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Процеси глобалізації та суспільних
трансформацій підвищили пріоритетність
збереження довкілля, а отже, потребують
від України вжиття термінових заходів.
Протягом тривалого часу економічний
розвиток держави супроводжувався незба-
лансованою експлуатацією природних
ресурсів, низькою пріоритетністю питань
захисту довкілля, що унеможливлювало
досягнення збалансованого (сталого) роз-
витку.

Попередження негативних наслідків
зміни клімату. Адаптація до зміни клімату
та збереження озонового шару шляхом

вдосконалення державної політики для досягнення сталого розвитку держави, ство-
рення правових та інституційних передумов для забезпечення поступового переходу
до низьковуглецевого розвитку за умови економічної, енергетичної та екологічної без-
пеки і підвищення добробуту громадян – основна мета реформування екологічної
політики.

Ключові результати. Зміна клімату та руйнування озонового шару є одними з
основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для гло-
бальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення ризиків, пов’язаних
з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним
існуванням екосистем, ризиків для здоров’я і життя людей.

Низька здатність України адаптуватися до таких проявів зміни клімату, як повені,
посухи, руйнування берегів і тривалі періоди з аномальною спекою, може призвести
до соціальної та економічної нестабільності. За останні десятиріччя питання щодо
зміни клімату та руйнування озонового шару перетворилися на одну з найбільш гос-
трих проблем світової економіки і політики у контексті вироблення стратегій скоро-
чення викидів озоноруйнівних та парникових газів і поступового переходу до низько-
вуглецевого розвитку всіх секторів економіки і складових життєдіяльності людини.

Невідкладність розв’язання проблеми у сфері зміни клімату та збереження озоново-
го шару зумовлена: •необхідністю удосконалення законодавчої та нормативно-право-
вої бази у цій сфері; •недостатньо чітким розподілом функцій, низьким рівнем коор-
динації дій та інституційної спроможності органів державної влади щодо планування
і проведення дій у зазначеній сфері; •неузгодженістю політики у сфері зміни клімату
із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами в інших соціально-еконо-
мічних сферах; •відсутністю системного підходу до створення наукового підґрунтя
діяльності у сфері зміни клімату та збереження озонового шару.

Формування і подальша реалізація цілісних державних політик у сфері зміни клі-
мату та збереження озонового шару, гармонізованих з міжнародним законодавством,
є складним завданням через мультидисциплінарний характер проблеми. Політично,
економічно і науково обґрунтовані рішення з питань зміни клімату та збереження озо-
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нового шару повинні прийматися для всіх секторів економіки, включаючи енергети-
ку, промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт, водне, лісове і житлово-
комунальне господарства, землекористування, а також охорону здоров’я, збереження і
відтворення екосистем.

Реформа передбачає розбудову цілісної державної політики у сфері зміни клімату
та збереження озонового шару, гармонізованої з міжнародним законодавством, пропо-
нує зосередитись на реалізації у середньостроковій перспективі таких ключових
напрямів: •скорочення викидів парникових газів; •адаптація до наслідків глобальної
зміни клімату; •зменшення споживання та поступове виведення з обігу озоноруйнів-
них речовин та фторованих парникових газів. 

Забезпечення ефективного та безпечного управління відходами – створення
належної інфраструктури об’єктів управління відходами, покращення стану навко-
лишнього природного середовища, санітарного та епідемічного благополуччя населен-
ня.

Зменшення розмірів утворення відходів та обсягів накопичення відходів на поліго-
нах і сміттєзвалищах, збільшення обсягів сортування та рециклінгу відходів, стиму-
ляція використання безвідходних та екологічно безпечних технологій.

В Україні щорічно утворюється близько 400 мільйонів тон відходів і тільки 6% їх
переробляють. Це є надзвичайно низьким показником порівняно з країнами ЄС, де
переробляють близько 40% усіх відходів.

Значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність ефективних заходів
управління ними поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором роз-
витку національної економіки.

