслиновій олії на водяній бані протягом 
10—15 хв (на 0,5 л олії — 5—6 ч. л. на-
сіння), перецідити і олія готова. 

У разі клімактеричного атрофічного 
вагініту набрати у шприц без голки 3 мл 
олії розторопші і ввести в піхву, лежачи 
на спині і зігнувши ноги в колінах, після 
чого підняти стегна і 5—7 хв залишатися 
в такому положенні. Курс лікування — 12 
процедур. 

За ерозії шийки матки і трихомонад-
ного кольпіту змішати 50 мл олії розто-
ропші і 0,5 ч. л. олії чайного дерева; за-
стосовувати так само, як у попередньому 
рецепті. Курс — 12 процедур. 

Атеросклероз 
Приймати по 1 ч. л. шроту 3—4 рази 

на день за 30 хв до їди, а під час їди — по 
1 ч. л. олії розторопші. І те, і те можна 
додавати в їжу: олією заправляти салати, 
а шротом посипати другі страви. Курс 
лікування — місяць. 

Для омолодження шкіри обличчя 
Накладати серветки, просочені олією 

розторопші, на проблемні ділянки шкіри 
на 15—30 хв 1—2 рази на день. Шкіра 
набуває свіжого і здорового вигляду. 

Догляд за руками та нігтями 
Олією розторопші злегка масажувати 

чисту шкіру рук, ніг, нігті 2—3 рази на 
день. 

Догляд за волоссям 
Олію розторопші змішати з шампунем 

або бальзамом для волосся у співвідно-
шенні 1:10, суміш нанести на волосся і 
голову, втерти легкими рухами у шкіру 
голови, залишити на 5—10 хв, потім 
змити. 

Олію розторопші застосовують для 
розслаблювального масажу через день: 
підвищує опірність організму, посилює 
імунітет. Для антицелюлітного ефекту 
слід робити більш жорсткий масаж про-
блемних ділянок шкіри. 

Як профілактичний засіб вживати що-
денно по 1 ч. л. олії після їди або у складі 
салатів і каш протягом 1—2 місяців. 

Як засіб, що доповнює фармакотера-

мОЛОЧНИй ЧОРТОПОЛОх – 
ЧУДОВИй ЗАсІб ДЛя ЛІКУВАННя 

ПЕЧІНКИ
За хвороб печінки у дітей корисний 

відвар насіння на молоці: 1 ст. л. насіння 
залити 1 склянкою гарячого молока, 
довести суміш до кипіння, настояти ніч, 
а вранці знову довести до кипіння. Пити 
по 0,5 склянки 4 рази на день за 1 годину 
після їди. 

Шрот із насіння розторопші 
Для приготування шроту насіння пере-

молоти на млинку для кави. 
У разі захворювань печінки прийма-

ють по 1 ч. л. шроту 4—5 разів на день за 
20 хв до їди. Курс лікування 40 днів, пе-
рерва 14 днів, і так півроку-рік. З раціону 
слід вилучити жири й алкоголь. 

За псоріазу приймають по 1 ч. л. 
шроту 3—4 рази на день за 30 хв до або 
під час їди. 

Відвар коренів розторопші 
1 ст. л. подрібнених коренів залити 1 

склянкою окропу, кип’ятити в закритому 
емальованому посуді на водяній бані 30 
хв, перецідити гарячим через два-три 
шари марлі, відтиснути і довести перева-
реною водою до початкового об’єму. 

Народна медицина застосовує відвар 
коріння розторопші за радикулітів, судом, 
артритів, затримки сечовипускання, хво-
роб печінки, селезінки, жовчнокам’яної 
хвороби, запалень жовчовивідних шляхів, 
холециститів, гепатитів, колітів, геморою, 
алергійних захворювань шкіри, облисін-
ня, псоріазу, прищів тощо. Приймати по 1 
ст. л. тричі на день за півгодини до їди. 

У разі набряків, водянки, ожиріння 
пити по 1 ч. л. через кожні дві години 5—6 
разів на день. 

Для виведення токсичних речовин і 
запобігання ураженням печінки вжива-
ють відвар трави з коренями: 2 ст. л. по-
дрібненої сировини залити 0,5 л окропу, 
настояти ніч. Пити по 3/4 склянки тричі 
на день. 

Коли болять зуби, застосовують такий 
засіб: 1 ст. л. подрібнених коренів залити 
1 склянкою окропу, довести до кипіння, 
настояти 1 годину, перецідити; викорис-
товувати для полоскань і примочок на 
хворий зуб і ясна. 

