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ЖОВТЕНЬ
2 – Міжнародний день боротьби проти на-

силля 
4 – Всесвітній день захисту тварин
9 – День працівників державної санітарно-

епідеміологічної служби
10 – Всесвітній день охорони психічного 

здоров’я
12 – Міжнародний день зі зменшення небез-

пеки стихійних лих
17 – Міжнародний день боротьби за лікві-

дацію злиднів
25 – Міжнародний день ООН

смІТТєпЕРЕРОбНІ ЗАВОдИ ВІд 
ЯпОНІЇ

Японія збудує нові заводи з переробки 
сміття у містах-мільйонниках України.

Про це йшлося під час зустрічі міністра 
екології та природних ресурсів Миколи 
Злочевського з президентом Організації 
з розробки нових енергетичних та про-
мислових технологій (НЕДО, Японія) Хідео 
Хато, повідомили УНІАН у прес-службі 
Мінприроди.

Зокрема, в ході зустрічі були погоджені 
проекти, які в найближчій перспективі бу-
дуть реалізовуватись у рамках Кіотського 
протоколу. 

Х.Хато відзначив, що особливу під-
тримку матимуть проекти будівництва нових 
потужностей із переробки сміття. «Ми готові 
сприяти використанню новітніх технологій у 
цій сфері», – відзначив президент НЕДО.

Сторони приділи особливу увагу питан-
ню реконструкції та модернізації київського 
сміттєпереробного заводу «Енергія», що 
дозволить значно покращити стан довкілля 
в столиці. Наступним важливим кроком в 
рамках співпраці України та Японії буде бу-
дівництво нових заводів з переробки сміття 
у містах-мільйонниках. 

«У проектах, які вирішать проблему сміт-
тя у найбільших містах України, зацікавлені 
обидві сторони, і ми розпочнемо реалізову-
вати їх у найкоротші терміни», —  наголосив 
М.Злочевський.

ГРОмАдсЬКІсТЬ б’є НА спОЛОх:
директор нацпарку “Тузлівські лимани” підтримує проїзд 

джипів по заповідній території
19 жовтня, 2011, Татарбунари (Одесь-

ка область). — Маршрути для проведення 
джипінг-ралі “Бесарабія” проводяться за 
підтримки директора національного при-
родного парку “Тузлівські лимани”, через 
який мають проїжджати джипи. Згідно з 
інформацією, наданою у засобах масо-
вої інформації, директор національного 
парку вважає, що джипінг є “зеленим 
туризмом”, тому принесе національному 
парку тільки користь.

“Однією з пріоритетних задач націо-
нального парку є розвиток рекреаційної 
зони, підтримка різноманітних видів зеле-
ного туризму. Організатори та учасники 
ралі “Бесарабія” — це команда ентузі-
астів, які, я сподіваюсь, допоможуть на-
шому регіону зайняти пристойне місце на 
туристичній карті”, — зазначає директор 
НПП “Тузлівські лимани” Ігор Вторенко в 
інтерв’ю для місцевого друкованого ви-
дання “Татарбунарський вісник”.

“Це безпрецедентна ситуація у бо-
ротьбі проти джипінгу, коли директор 
об’єкту природно-заповідного фонду 
схвалює проїзд джипів по заповідних 
територіях. І це трапляється через кілька 
місяців після того, як екологи та громад-
ські активісти довели шкоду від проїзду 
джипів для звичайних природних куточків, 
не кажучи вже про заповідні території. 
Директору національного парку має бути 
відомо, що проїзд джипів по заповідних 

місцях може призвести до втрати при-
родної цінності цієї території”, — за-
значає голова молодіжного відділення 
Національного екологічного центру 
України Марія Фатікова.

Екологи зазначають, що така по-
зиція директора національного при-
родного парку є прямим порушенням 
вказівки профільного міністерства.

“Директор цього нацпарку від-
крито порушує чинне українське 
законодавство, яким заборонено про-
водити джипінг, ралі та інші заходи з 
використанням авто- та фототехніки 
на територіях природно-заповідного 
фонду. Це безпрецедентний випадок, 
коли директор підтримує джипінг 
на території природно-заповідного 
фонду”, —  каже Ірина Вихристюк, 
керівник Татарбунарської районної 
громадської екологічної організації 
“Відродження”.

Нагадаємо, на початку вересня 
2011 року екологічним активістам 
стало відомо, що майбутнє змагання 
з джипінгу “Бесарабія” буде про-
водитися в самому центрі заповідної 
зони національного природного парку 
“Тузлівські лимани”. З цього приводу 
в Одесі відбулася прес-конференція 
за участі науковців та громадських 
діячів.

Василюк Олексій

Кп “пЛЕсО” пЕРЕшКОдЖАє
 пОРЯТУНКУ бОбРА

Більше тижня, за словами місцевих 
жителів, у технічному відстійнику на Харків-
ському масиві знаходиться бобер, який ви-
падково потрапив туди з сусіднього озера.

На виклик місцевих жителів МНС від-
мовилось рятувати бобра. Почувши про цю 
новину, активісти ДОП “Зелене Майбутнє” 
приїхали, щоб самостійно врятувати твари-
ну. Але на заваді їм стали працівники очис-
них споруд і активістів змусили покинути 
територію.

На телефонний дзвінок, заступник ди-
ректора КП “Плесо” з питань утримання 
водних об’єктів І.В. Заріцький заявив: “Я 
не знаю хто ви такі. Бобер туди приходить 
кожного року…”.

Отримати дозвіл чиновника на поряту-
нок бобра не вдалось навіть працівникам 
Інституту зоології НАН України. Науковий 
співробітник інституту Олексій Василюк 
пояснює: “Утримання тварин в умовах, які 
не відповідають природним потребам, є 
порушенням Закону України “Про захист 
тварин від жорстокого поводження” і тягне 
адміністративну або кримінальну відпо-
відальність”. 
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УЕА «Зелений світ» створе-
на в 1988 році як реакція суспіль-
ства на жахливий екологічний 
стан в Україні, спричинений 
Чорнобильською катастро-фою 
1986 року. Асоціація є членом 
Міжнародної федерації «Друзі 
Землі«. 

Голова УЕА «Зелений світ»   
Юрій Іванович Самойленко.

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

до 2025 року передбачає розміщення 
на території національного природного 
парку «Голосіївський» депо Київського 
метрополітену. Депо планують розмістити 
прямо на території заповідного урочища 
«Теремки» в районі Одеської площі.

Читаємо розділ текстової частини 
«Транспорт та вулична мережа»: «На 
період до 2025 року передбачається 
продовження лінії метрополітену від 
ст. «Васильківська» до ст. «Одеська» з 
будівництвом оборотного електродепо 
«Теремки» (http://kievgenplan.grad.
gov.ua/). Як видно з розміщеної на сайті 
графіки Генерального плану, депо плану-
ється розмістити на території особливо 
цінної частини національного природного 
парку «Голосіївський» – в заповідному 
урочищі «Теремки». Сьогодні зазначена 
територія знаходиться в користуванні 
Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена. 
Про майбутнє будівництво у заповідному 
лісі в Інституті нічого не знають. 

«Збудувати депо на місці дикого лісу 
неможливо так, щоб не нанести йому 
суттєвої шкоди. Таким чином, повністю 
ігноруючи законодавство, планується 
знищити шматок заповідної території», 
– розказує заступник голови Національ-
ного екологічного центру України Олексій 
Василюк».

Побачити протизаконні наміри про-
ектувальників Генплану може кожен, 
порівнявши зображення на інтернет-
сторінці генерального плану (http://
kievgenplan.grad.gov.ua/images/17_
Reyka_osnovn1X1-A3_100_000.jpg).