Відсутність дієвого механізму управління відходами, низька інституційна спромож-
ність державних органів, недостатній рівень міжвідомчої взаємодії та відсутність стра-
тегічного планування призводять до збільшення кількості несанкціонованих сміттє -
звалищ та перевантаження сміттєвих полігонів.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна впроваджує у національне зако-
нодавство Директиви ЄС у сфері управління відходами, які сприятимуть удоскона-
ленню системи управління відходами та переходу до циркулярної економіки, впро-
вадженню ефективної ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності
виробника, а також створенню дієвої системи планування управлінням відходами на
національному, регіональному та місцевому рівнях.

Реформа передбачає:
1.Впровадження ключових понять. Створення системи дефініцій, які будуть повніс-

тю узгоджені з європейським законодавством – одна із важливих цілей реформи. Саме
нові терміни разом із впровадженням Національного переліку відходів дозволять гово-
рити із ЄС однією мовою щодо питань управління відходами.

2.Розширення відповідальності виробника. Цілковита відповідальність виробника за
управління відходами, що утворюються на всіх етапах споживання його продукції.
Система розширеної відповідальності виробника поширюватиметься щодо таких видів
продукції: пакування, електричне та електронне обладнання, батарейки, батареї та аку-
мулятори, транспортні засоби, термін експлуатації яких сплив, оливи, шини тощо.

3.Створення Національного переліку відходів. Створюється підґрунтя для
Національного переліку відходів, який повністю відповідатиме аналогічному переліку
в ЄС. Відходи класифікуватимуть відповідно до Національного переліку відходів та
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Порядку класифікації відходів, з урахуванням їх походження, складу, а також – гра-
ничного значення концентрації небезпечних речовин.

Згідно з Національним переліком відходів, їх визначатимуть як: •небезпечні відходи;
•відходи, що не є небезпечними.

Ключові документи та корисні посилання:
Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року
Національний план управління відходами до 2030 року
Рамкова Директива №2008/98/ЄС ‟Про відходи та скасування деяких директив” 
Директива №1999/31/ЄС ‟Про захоронення відходів”
Директива №2006/21/ЄС ‟Про управління відходами видобувних підприємств
та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС”

Карантинні заходи, спричинені пандемією коронаві-
русу, сприяли покращенню екологічної ситуації на пла-
неті. Для довкілля цей період не свідчить про одужан-
ня, а навпаки – є симптомом хронічної хвороби.

Викиди від промислових виробництв та транспорту
зменшились навколо всіх осередків спалаху коронавіру-
су. Спочатку Китай, потім Італія, Великобританія,
Німеччина та десятки інших країн відчувають тимчасові
падіння викидів парникових газів – вуглекислого та
діоксиду азоту – до 40%, що значно покращує якість
повітря та зменшує ризики захворювання людей на
астму, серцево-судинні та легеневі хвороби. Значних

падінь можна очікувати і в США, де рух пасажирських транспортних засобів – основ-
ного джерела викидів CO2 – впав на третину.

Після десятиліть невпинного зростання забруднення довкілля та викидів парнико-
вих газів природа нарешті отримала шанс ковтнути повітря і зараз переживає період
ейфорії.

Олені пасуться біля будинків у Вашингтоні в кількох кілометрах від Білого дому.
Кабани стали сміливішими у Барселоні та Бергамо. І такі нетипові випадки фіксують
в різних куточках карантинної частини планети.

Проте, це лише тимчасовий ефект: щойно виробництва почнуть відновлюватись,
викиди різко зростуть та можуть перевищити докоронавірусний 2019-й рік.

Агенція з охорони довкілля США вже оголосила, що компанії не каратимуть за
забруднення навколишнього середовища, доки можуть пов’язати ці порушення з пан-
демією. Міністерство охорони довкілля Китаю також почало відмовлятися від інспек-
цій, які здійснюють перевірки промислових об’єктів щодо забруднення довкілля.

Це можна порівняти з економічною кризою 2008 року. Тоді глобальні викиди ско-

еколог ічн і  наслідки корона-кризи
для довкілля
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ротилися на 1,4%, а наступного року вже збільшилися на 6%, що компенсувало і пере-
більшило це скорочення.

Хоча політики упродовж десятиліть говорили, що це неможливо, – пандемія про-
демонструвала, що світ здатен стрімко, впродовж лічених місяців, зменшити викиди
парникових газів в атмосферу, що має позитивний ефект для уповільнення кліматич-
них змін. Тепер науковці отримали наочне підтвердження здатності на це людей.