Сік зі свіжого листя розторопші 
Сік вичавлюють зі свіжого листя, 

зірваного перед цвітінням рослини. За-
звичай зривають 3—4 найбільших листки, 
звичайним способом вичавлюють сік і 
додають до нього 70% спирту (у спів-
відношенні: 50 мл спирту на 1 л соку). 
Зберігають у холодильнику. 

Сік листя приймають всередину в разі 
закрепів, хронічних колітів і гастритів по 1 
ст. л тричі на день за півгодини до їди. 

Регулярний прийом соку по 1 ст. л. 
вранці натщесерце налагоджує роботу 
кишечнику, нормалізує обмін речовин (зо-
крема, зникають прищі і вугри), поліпшує 
загальний стан.

Настій розторопші 
1 ч. л. насіння або трави залити 

склянкою окропу, настояти 10—20 хв, 
перецідити. Настій п’ють гарячим, неве-
ликими ковтками по 0,5 склянки: вранці 
— натщесерце, в обід — за півгодини до 

Продовження. 
Початок у числі 5(278) вересень 2013 
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ПАцІєНТИ ВИмАГАюТЬ 
ВІДКЛАсТИ ПЕРЕсЕЛЕННя
ВІЛ-позитивних пацієнтів клініки 

Лавра, яким обіцяли нове сучасне примі-
щення, хочуть переселити в будівлю, що 
не готова прийняти хворих, повідомляють 
громадські активісти. 

Як пояснили Корреспондент.net у 
Всеукраїнській мережі ЛЖВ, президент 
Національної академії медичних наук 
України Андрій Сердюк наполягає на 
тому, щоб силовими методами перевезти 
персонал, обладнання та пацієнтів клініки 
в будівлю, яка не відповідає вимогам до 
медзакладу такого призначення, і роз-
ташоване по вулиці Галицькій.

Таким чином Сердюк порушує попе-
редню домовленість, відповідно до якої 
пацієнтів повинні були переселити в нове 
сучасне приміщення, з усім необхідним 
обладнанням. Будівля розташована у 
парковій зоні по вул. Амосова.

Пацієнти клініки на знак протесту 
прикували себе до ліжок і вимагають 
скасування рішення Сердюка про переїзд 
доти, поки будівлю не приведуть у стан, 
що відповідає медичним нормам.

11 липня було підписано меморандум 
між Церквою, владою та пацієнтами про 
недоторканність Інституту епідеміології 
та інфекційних захворювань на території 
Києво-Печерської Лаври, поки не буде до-
будовано нове приміщення для клініки.

Усього під меморандумом підписалися 
4 сторони: настоятель Києво-Печерської 
Лаври Владика Павло, від імені Церкви, 
Валерій Запорожан, в.о. Президента АМН 
України – представник інтересів влади, 
Дмитро Шерембей, голова пацієнтської 
організації ЮКАБ, яка захищає права 
пацієнтів в Україні, та Володимир Жов-
тяк, Голова Координаційної ради ВБО 
Всеукраїнська мережа ЛЖВ – найбільшої 
організації в Україні, яка об’єднує людей, 
котрі живуть з таким діагнозом.

Конфлікт довкола клініки виник ще 
в 2011 році, коли Академія наук України 
прийняла постанову про розформування 
лікарні і переселення її окремих частин у 
різні медичні установи. Відтоді Клініка пе-
ребуває в епіцентрі постійних конфліктів. 
Право на лікування пацієнтам допомага-
ють відстоювати громадські активісти.

Зазначимо, що в минулому році в 
Україні зареєстровано 3870 випадків 
смертей, обумовлених СНІДом. За да-
ними офіційної статистики, в 2012 році 
вперше в історії України темпи поширення 
ВІЛ-інфекції (кількість нових випадків 
ВІЛ-інфекції) виявилися нижчими, ніж у 
попередньому – 2011 році.

Додамо, що на сьогоднішній день 
Україна залишається європейським 
лідером за темпами поширення епідемії 
ВІЛ/СНІДу.

За матерiалами: Корреспондент.net

ЗАхИсТ ДОВКІЛЛя ПОТРЕбУє 
ПРАКТИЧНОЇ мІЖРЕЛІГІйНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОсТІ
19-21 вересня у Трірі (Німеччина) про-

йшла низка науково-освітніх та практич-
них заходів, присвячених темі збереження 
створіння, за участі представника УГКЦ, 
проф. Володимира Шеремети, керівника 
Бюро з питань екології – повідомляє 
Бюро УГКЦ з питань екології.