та створення спортивної бази на острові 
Долобецький. 

«Острови Муромець і Долобецький 
– найбільші ділянки в м.Києві, яких досі 
не торкнулась забудова. Завдяки заповід-
ному статусу, вони є останнім природним 
масивом Києва, які Київрада не роздала 
інвесторам, – розказує заступник голови 
НЕЦУ Олексій Василюк. – Нова київська 
влада сприймає це буквально – як пода-
рунок від попередників і тому поспішає 
освоїти «заповідну» спадщину».

Під кодовою назвою «Острів Му-
ромець» в цій історії криється велика 
ділянка заплави р.Дніпро на північ від 
Московського мосту і до гирла р.Десна 
(урочища Муромець, Бобрівня, Кільнище 
та парк Дружби народів). Загалом площа 
цієї всієї ділянки складає 700 гектарів. 
Острів Муромець та урочище «Бобрівня» 
мають статус заказників місцевого зна-
чення. Острів Долобецький входить до 
складу регіонального ландшафтного пар-
ку «Дніпровські острови». А парк Дружби 
народів ще з 1994 року зарезервований 
під створення об’єкту заповідного фон-
ду. Таким чином всі зазначені природні 
території знаходяться під охороною дер-
жави. За ініціативою Президента України 
Віктора Януковича, дніпровські острови 
найближчим часом повинні увійти до 
складу національного природного парку 
«Голосіївський».

Однією з головних причин охороня-
ти дніпровські острови в Києві є те, що 
вони входять до складу Дніпровського 
екологічного коридору – головного 
шляху сезонних міграцій для більшості 
європейських птахів. Навіть у чинному 
генеральному плані Києва на островах 
не заплановано жодної забудови, а самі 
вони названі «водно-зеленим діаметром», 
передбаченим для міграції птахів.

«Інвестори не прийдуть для того 
щоб встановити таблички «Природно-
заповідний фонд. Охороняється держа-
вою» і лавки. Вони прийдуть із намірами 
масштабної рекреаційної забудови, яка 
зможе повернути їм кошти, вкладені у 
будівництво і проектування», – додає 
Олексій Василюк. 

сТОЛИЧНА ВЛАдА пОКЛАЛА 
ОКО НА 2 ЗАпОВІдНІ ОсТРОВА

Київські чиновники шукають інвес-
торів для забудови островів Муромець і 
Долобецький. Такий висновок зробили 
фахівці Національного екологічного цен-
тру України, дослідивши деякі документи 
столичної влади.

Так, з протоколу засідання постійно 
діючої конкурсної комісії із залучення 
інвесторів до фінансування і будівни-
цтва КМДА від 10 червня 2011 року стає 
відомо, що члени комісії одноголосно 
вирішили оголосити архітектурний кон-
курс на розробку концепції розвитку 
о.Муромець. Крім того, стало відомо і про 
існування рішення Київради від 14.07.2011 
№393/5780 «Про заходи щодо сприяння 
організації створення спортивної рекреа-
ційної зони відпочинку на території гідро-
парку в м.Києві». Згідно із цим рішенням 
київській міській державній адміністрації 
доручається провести конкурс для об-
рання найкращого проекту благоустрою 

ТВАРИН У КИЇВсЬКОмУ 
ЗООпАРКУ ТРУЯТЬ 

Через місяць після смерті у Київському 
зоопарку 4-річного червонокнижного оле-
ня Давида стали відомі результати розтину 
—  він загинув від отруєння

Про це газеті “Сегодня” розповів 
директор зоопарку Олексій Толстоухов. 
«Ми дізналися, що оленя отруїли щурячою 
отрутою. Це жах», —  каже Толстоухов. 
Більше того, за словами директора, 
звільняються 2 ветлікарі зоопарку, ще 
3 написали заяву про звільнення з 1 
листопада. «Тому тепер у зоопарку один 
ветеринар —  я», —  сказав директор. 
Причина масового звільнення, за версією 
директора, —  лікарям набридло слухати 
критику у свій бік, мовляв, вони не мо-
жуть вилікувати тварин. З інших причин 
масового відходу «Айболитів» —  нібито 
їм заборонили «підробляти» на лікуванні 
домашніх тварин киян. 

«Тут бегемот на останньому подиху, 
тигра заморили голодом, жираф хворіє», 
—  сказав один з лікарів.
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діяльність екологістів 

пІдпАЛ – ГОспОдАРю 
НЕ дОпОмОГА!

З настанням осені, намагаючись впо-
рядкувати свої присадибні ділянки після 
збору урожаю, люди масово спалюють 
бур’яни, залишки сільськогосподарських 
рослин, а дещо згодом і опале листя, під 
час горіння яких у повітря вивільняються 
шкідливі хімічні сполуки, які негативно 
впливають на здоров’я людини і є причи-
ною розвитку різноманітних захворювань. 
Часто, внаслідок такого „господарюван-
ня” населені пункти покриті суцільною 
димовою завісою, а жертвами стають не 
тільки безпосередні винуватці підпалів та 
їх сусіди, але й усі хто вдихає цей дим, а 
зокрема діти.

З огляду на шкідливість звички під-
палів решток рослинності та опалого 
листя для здоров’я людей та природного 
навколишнього середовища, Бюро УГКЦ 
з питань екології в черговий раз апелює 
до християнської свідомості та здорового 
глузду краян, а також звертає увагу на те, 
що за відповідні дії передбачена відпо-
відальність перед законом. Згідно із ст. 
77-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, – випалювання стерні, 
луків, пасовищ, рослинності або її залиш-
ків та опалого листя – тягнуть за собою 
накладення штрафу на громадян у сумі від 
170 до 340 грн., а на посадових осіб від 
850 до 1190 грн. Нагадуємо також про те, 
що найбільш дружнім до довкілля та лю-
дей видом утилізації рослинних залишків 
та опалого листя є їх компостування.

Д-р Володимир Шеремета,
 керівник Бюро Києво-Галицького 

Верховного Архиєпископства УГКЦ 
із питань екології

дЕЛЬфІНАРІЇ хОВАюТЬсЯ ВІд 
ЛИсТОНОш

Національний екологічний центр 
України (НЕЦУ) запитав в українських 
дельфінаріїв, чи безпечно перебувати у 
них з дітьми. Жоден дельфінарій відповіді 
не надіслав.

Національний екологічний центр 
України (НЕЦУ) направив інформаційні 
запити до всіх комерційних дельфінаріїв 
України. У своїх запитах НЕЦУ просив 
дельфінарії надати копії обов’язкових 
дозвільних документів, які повинні бути 
у таких закладів.

«Надсилаючи свої запити, ми намага-
лись раз і назавжди з’ясувати які з укра-
їнських дельфінаріїв працюють законно, а 
які ні, – розказує заступник голови НЕЦУ 
Василюк Олексій. – Якщо дельфінарій 
не має цього мінімуму документів – нема 
жодних гарантій ні того, що він працює 
законно, ні того, що в ньому безпечно 
перебувати і тим більше – дозволяти 
контакт дітей та тварин». 

Проте на жоден з запитів, НЕЦУ від-
повіді не отримав. З 15 листів в НЕЦУ 
повернулось лише чотири повідомлення 
про вручення і два листи, які начебто не 
знайшли адресата, хоча листи були на-
правлені саме на ті адреси, що містяться 
на сайтах дельфінаріїв. Куди поділись всі 
інші листи і чому немає відповіді на ті, які 
були вручені дельфінаріям – невідомо. 