Ми також спостерігаємо екологічні переваги віртуалізації бізнес-процесів та пере-
ведення в онлайн значної кількості особистих зустрічей, що знижує кількість авіа-
сполучень, переміщення наземним та водним транспортом і сприяє зниженню нега-
тивних викидів в атмосферу.

У своєму відкритому листі, адресованому світовим урядам, члени ‟Римського
клубу” слушно наголошують, що відновлення після пандемії COVID-19 дає всі шанси
для відходу від неврівноваженого зростання за будь-яку ціну та від старої економіки,
побудованої на викопному паливі, для забезпечення довготривалого балансу в
трикутнику ‟люди – економіка – довкілля”.

Серед рішень, які пропонують члени ‟Римського клубу”, – інвестування у віднов-
лювані джерела енергії замість викопного палива; інвестування у збереження приро-
ди та відновлення лісів; інвестування у стійкі харчові системи та екологічне земле-
робство; а також перехід до більш локальної, кругової та низьковуглецевої економік.

Орієнтиром для України має стати європейський ‟Зелений новий курс”, прийнятий
у 2019 році новопризначеною Європейською комісією. На думку українського кліма-
тичного експерта Олега Савицького, перспективи побудови в Європі кругової еконо-
міки, перехід до відновлюваних джерел енергії та відмова від імпорту викопного пали-
ва, відкривають перед нашою країною можливість для історичного стрибка з деіндус-
тріалізації та пострадянського занепаду до початку розбудови нової ‟екологічної циві-
лізації”.

Коронавірус уже суттєво вплинув на життя людства та впливатиме надалі. Окрім
охорони здоров’я, ця інфекція торкнулася ще й різних галузей економіки та екології.
Результати є переважно негативними, хоча і про хороше теж говорити можна.

Коронавірус змінив поведінку людей. Зокрема, вони почали частіше мити руки, вихо-
дити на вулицю в масках, уникати масового скупчення. Водночас населення планети
почало уважніше ставитися до свого здоров’я. У людей з’явилося більше вільного
часу, який можна витрачати з користю – на сім’ю або самоосвіту. А дехто почав зай-

матися спортом, перечитувати книжки та передивлятися
фільми, що назбиралися за докарантинний період, коли
на ці речі не вистачало часу.

Ще один плюс від коронавірусу – це дистанційне
навчання. За словами педагогів, такий процес навчив
учнів відповідальності. Зокрема, уроки почали відвідува-
ти ті, хто раніше їх прогулював. Також до занять можуть
долучитися учні, які захворіли, хоча до карантину вони

насл ідки коронавірусу  для людства
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просто не пішли б до школи. Завдяки дистанційному навчанню дітям більше не треба
носити в школу купу книг, що негативно впливало на їхнє здоров’я. Більше того,
будь-який підручник або конспект можна знайти в електронному вигляді.

Експерти висловлюють думку, що після карантину люди й надалі уникатимуть
масових заходів або ж менше відвідуватимуть кафе та ресторани, менше користува-
тимуться громадським транспортом та більше часу проводитимуть на природі. Також
доведеться дотримуватися соціальної дистанції. За прогнозами вчених із
Гарвардського університету, це триватиме щонайменше два роки. Натомість корона-
вірусна інфекція перетвориться на сезонне захворювання.

Дослідники відзначають кілька шляхів розвитку ситуації. Відповідно до першого,
суворе дотримання обмежувальних заходів разом із посиленим епідеміологічним кон-
тролем може викорінити коронавірус. Так сталося в 2003 році з вірусом SARS-CoV-1,
який спровокував спалах атипової пневмонії.

Ще одна модель має такий вигляд: після 20 тижнів самоізоляції відбувається чер-
говий спалах захворюваності. Вчені пояснюють цей феномен тим, що карантинні захо-
ди можуть виявитися занадто ефективними, через що у населення просто не виро-
биться імунітет.

Пандемія коронавірусу вже призвела до безпрецедентних проблем у світовій економі-
ці. Міжнародний валютний фонд анонсував нову економічну кризу, яка може стати
найбільшою та найпотужнішою з часів Великої депресії 1930-х років. Дату її завер-
шення та наслідки наразі майже неможливо спрогнозувати, оскільки хвороба далі
шириться світом. Економіка зазнала удару, але робити остаточні висновки рано

Першим суттєвим наслідком коронавірусу є рекордне скорочення споживання
нафтопродуктів. Попит на нафту скоротився дуже різко, а ціна американської нафти
вперше у своїй історії впала до від’ємного значення.