Особливої уваги заслуговує між-
релігійна конференція на тему «Захист 
довкілля у контексті міжрелігійної відпові-
дальності», присвячена відзначенню Дня 
відповідальності за створіння та «Часу 
створіння», яка відбулася 20 вересня. Під 
час цього науково-практичного заходу, 
проф. Маркус Фогт, директор інституту 
соціальної етики Мюнхенського універ-
ситету, висвітлив біблійно-богословські 
та етичні основи відповідальності за 
створіння, торкнувся питання церковно-
екологічного вчення, наголосив на зна-
ченні християнської духовності, а також 
суспільно-політичної ролі християн та 
Церков у справі охорони створеного Бо-
гом світу – природи.

О. д-р Георгіос Базіудіс, священик 
Грецької Православної Церкви та пред-
ставник Спілки Християнських Церков 
(ASK) Німеччини, розповів про історію 
виникнення, ціль та основні завдання 
Дня молитви за збереження створіння 
та «Часу створіння», а також про осно-
вні екологічні ініціативи Православної 
Церкви.

Монсеньйор Оскар Апарічіо Чеспен-
дес, голова Єпископської Конференції 
Болівії, розповів про старання Церкви, 
яку він очолює, для захисту та збереження 
створіння, а також докладніше розповів 
про Пастирський лист Єпископату Болівії 
на тему довкілля і людського розвитку 
під назвою: «Створіння – життєдайний 
дар Божий».

Проф. д-р Володимир Шеремета 
представив учасникам конференції осно-
вні екологічні ініціативи Української 
Греко-Католицької Церкви для збере-
ження створіння, з особливим акцентом 
на відзначенні Дня Бога Творця та «Часу 
створіння». Розповівши про ключові 
молитовні, освітньо-виховні та практичні 
екологічні заходи, доповідач загострив 
увагу присутніх на тому, що всі вони 
відбуваються у трикутнику, який осно-
воположно визначає життя Церкви – це 
проповідь Божого Спасаючого Слова 
– літургійно-сакраментальне життя – та 
дияконія. Кожна із сторін цієї фундамен-
тальної церковної геометричної фігури 
має свої властиві екологічні імплікації, 
які дозволяють Церкві більш цілісно та 
системно виконувати свою місію, суттєвим 
елементом якої є збереження створіння в 
контексті сучасної екологічної кризи, на-
голосив очільник Бюро з питань екології 
УГКЦ.

На запрошення пана Людвіга Куна, 
керівника відділу Зовнішніх відносин 
єпархії Тріру, проф. Шеремета озна-
йомився з ключовими місцевими еколо-
гічними ініціативами, зокрема проектом 
«Energiebewußt», а також наочно пере-
свідчився як цей проект здійснюється на 
парафіяльному рівні, відвідавши одну із 
церковних громад, де відбулась відповід-

на презентація, організована парафіяль-
ним відповідальним з питань екології.

21 вересня відбулась конференція 
«Сталий розвиток та справедливість – у 
пошуку нової концепції глобального 
розвитку», учасники якої ознайомились 
з питаннями екологічної освіти на базі 
засобів масової інформації, органічного 
землеробства та «зеленого» виробництва, 
зустрілися з кандидатами від різних партій 
на парламентські вибори. Увазі присутніх 
були також презентовані практичні мож-
ливості підвищення енергоефективності 
та розвитку відновлювальних джерел 
енергії на прикладі місцевого комуналь-
ного підприємства.

хТО ЗАйВИй 
НА ПЛАНЕТІ ЗЕмЛя? 

 Періодично перегортаючи листки 
календаря, для того, щоб зрозуміти чим 
живе суспільство і які події відзначаються 
на різних рівнях та з різних нагод, можна 
помітити, що в календарі з’являються 
певні дати, які заставляють трішки при-
зупинитись та призадуматись. Однією з 
таких нагод для певних роздумів стало 11 
липня, – день, який міжнародна спільнота 
відзначає як «Всесвітній день народо-
населення».

Одне з перших питань, яке логічно 
напрошується, це те, яка ж головна мета 
встановлення цього свята? Бо, якщо 
кажемо, що це свято, то слід тішитись 
і веселитись тим, що нас уже стільки 
мільярдів; але, намагаючись зрозуміти 
ООН в даному питанні, виявляється, що 
тішитись насправді немає чим, тому що 
така велика кількість людей у спільному 
Домі – це вже до певної міри трагедія та 
загроза.