«Дельфінарії приховують інформацію 
про себе, не надають відповіді на запити 
і навіть ховаються від листонош, – роз-
казує заступник голови НЕЦУ Василюк 
Олексій. – Нам не відомо в Україні жод-
ної установи, крім дельфінаріїв, яка б на 
стільки незаконно і водночас на стільки 
відкрито працювала». Нагадаємо, що в 
2010 році пожежна служба забороняла 
роботу Донецького дельфінарію. Крім 
того, 5 контролюючих органів повідомля-
ли, що Київський дельфінарій «НЕМО» 
працює незаконно, не маючи жодних до-
зволів і двічі опломбовували його.

Екологи звернулися до органів про-
куратури зі скаргами про приховування 
інформації та порушення законодавства 
про звернення громадян. Після отримання 
достовірної інформації про законність 
роботи і безпеку кожного з дельфінаріїв, 
НЕЦУ планує оприлюднити її на власному 
сайті.

АКцІю НА ЗАхИсТ дОВКІЛЛЯ 
пРОВЕЛИ У дОНЕцЬКУ

 Активісти, вбрані у костюми білих 
ведмедів, ходили вулицями міста та 
розповідали перехожим про наслідки 
глобального потепління. Після цього еко-
логи очистили від сміття береги місцевих 
водойм. До активістів —  долучилися 
студенти. Акцію влаштували в рамках 
всесвітнього екологічного руху “Moving 
planet”.  

Карен Гамбарян, учасник акції: “Хо-
тим немножко убрать ставки, чтобы было 
чище вокруг себя и соответственно, если в 
голове у кого-то поселиться мысль, что не 
надо мусорить, а убирать за собой мусор 
—  уже будет лучше. Не многие знают 
какая связь, например, между тем, что 
ты намусорил, и тем, что белому медведю 
негде жить”.

Станислав Коваленко, студент: “Об 
этой акции я узнал по Интрернету и при-
соединился потому что, если не мы, то 
кто начнет все это делать. Потому что 
люди много об этом говорять и ничего не 
делают, поэтомиу надо кому-то начинать 
что-то делать в этой жизни”.

екомережі.
Нагадаємо, що згідно з постановою 

Кабміну України від 22 червня 2011 №704 
«Про скорочення кількості та укрупнення 
державних цільових Програм», Мініс-
терству екології та природних ресурсів 
України було доручено розробити за-
конопроект про припинення виконання 
державної програми формування націо-
нальної екомережі (http://necu.org.ua/
skauvannya-programy-ekomerezhi/). 

«Загальнодержавна програма фор-
мування національної екологічної мережі 
України на 2000-2015 роки” була при-
йнята у 2000 році. Саме цим документом 
передбачено створення та розширення за-

УКРАЇНцІ ВРЯТУВАЛИ 
ЕКОмЕРЕЖУ ВІд  АЗАРОВА
Після звернень сотень українців уряд 

передумав скасовувати державну цільо-
ву програму формування національної 

повідних територій в Україні, збереження 
природного каркасу держави. Сьогодні 
ця інноваційна програма є єдиною про-
грамою збереження природи України,» 
– пояснює Голова Національного еколо-
гічного центру України (НЕЦУ) Ярослав 
Мовчан.

 Після появи доручення Кабміну в 
червні, десятки громадських екологічних 
організацій та сотні свідомих громадян 
направили свої звернення до вищого 
керівництва держави з вимогою не ска-
совувати Програму (http://necu.org.
ua/zayava-skasuvannya-ekomerezhi/). 
Наприклад, учасники і гості екологічного 
фестивалю «Гомільшанський екотоп», що 
проходив у вересні на Харківщині, масо-
во відсилали такі листи (http://maidan.
org.ua/2011/10/homilshanskyj-ekotop-
2011/ ). Іван Заєць, міністр довкілля в 
2000-2001 рр., у своєму листі до уряду, 
називаючи пропозицію про скасування 
Програми глибоко помилковою, наголо-
сив на загрозі у виконанні міжнародних 
зобов’язань України та вимагав службо-
вого розслідування щодо ситуації. 

«Коли мені повідомили, що плану-
ється скасування Програми екомережі, 
я був просто шокований, – ділиться 
враженнями активіст «Всеукраїнської 
екологічної ліги» Олексій Бурковський. 
– Саме завдяки масовості звернень уряд 
зрозумів громадську думку і прислухався 
до неї. Щиро дякую усім громадянам, хто 
не полінувався відправити звернення із за-
кликом не допустити закриття Програми 
екомережі».

«Нарешті ми отримали відповідь від 
Мінприроди України. Міністерство повідо-
мило нас, що 29.09.2011 Прем’єр-Міністр 
України видав нове доручення, згідно з 
яким програма формування екомережі 
більше не скасовується,» – повідомляє 
член ЕкГ «Печеніги» Ангеліна Русанова.

Контакти:
 Ярослав Мовчан,  Національний еко-

логічний центр України, Київ
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Участь України в міжнародній торгівлі 
квотами на викид парникових газів, або 
простіше кажучи вуглекислого газу (СО

2
), 

тимчасово призупинено за порушення 
правил надання звітності згідно з прави-
лами Кіотського протоколу. Таке рішення 
прийняв 12 жовтня Комітет Секретаріату 
Рамкової конвенції ООН зі змін клімату 
(РКЗК ООН) в Бонні. У Міністерстві еко-
логії та природних ресурсів сподіваються 
на якнайшвидше скасування вето. Глава 
відомства Микола Злочевський вважає, 
що в нинішніх проблемах України ви-
нний попередній уряд, що допустив ряд 
помилок у веденні кадастру викидів пар-
никових газів. Згадують ще й нецільове 
використання Кабміном Тимошенко гро-
шей, отриманих від Японії за наші квоти 
в 2009 році. Проте, якщо заглибитися у 
питання, з’ясується, що гіпотетична вина 
Тимошенко губиться на тлі системних 
провалів української політики щодо ви-
конання умов Кіотського протоколу ...

Кіотський протокол, прийнятий в Кіо-
то (Японія) в грудні 1997 року на додаток 
до Рамкової конвенції ООН про зміну 
клімату (РКЗК), зобов`язує розвинені 
країни і країни з перехідною економі-
кою скоротити або стабілізувати викиди 
парникових газів у 2008-2012 роках по-
рівняно з 1990 роком. Для впровадження 
Кіотського протоколу ЄС та інші країни 
розробили систему обмеження промис-
лових викидів за допомогою квот, згідно 
з якою компанії зобов`язані коригувати 
свої показники викидів парникових газів 
з відповідними допустимими обсягами 
квот на викиди. Україна ратифікувала 
Кіотський протокол у лютому 2004 року 
і отримала можливість реалізувати не-
використані нею квоти на викид СО

2
 на 

суму до 2,5 млрд дол. На перший погляд 
умови Кіотського протоколу відкривали 
перед нами реальні перспективи зайняти 
лідерство на цьому  ринку. Україна одна з 
небагатьох країн світу, яка з 1990 по 2000 
рік різко скоротила викиди парникових 
газів. Маючи за часів СРСР одну з найпо-
тужніших в Європі металургійну, хімічну та 
машинобудівну галузі, наша країна після 
розпаду СРСР різко скоротила випуск 
цієї продукції. Навіть після відновлення 
зростання виробництва в металургії та 
хімічній промисловості на початку 2000-х 
у нас зберігся величезний запас невико-
ристаних квот. У результаті, ми отримали 
можливість продавати квоти тим країнам, 
які не зазнали такого глибокого падіння 
виробництва в 1990-х, а постійно нарощу-
вали викиди вуглекислого газу.