Обвал цін на нафту відбувся ще й тому, що у світі занадто багато нафти. Її спожи-
вання скоротилося, адже через ситуацію з коронавірусом зменшилася кількість авіа-
рейсів, впав попит на перевезення людей автомобілями та дизельними поїздами, ско-
ротилося споживання нафтопродуктів й промисловими компаніями, які зупинили
свої заводи на карантин.

Крім того, через епідемію коронавірусу та карантинні заходи зафіксовано збої в
поставках електроніки з Китаю по всьому світу. Через таку ситуацію Apple уже попе-
редила клієнтів про ймовірний дефіцит смартфонів. У компанії визнають, що в дея-
ких магазинах Apple Store зафіксовано нестачу окремих частин для смартфонів.
Водночас логісти говорять про труднощі з поставками з різних країн.

Втім, представники деяких великих укра-
їнських компаній запевняють, що проблем
наразі не відчули. Поставки та логістика у
них були ретельно сплановані. Тому всі
імпортні товари було відвантажено заздале-
гідь і в повному обсязі. Сподіваємось, що
криза, викликана коронавірусом, дасть
поштовх розвитку локальних виробництв
складної техніки та електронних приладів в
Україні.

Про деякі позитивні наслідки коронавіру-
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су для економіки вже можна говорити. Так, люди почали більше користуватися без-
готівкою оплатою, зокрема електронними грошима, зріс також попит на сферу послуг,
передусім на служби доставки та таксі. Не слід забувати й про економію грошей, які
раніше витрачали на проїзд до роботи.

На думку науковців Кембриджського університету, під час пандемій виникає тен-
денція відкриття абсолютно нових категорій підприємств. Більше того, як пандемії,
так і рецесії сприяють інноваціям, а не є їхніми безпосередніми причинами.

Через закриття кордонів багатьох країн з
метою боротьби з коронавірусом, люди упродовж
тривалого часу перестали подорожувати.
Водночас більшість авіакомпаній скасували свої
рейси.

“Криза обійдеться туристичному сектору
щонайменше у 22 мільярди доларів, або в понад
20 мільярдів євро. Найбільшого впливу, очевид-
но, зазнає Азія і, перш за все, Китай. Там туризм
становить 11% ВВП, і в останні роки він зростав
темпами у 7%”, – зазначала наприкінці лютого

президент Всесвітньої ради з туризму та подорожей Глорія Гевара.
Сьогодні ж експерти говорять, що приблизна сума збитку може подвоїтися і навіть

потроїтися у разі, якщо поширення коронавірусу не припиниться.
Однак прогнозується, що зросте кількість мандрівок усередині країни. Наприклад,

у Китаї подорожі всередині країни вже починають відновлюватися. Китайці продов-
жують утримуватися від місць масового скупчення людей, але разом з членами сім’ї
виїжджають до місць неподалік місця проживання для відпочинку на свіжому повіт-
рі та щоб насолодитися весняними краєвидами.

Коронавірус, попри його згубну природу для
людини, все ж зміг вплинути на порятунок еколо-
гії. Зокрема, через вимушену паузу в багатьох
галузях промисловості, Китай отримав чисте
повітря, а Венеція – прозору воду в каналах.
Окрім того, через обмеження пасажирських пере-
льотів зменшилися й викиди на рівні планети. За
першими оцінками, зменшення викидів у Китаї
вже потенційно врятувало 77 тисяч життів, а це
у 20 разів більше, ніж померло в цій країні від

коронавірусу. Викиди парникових газів посилюють глобальні зміни клімату. Якщо
скоротити викиди, опосередковано зменшаться ризики стихійних лих і епідемій, які
є наслідками кліматичних змін. 