Ознайомлюючись більш детально з 
обґрунтуваннями на найвищому міжна-
родному рівні про те, що саме у ХХІ сто-
літті гостро постало питання глобального 
потепління на Землі, яке «великі світу 
цього» насамперед пов’язують із зростан-
ням населення і екстенсивною людською 
діяльністю. Правдою є і те, що 95% цього 
«небезпечного зростання» припадає на 
бідні країни, що розвиваються. Однак 
чомусь замовчуються незаперечні факти, 
що малий відсоток саме багатих країн, 
цебто тих, в яких природний приріст насе-
лення дуже малий, використовує стільки 
ресурсів, скільки могло б вистачити для 
всього людства за умови їх раціонального 
використання. Не говориться і про те, що 
карколомний економічний ріст, високий 
добробут, стабільність і життя на «широ-
ку ногу» одних, відбувається за рахунок 
саме тих, в кому вбачається найбільша 
загроза для людства.

Сучасному суспільству, звихненому 
на споживацтві, слід почати приймати 
певні заходи для того, щоб попередити 
незворотні руйнівні процеси. Для цього 
слід сміливо визнати перед власним сум-
лінням, перед Богом та перед сучасним 
і прийдешніми поколіннями: потрібно 
кардинально поміняти як спосіб думання, 
так і стиль життя. 

Чи, може, солідарністю та справед-
ливістю називаються витрачені карко-
ломні суми на озброєння та сумнівний 
технічний прогрес, що завдає довкіллю 
більше шкоди, ніж цілі «перенасичені» 
континенти?! 
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ВІД сУшІ мОЖНА 
ПОГЛАДшАТИ – НАУКОВцІ
Дієтолог Речел Беллер вважає, що 

«легкий ланч» з суші може означати 
перевищення норми калорій і вуглеводів, 
а тому від цієї їжі можна погладшати на-
багато швидше, ніж прийнято думати.

«Типовий суші-рол містить від 290 до 
350 калорій і за змістом вуглеводів екві-
валентний двом з половиною – чотирьом 
шматкам хліба», – стверджує вона.

«Тож рол Каліфорнія – це все одно 
що два бутерброди з крабовими палич-
ками, шматочком авокадо і невеликою 
кількістю овочів», – продовжує вона.

«Якщо врахувати, що обід з суші 
містить два-три таких роли, тобто до 1050 
калорій, то легко зрозуміти, як ми по-
миляємося, думаючи, що їмо малокало-
рійний здоровий обід», – зазначає автор 
статті в Daily Mail Джульєт Келлоу.

Крім того, дієтолог стверджує, що 
в суші міститься мало риби. У Британії 
багато хто вважає, що споживання суші 
– хороший спосіб дотримати рекомен-
дацію уряду з'їдати по дві порції риби на 
тиждень, але є проблема: суші в більшості 
своїй містять дуже мало білка, незважа-
ючи на свою ціну.

Медики стверджують, що порція риби 
повинна важити 140 грамів, але риба в 
ролі Каліфорнія або в одному нігірі (суші 
з рису з шматочком риби згори) важить 
всього 5 грамів.

«Щоб отримати порцію в 140 грамів, 
треба з'їсти 28 суші або навіть більше, 
якщо ви виберете набір різних суші, 
включаючи вегетаріанські», – пише 
Келлоу.

Головним інгредієнтом суші є клейкий 
білий рис. Іноді він становить 75% суші. 
Як і довгозерний білий рис, він проходить 
ретельну обробку, при якій втрачає ві-

GooGle ПРИсВяТИВ ЛОГОТИП 
ВІДОмОмУ УКРАЇНцю

Популярний пошуковик Google при-
святив логотип на своїй головній сторінці 
українському натуралісту, мислителю і 
громадському діячеві Володимиру Вер-
надському.

Вернадський народився у Санкт-
Петербурзі 28 лютого (12 березня за 
новим стилем) 1863 року. Його батько Іван 
Васильович був нащадком українських 
козаків і служив професором економіки 
у Києві, перш ніж переїхати до Санкт-
Петербурга, а його мати Ганна Петрівна 
була дочкою українського дворянина.

Зазначимо, що роботи Вернадського 
серйозно вплинули на розвиток наук про 
Землю. Так, починаючи від 1908 року Вер-
надський, який на той час був професором 
Московського університету, постійно 
організовував експедиції і займався ство-
ренням лабораторної бази щодо пошуку і 
вивчення радіоактивних мінералів.