Починаючи з 2008 року, приватні укра-
їнські компанії і Кабмін від імені держави 
почали продавати «надлишки». Першими 
були металурги. Одним з механізмів про-
дажу квот приватниками стало укладання 
із зарубіжними фінансовими інститутами 
проектів спільного впровадження з на-
ступним продажем скорочень викидів. Все 
начебто працювало нормально. За дани-
ми завідувача відділом енергоефектив-
ності та механізмів Кіотського протоколу 
Інституту технічної теплофізики НАНУ 
Володимира Крамара, завдяки проектам 
спільного впровадження в Україні з 2008 
року вдалося знизити викиди СО

2
 на 50 

млн. тонн. «Усього з реєстру України до 

УКРАЇНУ пОКАРАЛИ ЗА дИсКРЕдИТАцІю ІдЕЇ КІОТсЬКОГО пРОТОКОЛУ?

реєстрів іноземних держав перераховано 
105 000 000 тонн СО

2
, еквівалента з яких 

75 млн. тонн було продано державою, а 
інші 30 млн. тонн —  приватними компа-
ніями в рамках проектів спільного впро-
вадження», —  зазначає експерт.

Однак навесні цього року з`явилася 
інформація про те, що експерти РКЗК 
ООН не задоволені звітом України про 
ведення кадастру викидів парникових 
газів, а 12 жовтня нам заборонили ними 
торгувати. В. Крамар не поділяє оптимізму 
Мінекології і вважає, що заборона діяти-
ме впродовж належних 6 місяців, навіть 
якщо Україна покращить кадастр обліку 
викидів. «Сподіватимемося, що заборону 
знімуть, але станеться це не раніше, ніж 
через півроку. Заборона може і не від-
битися на тих проектах спільного впро-
вадження, які вже запущені. Після закін-
чення піврічного терміну ті, хто згенерував 
одиниці скорочення викидів, зможуть їх 
продати», —  прогнозує вчений.

Проте чим не догодила Україна екс-
пертам РКЗК? «На жаль, помилки мину-
лого уряду створюють проблеми щодо 
реалізації Кіотського протоколу в Україні, 
—  зазначив міністр екології та природних 
ресурсів Микола Злочевський. —  Пере-
конаний, що коли Комітет розгляне звіт 
про ведення Кадастру викидів парникових 
газів у 2010 році, всі проблемні питання 
буде знято. Це відбудеться найближчим 
часом».

Мінекології так само поширило прес-
реліз, в якому наводиться думка нобе-
лівського лауреата 2007 року, американ-
ського вченого-еколога Вудро Кларка, 
який вважає рішення кіотського комітету 
щодо України несправедливим. Однак 
координатор з питань зміни клімату На-
ціонального екологічного центру України 
Ірина Ставчук висловила протилежну 
думку.

«Рішення про заборону Україні тор-
гувати квотами було справедливим. До 
українських звітів про ведення кадастру 
викидів парникових газів виникали цілком 
конкретні претензії, наприклад, деякі свої 
території Україна враховувала у звітах як 
ліси, тоді як експертам РКЗК було відомо, 
що ніяких лісів там вже давно немає», —  
розповіла І. Ставчук.

За її словами, ситуація ускладнюється 
тим, що в Україні відсутня верифікація 
даних за обсягами викидів, які надають-
ся вітчизняними підприємствами. «Так, 
окремі підприємства заявляють про те, що 
вони використовують для обліку викиду 
парникових газів власну методологію. У 
результаті з’ясовується, що у них викиди 
парникових газів помітно нижче, ніж на 
аналогічних підприємствах, що користу-
ються стандартною методикою обліку. І 
така ситуація влаштовувала Держкомстат, 
який не намагався перевіряти дані з ви-

кидів», —  зазначила І. Ставчук.
Особливе здивування, як підкреслює І. 

Ставчук, викликає у зарубіжних експертів 
той факт, що в українському звіті дані з 17 
секторів промисловості були вказані як 
конфіденційна інформація. «Не надали 
даних з викидів, приміром, асфальтові 
і скляні заводи. Тобто, ті підприємства, 
інформація з яких в інших країнах конфі-
денційною не вважається», —  уточнила 
експерт.

Одним з найсерйозніших перешкод 
для підготовки України адекватного 
звіту про викиди, на думку І. Ставчук, є 
відсутність у нашій країні енергетичного 
балансу. «Немає єдиних даних про те, 
скільки енергії було вироблено, а скільки 
витрачено. Експерти РКЗК знайшли поде-
куди відверто неадекватні дані. У резуль-
таті, у них виникло резонне питання щодо 
реального обсягу викидів парникових 
газів в Україні. Про свої сумніви експерти 
РКЗК повідомили Україну ще в березні 
поточного року. Тому в України був час 
для приведення свого звіту про ведення 
кадастру викидів парникових газів до 
вимог комітету з дотримання Кіотського 
протоколу», —  вважає представник На-
ціонального екологічного центру.

Водночас, вона визнає, що проблема 
обліку викидів парникових газів в Україні 
є системною і вельми громіздкою. «Мова 
йде не тільки про те, що Держкомстат 
має нарешті почати використовувати  
сучасніші методи обліку, а й про те, що 
необхідно вивести з тіні величезний сег-
мент української економіки», —  вважає 
І. Ставчук.

У зв`язку з цим, на її думку, спроби 
нинішнього глави Мінекології перекласти 
відповідальність за провал українського 
звіту щодо викидів парникових газів на 
попередній уряд, непереконливі. «Ниніш-
ній уряд, як і попередній, не вжив жодних 
реальних заходів для того, щоб зробити 
енергетичний баланс країни більш прозо-
рим і зрозумілим», —  вважає експерт.

Що тут можна сказати, крім того, що 
навіть експерти з енергетичних питань 
визначають реальні обсяги споживання 
електроенергії українською промисловіс-
тю за непрямими ознаками, а не ґрунтую-
чись на даних НКРЕ або Держкомстату.

Але найнеприємніше не в тому, що 
українські чиновники демонструють дива 
наївності, намагаючись видати голе поле 
за ліс. Вони, мабуть, не здогадуються, 
що фотографії з супутників давно вже 
перестали бути надбанням військових, і 
що на цих фотографіях прекрасно видно 
вирубані ділянки лісу. Гірше те, що в Укра-
їні сформувалося відверто споживацьке 
ставлення до торгівлі квотами на викиди 
вуглекислого газу.

«За останні півтора місяця Україна 
продала квот загальним обсягом при-
близно 20 млн. тонн СО

2
, нібито згене-

рованих за рахунок проектів зі зниження 
викидів, реалізованих ще до 2008 року. 
Однак коли ми розглянули ці проекти, 
виявилося, що частина з них була реа-
лізована ще до того, як Україна рати-
фікувала Кіотський протокол —  в 2001 
році і раніше. Сьогодні деякі українські 
компанії знаходять проекти, 
які були реалізовані багато 
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Початок на ст. 4
років тому. Оформлюють їх як проекти 
спільного впровадження і отримують гро-
ші за зниження викиду парникових газів. 
Звичайно в РКЗК подібна практика ніколи 
не знайде розуміння, тому що ідеологія 
торгівлі квотами припускає, що гроші від 
їх продажу спрямовуються виключно на ті 
проекти, які не могли б бути реалізовані 
без цього фінансування. У нас  ми бачимо, 
що проект реалізований 10 років тому, 
кредити за обладнання давно виплачені, 
а тепер його піднімають з архівів і на-
магаються заробити на продажу квот», 
—  пояснила І. Ставчук.