Коронавірус посприяв очищенню повітря та води у морях світу. Проте, деякі екс-
перти вважають, що так триватиме недовго, і після карантину все повернеться на свої
місця та стан екології знову погіршиться. На думку інших фахівців, побачивши
нинішні суттєві зміни, люди почнуть більше цінувати природу, продовжать викорис-
товувати менше пластику та турбуватися про своє здоров‘я, про близьких і довкілля.

https://health.24tv.ua/koronavirus_covid_19_i_ekologiya_minusi_plyusi_koronavirus_n1335039
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Режим самоізоляції, введений сьогодні багатьма урядами по всьому світу, заборона
на подорожі, уповільнення промислової активності та вантажоперевезень, позитивно

вплинули на екологію та сейсмічну активність планети.
Covid-19 домігся швидких змін в тому, що було не під
силу екологам та екоактивістам.

У цей надзвичайно непростий час, вчені-сейсмологи
Королівської обсерваторії Бельгії звернули увагу на ціка-
вий та досить незвичайний феномен - зниження рівня
сейсмічного шуму в земній корі. З того часу, як в різних
країнах були введені заходи з самоізоляції населення,
сейсмічний шум знизився приблизно на третину.

Вчені кажуть, що завдяки цьому, у наукового облад-
нання з’явилася можливість визначати слабковиражені землетруси та вулканічну
активність, а також інші сейсмічні явища у товщі земної мантії. І бельгійські сейсмо-
логи не єдині, хто помічає наслідки заходів проти поширення нового коронавірусу.
Аналогічне зниження шуму було виявлено станцією в Лос-Анджелесі. Якщо в най-
ближчі місяці ця політика продовжиться, детектори по всьому світу зможуть точніше
виявляти місця підземних поштовхів.

Але карантин вплинув не тільки на сейсмічну активність нашої планети. Про спо-
вільнення процесу зміни клімату сповістили виміри чистоти повітря в населених
пунктах. Просто зараз повітря в усіх країнах світу значно чистішим порівняно з тим,
що було всього кілька тижнів тому. Зміни особливо помітні в містах, які, як прави-
ло, задихаються від вихлопних газів.

Концентрація діоксиду азоту, виробленого переважно автомобілями, впала на 40%.
Супутникові знімки показують, що в Європі викиди діоксиду азоту зникають над пів-
нічною Італією. Схожа ситуація спостерігається в Іспанії та Великобританії.

За даними ізраїльського Міністерства екології, забруднення повітря в більшості
районів країни за останні тижні знизилося на 30% порівняно з середніми показника-
ми. Супутникові знімки, які фіксують сліди людської діяльності, демонструють зни-
ження рівня забруднення з моменту початку спалаху коронавірусу в Китаї.

Однак екологи вбачають у цьому не тільки позитивну сторону, але й проблему.
Поточні зміни показників відбуваються не на системному рівні, а викликані неперед-
баченими та досить сумними подіями. Тотальне закриття всього і вся вдарило по сві-
товій економіці, знищивши багато підприємств та збільшивши кількість населення,
яке живе за межею бідності. Економічний спад відволікає людей від екологічних про-
блем, оскільки на передній план виходять більш нагальні питання: здоров’я, робота,
добробут.

Коронавірус проводить примусовий експеримент щодо зміни способу життя. Тепер
уряди змушені рятувати компанії. Деякі з них роблять це за рахунок екологічних
досягнень та обмеження розвитку сонячної, вітряної та інших альтернативних видів
енергії (обговорення нових проєктів вже припинено). Крім того, падіння світових цін
на нафту буде суттєво знижувати конкурентоспроможність електромобілів.

всесв ітн ій  карантин змінив сейсмічну
активність планети
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Є й хороші новини. Пан -
демія коронавірусу стала при-
водом для посилення заборон
на вилов та продаж диких тва-
рин в Китаї на державному
рівні. Заходи були введені
тимчасово, до проведення в
кінці 2020 року конференції
ООН з біорізноманіття. Ця
конференція може спричини-
ти фундаментальні зміни у
світовому законодавстві про
дику природу, а країни-учас-
ники візьмуть на себе
зобов’язання щодо захисту
тварин аналогічно до Паризької угоди з клімату 2015 року.

https://ecotech.news/ecology/870-vsesvitnij-karantin-zminiv-
sejsmichnu-aktivnist-planeti-ta-pozitivno-vplinuv-na-ekologiyu.html

Пандемія коронавірусу змусила людство переглянути власний спосіб життя.
Коронавірус став “руйнівним” для тих, хто захворів або втратив близьких. А каран-
тинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19, неабияк
ускладнили життя людей. Пандемія коронавірусу негативно вплинула на світову еко-
номіку, внаслідок чого багато людей втратили роботу. Але, попри ці величезні втра-
ти, пандемія дозволила людству зрозуміти, як може виглядати зовсім інший темп
життя – повільніший та менш зосереджений на “культі споживацтва”.