Після Жовтневого перевороту пере-
їхав на південь, став одним із засновників 
та першим головою Української академії 
наук, служив професором і від 1920 до 
1921 року ректором Таврійського універ-
ситету в Сімферополі.

Протягом своєї наукової кар'єри 
Вернадський опублікував понад 700 на-
укових праць.

Крім того, вчений став засновником 
нової науки – біогеохімії – і зробив 
величезний внесок у геохімію. З філо-
софських праць Вернадського найбільш 
популярним стало вчення про ноосферу, 
сферу розуму планети. Його вважають 
одним із основних мислителів напрямку, 
відомого як космізм.

Ім'я Вернадського носять антарктична 
станція, бульвар у Києві, Інститут загальної 
та неорганічної хімії, а також Національна 
бібліотека Академії наук України.

Корреспондент.net

сТРАУсИНЕ яйцЕ ВИЗНАЛИ 
НАйсТАРІшИм ГЛОбУсОм З 

АмЕРИКОю
Колекціонер із Бельгії Штефан Міссіне 

опублікував аналіз незвичайного глобуса, 
вирізаного на яйці страуса. За даними Міс-
сіне, глобус може виявитися найстарішим 
із тих, що включають зображення Нового 
Світу і другим за віком з усіх, що існують 
дотепер. Матеріал Міссіне опублікований 
у нерецензованому журналі Вашингтон-
ського картографічного товариства The 
Portolan, резюме дослідження наводить 
National Geographic.

Вирізаний на яйці страуса глобус 
показує Північну Америку як пару не 
підписаних островів. Південна Америка 
вказана як Mundus Novus (Новий Світ). На 
континенті позначені також Terra de Brazil 
і Terra Sanctae Crucis (Бразилія та Земля 
Святого Розп’яття). Усього на глобусі 
можна виявити 71 латинський топонім, 
малюнки кораблів, монстрів, матроса 
корабля, що зазнав аварії, і напис Hic Sunt 
Dracones (Тут дракони).

 Міссіне датує незвичайну знахідку 
1504 роком. На його думку, глобус є 
першим із тих, на яких вказана Америка і 
який все ще залишається цілісним до на-
ших днів. У свою чергу, глобус Ердапфель 
(Земляне яблуко), намальований німець-
ким моряком і картографом Мартіном 
Бехаймом у 1492 році ще не включав зо-
браження Америки, - Колумб повернувся 
в Іспанію не раніше березня 1493 року.

На даний момент найстарішим з 
відомих глобусів, на яких Америка вже 
зображена, досі вважається глобус Хант-
Ленокс, який відносять до 1510 року.

Міссіне вказує, що знову знайдений 
глобус дуже схожий на Хант-Ленокс як 
за стилістикою зображення, так і за пе-
реліком топонімів. Висновок про те, що 
«страусовий» глобус міг бути прототипом 

Картопляники з м’ясом
Склад: На 800 г картоплі — 500 г 

яловичини, 1 яйце, 3 ст. ложки вершко-
вого масла, 1 цибулину, 2 чайних ложки 
пшеничного борошна, 3 ст. ложки олії, 
1,5 склянки грибного соусу, сіль, перець 
— за смаком.

Приготування: Картоплю обчищають, 
варять, пропускають крізь м’ясорубку, 
додають сире яйце, розтоплене вершкове 
масло, сіль, перець, якщо маса дуже густа, 
додають бульйон, сметану або вершки, 
добре перемішують, виробляють невеликі 
кружальця, кладуть на них підготовлений 
фарш, формують з борошном у вигляді 
пиріжків і смажать на олії. 

Приготування фаршу: Варене м’ясо 
пропускають крізь м’ясорубку, змішують 
із смаженою цибулю і обсмажують.

таміни, мінерали та клітковину. Цей рис 
готується з додаванням цукру. Таким 
чином, «здоровий» обід із суші містить 
купу вуглеводів і цукру.

За матерiалами: The Daily Mail

мідного Хант-Ленокса, Міссіна підтвер-
джує в тому числі даними радіологічної 
екпертизи. Вона заснована на обчисленні 
щільності шкаралупи, проте похибку роз-
рахунків дослідник не наводить (відомо, 
що радіовуглецевий метод дає на страу-
синих яйцях похибку ± 120 років).

На думку Джона Хесслера, голови 
картографічного відділу Бібліотеки кон-
гресу США, знайдений Міссіне глобус, 
безсумнівно, є незвичайним і цікавим 
прикладом раннього глобуса, але до 
з’ясування походження об’єкта про його 
вік можна говорити лише віддалено.