Вона так само вважає необґрунто-
ваними претензії нинішньої влади до 
попереднього уряду щодо нецільового 
використання близько 380 млн. євро, 
отриманих у 2009 році від японських 
компаній на сплату українських квот. «З 
цих коштів фактично був реалізований 
тільки один проект з утеплення шпиталю 
в Криму. Незрозуміло, куди витрачається 
решта коштів. Але що стосується провини 
уряду Тимошенко, то в березні 2010 року, 
за тиждень до того, як її звинуватили у 
нецільовому використанні цих коштів, На-
ціональний екологічний комітет отримав 
офіційну відповідь із Кабміну про те, що 
всі гроші лежать на рахунку Держказна-
чейства. І все це було вже за нової влади», 
—  підкреслила І. Ставчук.

Але залишимо спроби нинішнього 
уряду перекласти провину за свої промахи 
на Тимошенко через півтора роки після її 
відставки. Така вже тенденція намітилася 
в українській владі. Важливіше подиви-
тися на себе очима інших учасників Кіот-
ського протоколу. Адже поза сумнівом, 
що спроби застосувати «давальницьку» 
схему до виконання Кіотського протоколу 
з боку українських бізнесменів, зіграли 
далеко не останню роль в ухваленні рі-
шення про заборону Україною торгувати 
квотами. Так, формально ми нічого не 
порушили, але коли великий бізнес на-
магається зірвати пару мільйонів доларів 
на екологічних проектах, це вже, вибачте, 
але інакше як відвертим жлобством не на-
звеш. Ті ж, хто хотів реально допомогти 
поліпшенню екологічної ситуації в Укра-
їні, тепер позбавлені такої можливості. 
У глобальному сенсі подібні дії України 
дискредитують саму ідею Кіотського 
протоколу —  чому хтось повинен брати 
на себе реальні зобов`язання зі зниження 
викидів, а ми, продовжуючи де-факто 
збільшувати їх обсяги (в порівнянні з 
2000-м роком вони, безумовно, виросли), 
ще й торгуємо квотами. У цьому випадку 
різниця між обсягами українських викидів 
СО

2
 в 1990 році і в 2009-му ніяк не може 

служити виправданням.
Петро Черних (УНІАН)

Екологічні проблеми

вовані очі публіки. Список, наведений у 
кінці статті, стане неприємним сюрпризом 
практично для кожного киянина.

Прикро, дивуватись є чому. Міська 
влада має намір будувати у всіх тих 
парках і скверах, за збереження яких 
боролася громада із забудовниками, 
плюс напланувала нищення ще багатьох 
зелених територій у центрі міста та на 
його околицях.

Відповідно до проекту нового генп-
лану, у центрі Києва не залишиться 
практично жодного скверу, котрому б 
не було передбачено стати жертвою за-
будовників.

Всього, за підрахунками автора, зе-
лені зони понесуть 9% втрат (486,28 га). 
Лісопаркові – 2%, враховуючи величезну 
площу лісів Києва, але в абсолютному ви-
разі це значна цифра – 733,63 га.

Перелік ділянок з зеленими насаджен-
нями загального користування, котрі му-
сять поступитися місцем елітно-житловим 
хмарочосам і торгово-розважальним 
центрам, увібрав у себе найбільш гучні 
імена.

Пейзажна алея (дитячий парк, ство-
рений коштом киян та зусиллями ху-
дожників) має стати елітною житловою 
багатоповерхівкою.

Скверик на Прорізній, який теж при-
крашений художниками за приватний 
кошт, перед цим з бійками та стріляниною 
відвойований у “молоді” Черновецького, 
має зникнути ради зведення торгівельної 
нерухомості.

Зоопарк замість вольєрів з левами 
та тиграми можновладні свині хочуть за-
будувати елітним житлом.

Сквер з бронзовим пам’ятником Зої 
Космодем’янській хочуть замінити хра-
мовим комплексом.

Втім, ці точки стали гарячими не сьо-
годні і не вчора, боротьба там точиться ро-
ками. Генплан для них – ще один прикрий 
сюжет у старому серіалі, але є і нове.

Приміром, Маріїнський парк плану-
ють частково віддати під малоповерхову 
житлову забудову. (Виникає підозра – чи 
не стане раптом будівельним той паркан 
невідомого походження, котрий зараз 
виріс біля верховної ради?)

Критики афери з розробкою нового 
Генплану давно  повторювали тезу – ця 
вся оборудка задумана для того, щоб уза-
конити протиправні землевідводи у зеле-
них і лісопаркових зонах, буферних зонах 
пам’яток всесвітнього значення, і т.п.

До сих пір ця критика була радше 
припущенням. Тепер список зелених зон 
та лісів під знищення є доказом істинних 
намірів розробників нового генплану.

Протиправні землевідводи здійсню-
вала сама КМДА разом з Київрадою 
всупереч чинному Генплану-2020. Тепер 
ця ж “солодка парочка” легалізує те, що 
встигла накрасти.

Практично усі скандальні виділення 
територій під забудову, здійснені Київ-
радою всупереч чинному генеральному 
плану, стануть у новому нормою. Це 
сильно послабить позиції прокуратури і 
місцевих мешканців, котрі намагаються у 
судах скасувати земельний дерибан, що 
відбувався за Омельченка, Черновецького 
і Попова.

Концепція генплану набагато крас-
номовніше будь-яких слів звинувачує 
нинішніх лідерів Києва у намірі захистити 
інтереси забудовників. Отож, новий генп-
лан – це план агресії проти міста, і мусить 
бути зупинений.

Статистика  та дані 
Автор проаналізував наявні відомості 

про цільове призначення землевідводів у 
зелених та лісопаркових зонах, щоб зро-
зуміти, на що пороздавали землю. 

  Список зелених зон громадського 
користування, лісопаркових зон та інших 
територій під зеленими насадженнями, 
які передбачено частково чи повністю 
знищити у відповідності з проектом ново-
го генплану:

Зелені  насадження загального корис-
тування, наприклад:

(Назва об’єкту/Площа забудови, 
га/Функціональне використання згідно 
з концепцією нового Генплану)

Сквер біля пам’ятника Героям ВВВ (по 
вул. Уборевича)/0,95/Житлова багато-
поверхова

Парк на вул. Федори Пушиної/0,59/
Культурна

С к в е р  п о  в у л .  Л ь в і в с ь к і й  8 0 -
8 2  ( б і л я  Д А І ) / 1 , 5 / Ж и т л о в о -
багатофункціональна

Сквер біля кінотеатру “Екран”/0,18/
Житлова багатоповерхова

Парк Юність/1,04/Житлова багато-
поверхова

Парк вздовж вул. Сім’ї Сосніних 
/3,8/Житлова багатоповерхова

Парк “Супутник”/4,8/Житлова бага-
топоверхова  та  рекреаційна

Парк Солом’янський/3,15/Житлова 
багатоповерхова , житлово- багатофунк-
ціональна та  багатофункціональна

Всього по місту  486,28 
 Лісовий фонд та рекреаційні зони, 

наприклад: (Назва об’єкту/Площа забу-
дови, га/Функціональне використання 
згідно з концепцією нового Генплану)

Межигірське лісництво квартал 
102/4,2/Житлова садибна

Пуща-Водицьке лісництво квартал 
125: виділ 6: 7/6/Торгівельна

Ділянка території спеціального 
призначення (колишні артилерійські 
склади)/139,1/Житлова багатоповер-
хова

Селище Катеринівка (південніше від 
вул. Чалого)/8,3/Садибна  (існуюча, 
але за даними натурних спостережень 
відсутня)

Державне заповідне господарство 
“Феофанія”/3,3/Житлова садибна

Столичне шосе на траверзі до Конча-
Заспа/12,9/Садово-дачна

Загальна площа по місту: 733,63
 Ігор Луценко

ГЕНпЛАН-25 —  ЕКОцИд
Проект генерального плану Києва, 

оприлюднений нещодавно, став концен-
трованим виразом найгірших очікувань 
захисників зелених зон. Хоча концепція 
генплану-2025 існує вже декілька місяців, 
реальний її зміст почав виходити з кори-
дорів КМДА назовні лише зараз.