У розпал “коронавірусної кризи” величезна кількість людей втратили роботу.
Багато компаній були змушені пристосовуватися до пандемії, надавши своїм праців-
никам можливість працювати
дистанційно.

Але скорочення робочого
часу та зменшення кількості
поїздок на роботу дали люд-
ству уявлення про те, як може
виглядати більш “спокійне та
менш кероване роботою сус-
пільство”.

Також пандемія “відродила”
повагу до представників таких
професій, як медсестри, персо-
нал супермаркетів та інших,

covid-19 став поштовхом 
до створення “еколог ічної економіки”
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важливість яких раніше недооцінювалась.
У міру “уповільнення економіки” у людства з’явилися причини поставити під сум-

нів “старі норми життя” з шаленим темпом та постійним прагненням до невпинного
економічного зростання.

Традиційно, рівень економіки залежить від “культури споживацтва”. Під час панде-
мії коронавірусу багато людей почали замислюватися над тим, чи правильний спосіб
життя вони обрали.

Вже давно більшість людей усвідомлюють, що “надмірне споживацтво” завдає вели-
кої шкоди планеті, але раніше мало хто серйозно сприймав проблему забруднення
навколишнього середовища.

Можливо, саме COVID-19 змусив людство переглянути власний спосіб життя.
Згідно з підрахунками, витрати сімей під час карантину значно зменшилися.
Причиною цього стала економічна криза.

Протягом десятиліть “економічний лібералізм” утверджував ідею корисливого спо-
живача. Але під час пандемії люди стали більш поміркованими.

Карантин також допоміг зменшити забруднення повітря в містах.
Позитивні “екологічні зміни” повинні базуватися на продуманій стратегії, а не на

різкому припиненні економічної діяльності, що вже спричинило болісні наслідки для
економіки.

Для того, щоб розробити та реалізувати цю “стратегію” можуть знадобитися багато
зусиль, але, як не дивно, саме коронавірус показав, що величезні соціальні та еколо-
гічні зміни, які раніше вважалися неможливими, можна здійснити порівняно легко.

Деякі заходи, здійснені під час пандемії, можуть стати постійними, наприклад, дис-
танційна робота.

Звичка людства визначати свої потреби лише з матеріальної точки зору та з опо-
рою на “культ споживацтва” може загрожувати екологічною катастрофою. Пандемія
дала людям уявлення про більш повільний темп життя, але для того, щоб побудувати
“екологічну економіку на довгострокову перспективу”, знадобиться набагато більше.

За матеріалами газети “The Guardian”

Епідемія коронавірусу призвела до безпрецедентного зниження викидів вуглекис-
лого газу (CO2) у першій половині 2020 року.

Це зниження було більшим, ніж під час фінансової кризи 2008 року, нафтової кризи
1979 року або навіть Другої світової війни, повідомляє прес-служба Постдамського
інституту вивчення кліматичних змін (Німеччина).

Такого висновку міжнародна група дослідників дійшла на основі аналізу даних, зіб-
раних дослідницькою ініціативою Carbon Monitor.

Виявилося, що за перші шість місяців 2020 року викидів вуглекислого газу було на
8,8% менше, ніж за той самий період у 2019 році – загальне зменшення становило
1 тис. 551 млн. тон.

коронавірус та еколог ія .  
наслідки cov id-19
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У квітні, в розпал
першої хвилі коронаві-
русу, коли більшість
великих країн зупинили
своє суспільне життя і
частину своєї економі-
ки, викиди навіть ско-
ротилися вже на 16,9%.
Загалом, різні спалахи
призвели до зниження
викидів, які зазвичай
спостерігаються тільки
в короткостроковій пер-
спективі. 