Влада, щоб імітувати видимість все-
народного обговорення, змушена була 
підставити частину матеріалів під зди-
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У КИТАйсЬКИх пРОдУКТАх 
ВИЯВЛЕНИй НЕбЕЗпЕЧНИй дЛЯ 

ЗдОРОВ’Я КАНцЕРОГЕН
Державне управління з контролю 

за якістю продуктів харчування і ліків 
КНР заборонило продаж семи продуктів 
харчування, вироблених китайськими 
компаніями, через виявлення в них не-
безпечного для здоров’я канцерогену 
– пластифікатора DEHP.

Заборонений до використання у 
харчових продуктах пластифікатор ви-
явлений в харчовій добавці з ароматом 
гуави виробництва компанії Guangzhou 
Meiyi Flavors & Flagrances, порошку зе-
леного чаю і харчових оліях виробництва 
компанії Jiangmen Gaudy’s Food, хлібних 
дріжджах виробництва компанії Jiangmen 
Jhan Wang Food. Всі три компанії зареє-
стровані в китайській провінції Гуандун.

Крім того, небезпечна для здоров’я 
добавка виявлена в османтусі (ароматиза-
тор для чаю), зеленому чаї і мигдалевому 
ароматизаторі компанії Ісян з міста Ханч-
жоу (провінція Чжецзян).

Раніше влада КНР призупинила імпорт 
948 видів продуктів, що містять DEHP, з 
острова Тайвань.

Пластифікатор DEHP, який засто-
совується при виготовленні низки видів 
пластмасових виробів, визнаний небез-
печним канцерогеном, здатних негативно 
впливати на гормональний баланс в орга-
нізмі людини.

ТюТюНОВИй дИм спРИЧИНЯє 
ЗАхВОРюВАННЯ ВУх У дІТЕй

Вчені з британського Університету 
Ноттінгема дійшли висновку, що діти кур-

УКРАЇНА ЗАймАє дРУГЕ мІсцЕ 
В єВРОпІ ЗА ТЕмпАмИ

 РОЗпОВсюдЖЕННЯ ВІЛ/сНІдУ
Народний депутат Партії регіонів, 

голова Комітету Верховної Ради з питань 
охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва під час 
зустрічі з Мішелем Казачкіним – виконав-
чим директором Глобального фонду з 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та ма-
лярією заявила, що Україна займає друге 
місце в Європі за темпами розповсюджен-
ня ВІЛ/СНІДу, повідомляє УНН.

“Ми другі в Європі та п’яті у світі за 
темпами поширення ВІЛ-інфекції і другі 
в Європі за темпами зростання мультире-
зистентного туберкульозу. Така ситуація 
– спадщина минулого, коли у нас не було 
регулярних поставок протитуберкульоз-
них препаратів і системної роботи в цьому 
напрямку”, – говорить Бахтєєва.

За її словами, сьогодні питання по-
силення протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції визначені Президентом України 
Віктором Януковичем як пріоритетні 
напрямки діяльності всіх гілок влади на 
усіх рівнях управління, а не тільки органів 
охорони здоров’я.

У свою чергу, Мішель Казачкін зазна-
чив, що Глобальний фонд готовий допо-
могти Україні в боротьбі з туберкульозом 
і ВІЛ/СНІДом, але для цього потрібно 
укласти рамковий договір про гранти між-
народної технічної допомоги.

У той же час, він висловив стурбова-
ність тим, що реалізовані й нещодавно 
укладені гранти Глобального фонду (а 
це понад 500 млн доларів США) обкла-
даються 20% ПДВ і 6% митним збором, 
а також тим, що процедури закупівель 
медичних препаратів та обладнання за 
кошти грантів не відповідають вимогам 
Глобального фонду.

За його словами, для продовження 
ефективної співпраці Глобального фонду 
з нашою країною необхідне підписання 
рамкового договору про гранти міжна-
родної технічної допомоги між урядом 
України та Глобальним фондом.

“Знаючи суворі вимоги Глобаль-
ного фонду щодо контролю, оцінки 
ефективності, досягнення результатів, 
Україні вкрай важливо на державному 
рівні створювати умови для максимально 
ефективного витрачання наданих фондом 
грантів”, – сказала глава Комітету.

сИТУАцІЯ З пИТНОю ВОдОю В 
УКРАЇНІ КРИТИЧНА

Всеукраїнської екологічної ліги Те-
тяна Тимочко висловила серйозну стур-
бованість ситуацією з якістю питної води 
в Україні.

“Ми бачимо критичну ситуацію: що-
року кількість населених пунктів і людей, 
які не мають доступу до якісної питної 
води, збільшується”, – заявила Тимочко 
на прес-конференції. 

За її словами, сьогодні близько 1,3 тис 
населених пунктів, в яких проживає близь-
ко одного мільйона чоловік користуються 
привізною питною водою. “У той час, коли 
чиновники проголошують добрі наміри 
вже зараз, сьогодні населення України 
потерпає від неякісної питної води, що 
врешті-решт призводить до поширення 
інфекційних захворювань і серйозного 
негативного впливу на здоров’я людей”, 
– наголосила вона. 

Екологи вбачають основними при-
чинами ситуації, що склалася, підвищене 
і посилене навантаження на навколишнє 
середовище і водні екосистеми. Так, за 
даними Всеукраїнської екологічної ліги, з 
2004 по 2010 рік, не дивлячись на еконо-
мічну кризу, скид недостатньо очищених 
або неочищених стічних та промислових 
вод збільшився з 3,5 млрд. куб. м до 6 
млрд. куб. м. При цьому значно змінилася 
структура забруднення у зв’язку зі збіль-
шенням споживання населенням пральних 
порошків, миючих засобів. 

Ситуація посилюється тим, що прак-
тично всі водоочисні споруди в Україні 
в основному були побудовані понад 20 
років тому, вони технологічно і фізично 
застаріли і не в змозі впоратися з цими 
забрудненням. 

Водночас, за останні 10 років в Україні 
істотно не переглядалися розміри зборів 
за забруднення природного середови-
ща. 

“Наше законодавство, нормативна 
база не стимулюють з адміністративної 
та економічної точки зору зменшення 
водозабору або зменшення забруднення 
стічних вод”, – наголосила Тимочко. 

“Нам потрібно, нарешті, у Верховній 
Раді прийняти ці закони. Але як вони 
можуть бути прийняті, якщо там сидять 
всі власники металургійних, хімічних, гір-
ничодобувних підприємств, які скидають у 
Дніпро воду”, – наголосила еколог. 

Разом з тим, крім збільшення зборів 
необхідно також змінити підхід до систе-
ми управління у сфері водокористування 
– відійти від територіального принципу 
до басейну, коли структури державної 
влади відповідають за водну політику не 
в окремо взятому регіоні, а в басейні того 
або іншого великого водного басейну. 

“Насправді мова йде не про додат-
кові кошти, а про зміну водної політики 

в Україні, і ми повинні зробити це – не 
вигадувати велосипед, а просто взяти до-
кументи, які не просто працюють в інших 
країнах, а дали позитивний результат”, 
– заявила Тимочко. 

Інтерфакс-Україна

ців страждають інфекціями вух частіше за 
своїх однолітків, які виховуються у сім’ях 
некурців, повідомляє MSNBC.

Під час дослідження, проведеного 
під керівництвом Лори Джонс, вчені про-
аналізували результати 61 дослідження, 
проведеного раніше іншими фахівцями. 
Автори цих робіт вивчали статистику 
захворюваності інфекціями середнього 
вуха у дітей, що регулярно зазнають дії 
тютюнового диму.

Було встановлено, що куріння матері 
збільшує ризик розвитку інфекції серед-
нього вуха у дитини на 62% порівняно 
з нащадками батьків-некурців. У сім’ях, 
де палять інші родичі (крім матері), віро-
гідність таких інфекцій у дитини вища на 
37%. Вчені також з’ясували, що дітям, у 
яких курять мати чи батько, майже вдвічі 
частіше роблять хірургічні операції через 
запальні захворюванння середнього 
вуха.

Дослідники не ставили завдання ви-
явити конкретні причини підвищеної час-
тоти інфекцій середнього вуха у пасивних 
курців. Однак, за припущеннями вчених, 
під впливом тютюнового диму в середньо-
му вусі розвивається запальний процес і 
накопичується рідина, що створює від-
повідне середовище для розмноження 
бактерій.
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Екопроблеми                         

У ЧОРНОбИЛЬсЬКІй ЗОНІ бУдЕ 
схОВИщЕ ЯдЕРНИх ВІдхОдІВ

Сховище відпрацьованих джерел 
радіації планують відкрити в Чорнобиль-
ській зоні в 2013 році, повідомив голо-
ва держагентства з управління зоною 
відчуження Володимир Холоша під час 
відвідин комплексу “Вектор”, де й мають 
намір розмітити сховище.

За його словами, там зберігатимуть 
відходи лише з території України: “Це 
сховище дозволить у подальшому зібрати 
всі джерела іонізуючого випромінювання 
з території України, які зберігаються на 
спецкомбінатах підприємств-банкротів 
і так далі, і надійно, щонайменше на 50 
років, зберігати в цьому сховищі”, —  
сказав Володимир Холоша на брифінгу 
в Чорнобильській зоні відчуження в Ки-
ївській області.

За його словами, дуже багато раді-
оактивних відходів в Україні зберігають 
поблизу великих міст, і ці території 
необхідно очистити. Майбутнє сховище 
розраховане на те, аби приймати до 21 
тисячі джерел радіації на рік.

“Це дозволить протягом 15 років 
фактично зібрати все в одному місці і 
зробити безпечним наше навколишнє 
середовище”, —  підкреслив чиновник.

Водночас, посол Великобританії в 
Україні Лі Тернер наголосив на важли-
вості того, що всі радіоактивні відходи з 
території України приберуть подалі від 
населених пунктів, що допоможе пере-
шкодити їх можливому незаконному ви-
користанню, в тому числі і потенційними 
терористами.

Для цього, за словами посла, по-
трібна подальша співпраця української 
влади із країнами, які надають Україні 
підтримку в цьому питанні: США, Фран-
ція, Німеччина, Швеція і загалом Євро-
пейський Союз.

Великобританія виділила на будів-
ництво 8 мільйонів фунтів —  сказав Лі 
Тернер. Додатково 2 мільйони євро ви-
ділила Європейська комісія. Україна, за 
словами Володимира Холоши, вклала в 
інфраструктуру комплексу 250 мільйонів 
гривень.

фЕКАЛІЇ З хАРКІВсЬКОЇ 
В’ЯЗНИцІ пЛИВУТЬ В УдИ

До ЕкГ “Печеніги” звернулися місцеві 
жителі з скаргою, що Темнівська виправна 
колонія скидає в річку Уди каналізаційні 
стоки.

 Виїхавши на місце, ми побачили кар-
тину, яка повністю підтвердила скарги 
громадян: труба, калові маси, і жаба 
серед них.

 В Інтернеті можна знайти інформацію 
про те, що на території колонії розташо-
вана лікарня для ув’язнених. Природно, 
що окремої каналізації у неї немає, тобто 
весь інфікований матеріал потрапляє 
прямо в річку. 

Організація надіслала заяву Головно-
му санлікарю Харківської області Т.М. 
Колпаковій “ПРО СКИД В Р. УДИ БІОЛО-
ГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ”. 

У заяві екологісти заявили про по-
рушення Закону. Зокрема, ст. 1 Закону 
України “Про відходи”: до небезпечних 
відходів належать такі, що створюють 
чи можуть створювати небезпеку для 
здоров’я людини, а в разі, коли до 
стічних вод потрапляють біологічно не-
безпечні відходи медичного закладу 
для ув’язнених, небезпека виникнення 
надзвичайної ситуації зростає в декілька 
разів.

 “Печеніги” звернулися з вимогами:
 1. Провести медичні дослідження 

прилеглих населених пунктів на ознаки 
виникнення епідемічних станів. Надати ди-
намічні показники захворюваності з осно-
вних напрямках з 2009 до цього часу.

 2. Розрахувати збитки для довкілля 
від несанкціонованого скиду стічних 
вод.

 3. Встановити осіб, постраждалих у 
результаті незаконної діяльності, надати 
кількісні та якісні данні по захворюван-
ням. Розрахувати суми компенсації для 
постраждалих осіб.

 4. Провести хімічні та біологічні до-
слідження русла р. Уди нижче за течією 
від місця скиду, визначити межі розповсю-
дження хімічно та біологічно небезпечних 
матеріалів.

 5. Вжити заходів із ліквідації неза-
конного скиду.

 6. Вказати, на кого покладено ком-
пенсацію збитків державі та постражда-
лим внаслідок незаконних дій.

 У разі встановлення фактів екологіч-
ної небезпеки природоохоронці вважають 
за необхідне оголосити постраждалу те-
риторію зоною надзвичайної екологічної 
ситуації.

  Заступник голови ЕкГ “Печеніги” 
Вяткін О.Б.

АВАРІЯ НА ЯпОНсЬКІй АЕс 
ГІРшА ЗА ЧОРНОбИЛЬсЬКУ
Експерти стверджують, що аварія на 

японській атомній електростанції (АЕС) 
“Фукусіма-1” набагато небезпечніша, ніж 
катастрофа в Чорнобилі в 1986 р. Про це 
йдеться в сюжеті, знятому для телеканалу 
“Аль-Джазіра” кореспондентом Стівом 
Чао (Steve Chao) в Токіо.

Журналіст розмовляв з багатьма 
вченими і колегами, які проводили роз-
слідування аварії на японській АЕС. За їх 
словами, щодня з пошкодженого підпри-
ємства продовжується витік щонайменше 
одного млн беккерелів радіації, хоча з 
моменту аварії минуло вже вісім місяців.

Експерти зазначають, що в результаті 
кількість радіації, яку буде викинуто в 
довкілля з “Фукусіми-1” перевищить за-
гальний обсяг забруднення, що стався 
в результаті вибуху на Чорнобильській 
АЕС. Якщо це справді так, то аварія на 
“Фукусімі-1” стане найбільшою ката-
строфою на атомних електростанціях в 
історії людства.

Журналіст “Аль-Джазіри” говорив 
також з мешканцями населених пунктів, 
розташованих неподалік від аварійного 
підприємства, повідомляє РосБізнесКон-
салтинг. Вони розповіли кореспондентові, 
що у них є ознаки хвороб, які викликає 
передозування радіації.

РОсІЯ НАм дОпОмОЖЕ
У межах Єврорегіону “Донбас” роз-

роблено стратегічну екологічну програму 
для Росії та України. Вона стосуватиметь-
ся порятунку ріки Сіверський Донець, 
яка протікає територією Донецької, 
Луганської областей України та Ростов-
ською областю Росії. Про це інформують 
“Донецькі новини”.

“Екологія не має кордонів, ми живемо 
на єдиній території,  – каже Сергій Тре-
тьяков, начальник Державного управлін-
ня охорони навколишнього природного 
середовища в Донецькій області.  – Тому 
потрібно берегти її разом. Нас багато 
що об’єднує і в цьому випадку створення 
Єврорегіону “Донбас” дозволить нам ви-
рішити накопичені проблеми”.

Пан Третьяков зазначив, що єдиний 
для трьох областей Сіверський Донець 
є стратегічним об’єктом, оскільки без 
нього водопостачання трьох областей 
буде неможливим.

На думку Сергія Третьякова, підго-
товлена у межах Єврорегіону “Донбас” 
міждержавна програма оздоровлення 
басейну річки Сіверський Донець, може 
стати першою спільною стратегічною 
міждержавною програмою на кордоні 
Росії й України. Програма передбачає 
відновлення екологічної системи, оздо-
ровлення екології річок, відновлення 
очисних споруд, створення водоохорон-
них зон та системи моніторингу еколо-
гічної ситуації. 

Експрес online
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Учені вважають, що суть залежності 
від солі полягає у древньому інстинкті, 
який відображає важливість солі для 
людського організму. “У даному дослі-
дженні ми показали, що такий класичний 
інстинкт, як бажання солі, забезпечує 
нейронну організацію, яка обслуговує за-
лежність від опіатів і кокаїну”, – говорить 
професор Мельбурнського університету 
Дерек Дентон.

Він також зазначає, що паралельно 
був відкритий вельми значущий для вижи-
вання еволюційний механізм, суть якого 
в тому, що сигнал про надходження в 
організм солі досягає мозку значно швид-
ше, ніж туди після засвоєння травною 
системою з кровотоком потрапить сама 
речовина, а саме протягом приблизно 
десяти хвилин. Це робить тварин, у тому 
числі людей, менш уразливими перед об-
личчям хижаків.

За матеріалами: Daily Mail

кремити голову разом з потрухами; тушки 
помити й нарізати на шматочки завширш-
ки 2 см. М’якоть з крайніх шматочків (від 
голови і хвоста) разом з рибним філе і 
грибами пропустити крізь м’ясорубку; до-
давши булку, намочену в молоці і віджату, 
цибулю, стерту на дрібній тертці, масло, 
сирі яйця, зелень, сіль та перець, масу 
добре вимішати. Фарш має бути густим 
і пухким, якщо він вийде рідкуватим, до-
дати 1 — 2 столові ложки мелених білих 
сухарів. З овочів, рибних голів, плавців, 
шкірки, кісток зварити бульйон, прова-
рити в ньому нафаршировані шматочки 
(на слабкому вогні), наприкінці покласти 
перець, посолити. Рибу остудити в буль-
йоні і викласти на блюдо, надаючи форми 
цілої рибини. Желатин заздалегідь на-
мочити в процідженому бульйоні (1 л) і 
підігріти, коли розчин охолоне, повільно 
залити ним рибу. Частину розчину зафар-

бувати соком з буряка, вилити на тарілку 
й охолодити; желе нарізати на смужки, 
«перепоясати» ними кожну порцію риби. 
Оздобити петрушкою і шматочком яйця.

Короп фарширований
1,2 кг коропа, 250 г рибного філе, 2 

цибулини, столова ложка вершкового 
масла, 50 г булки, 2 круто зварених яйця, 
2 сирих яйця, сіль, перець, морквина, ко-
рінець петрушки, цибулина, 10 г желатину, 
нарізана зелень петрушки, 2 гриба. 

Рибу почистити, зрізати плавці і хвіст, 
надрізати шкірку довкола голови і відо-

ЗАбОРОНИЛИ пРОдАЖ ЛІКІВ, 
щО мІсТЯТЬ пАРАцЕТАмОЛ
Державна служба України з лікар-

ських засобів тимчасово заборонила 
торгівлю та застосування одного з лікар-
ських засобів, що містить парацетамол, 
повідомляє УНН.

“Суб’єктам, що здійснюють торгівлю, 
зберігання та застосування лікарських 
засобів, невідкладно, після одержання 
припису перевірити наявність лікарського 
засобу парацетамолу, супозиторіїв рек-
тальних (свічок) по 0,08 г у стрипах № 10 
серії 41010 виробництва ВАТ Монфарм 
Україна”, – йдеться в приписі.

При виявленні цього лікарського засо-
бу вжити заходів щодо його вилучення.

Невиконання припису тягне за собою 
відповідальність згідно з чинним законо-
давством України.

Нагадаємо, на початку лютого київські 
ветеринари припинили робити операції 
тваринам, для проведення яких необхід-
но застосовувати єдиний препарат для 
загальної анестезії тварин, кетамін, ви-
користовувати який заборонив Кабмін. 
Наразі альтернативи кетаміну в його фар-
макологічній дії на організм тварин серед 
ветеринарних препаратів немає – він є 
невід’ємним компонентом анестезії.

Після цього прем’єр-міністр України 
Микола Азаров заявив, що Кабінет мі-
ністрів України відстрочить обмеження 
на використання препарату кетамін у 
ветеринарії.

капоту автомобіля, що рухався вулицею, 
рекламуючи цирк, була прив’язана жива 
мавпа. До такого незаконного вчинку 
вдалися працівники “Цирку Шапіто” для 
реклами власного закладу. Як повідомляє 
спецкор прес-служби НЕЦУ, порушення 
законодавства про жорстоке поводжен-
ня з тваринами виявили небайдужі гро-
мадяни, які й викликали наряд міліції. 
Після нетривалої погоні, рекламобіль 
зупинили і склали відповідний протокол 
на порушника.

У дАНІЇ ВВЕЛИ пОдАТОК НА 
ЖИРНУ ЇЖУ

Данія стала першою країною у світі, 
де запроваджено так званий податок на 
жири.

З сьогоднішнього дня там подорож-
чають продукти з високим вмістом жирів: 
масло, солодощі, піца.

Уряд сподівається, що цей захід буде 
стимулювати попит на більш здорову 
їжу.

Напередодні введення податку насе-
лення Данії масово скуповувало продукти, 
що підлягають подорожчанню. На думку 
критиків, новий захід створить плутанину 
в ціноутворенні.

За даними агентства France Presse, 
Європейський Союз вивчає новий податок 
на предмет його відповідності нормам 
ринкової конкуренції.

За матерiалами: Радіо Свобода

мІЛІцІОНЕРИ ВРЯТУВАЛИ 
мАВпУ

18 вересня на вул. Архітектора Ніко-
лаєва Деснянського району Києва праців-
ники міліції затримали рекламобіль. До 

НЕЦУ нагадує, що жорстоке пово-
дження є порушенням законодавства і 
карається згідно статті 299 Кримінального 
кодексу України “Жорстоке поводження 
з тваринами”. У разі виявлення подібних 
порушень, радимо звертатись до міліції з 
посиланням на відповідну статтю Кримі-
нального кодексу України.

Вл.інф. прес-служби НЕЦУ

дОсЛІдЖЕННЯ: сІЛЬ мОЖЕ
 ВИКЛИКАТИ ЗАЛЕЖНІсТЬ

Група американських і австралійських 
учених дійшла висновку, що сіль може ви-
кликати залежність, схожу на нікотинову 
чи наркотичну, пише Daily Mail із посилан-
ням на журнал Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

Під час дослідження вчені виснували, 
що сіль стимулює клітини мозку точнісінь-
ко так, як цигарки й важкі наркотики, а в 
разі дефіциту цієї речовини запускаються 
ті ж генетичні та неврологічні механізми, 
що і при нікотиновій, героїновій або кока-
їновій залежності.