За цей час дослідники
зафіксували такі показ-
ники скорочення вики-
дів вуглекислого газу у
світі: •у секторі назем-
ного транспорту – на
40%; •у енергетичному
секторі – на 22%;•у
промисловому секторі –
на 17%; •у житловому
секторі – на 3% (зде-
більшого через аномаль-
но теплу зиму в
Північній півкулі, адже
люди залишалися вдома
під час карантину).

Водночас вчені зафік-
сували сильний “ефект відскоку” після завершення карантину з липня 2020 року –
відразу після зняття карантинних обмежень. Тоді більшість економік відновили звич-
ний рівень викидів СО2.

Втім, учені наголошують, що навіть якщо б викиди залишались на цьому історич-
но низькому рівні, це мало б досить незначний вплив на довгострокову концентрацію
СО2 в атмосфері.

Єдиною дійсною стратегією стабілізації клімату є повна зміна індустрії та торгівлі.
Боротьба Китаю з епідемією коронавірусу у короткій перспективі призвела до різ-

кого зниження вживання енергії та помітно покращила екологічний стан у країні.
Рівень забруднюваності повітря NO2 над Китаєм зменшився на 36% порівняно з

аналогічним періодом минулого року; використання вугілля на електростанціях зни-
зилось до мінімуму за останні чотири роки.

Урядова кампанія зі стримування розповсюдження коронавірусу призвела, зокрема,
до падіння обсягів виробництва від 15% до 40% в ключових галузях промисловості.

COVID-19 спричинив найбільше річне зменшення викидів CO2 з 1900 року

Рівні викидів CO2 у 2019 та 2020 роках
(Постдамський інститут вивчення кліматичних змін)
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Саме це, стало причиною скорочення викидів СО2 у КНР на чверть. Однак, у серед-
ньостроковій перспективі стимулюючі заходи Китаю можуть нівелювати ці коротко -
строкові наслідки вірусу для енергетики та викидів.

А як вплинув уханьський вірус 2019-nCoV на розвиток відновлюваної енергетики
у світі? Китай – визнаний лідер з будівництва вітряних та сонячних електростанцій.
Уряд КНР поставив за мету досягти до 2050 року частки відновлюваних джерел енер-
гії 62%, зокрема, частка сонячної та вітряної енергетики має вирости з теперішніх 8%
до 48%.

Найбільш амбіційні та масштабні проєкти КНР – у морській вітроенергетиці.
Більшість об’єктів діють у провінціях, що постраждали від коронавірусу найменше
(Гуандун, Цзянсу, Фуцзянь, Чжецзян). До того ж, значущі морські ВЕС та вироб ничі
потужності для них розташовані на узбережжі, отже маршрути для доставки облад-
нання мінімальні.

Ще відчутнішим може стати удар коронавірусу по проєктах у світі. Китай – основ-
ний постачальник комплектуючих для відновлюваної енергетики (наприклад, соняч-
на промисловість КНР дає близько 70% світового ринку). Декілька тижнів заводи
були зупинені. Зараз, відповідно до аналізу Всесвітньої Ради вітроенергетики
(GWEC) та Китайської асоціації (CWEA), частина заводів вже відновили роботу, але
не на повну потужність.

Проте, скорочення виробництва (деякі підприємства наразі працюють до 10% від
повної потужності) та перешкоди у логістичних ланцюгах (частина доріг у КНР досі
перекрита на карантин) спричинять значні затримки у постачанні вже замовленого
обладнання для проєктів у всьому світі. До того ж, найоптимістичнішій сценарій від-
новлення обсягу та регулярності постачань – не раніше кінця другого кварталу року.

Прогнозується, що ринок відповість підвищенням цін на комплектуючі. А ось
наскільки значним буде це підвищення – залежатиме від строку відновлення китай-
ського виробництва та логістики.

Таким чином, коронавірус не лише загальмує реалізацію проєктів у всьому світі, але
й позначиться на зниженні цін на комплектуючі для сонячної та вітряної енергетики.

Втім, альтернативи “альтернативній” енергетиці немає. Для України це – шанс роз-
ширити своє виробництво комплектуючих для відновлюваної енергетики.

На побережжі Бразилії знайшли мертвого магеланського пінгвіна, який проковтнув
респіратор. Вчені кажуть, що, ймовірно, це перший випадок смерті тварини внаслідок
неправильної утилізації людьми засобів захисту від коронавірусу.

Пінгвіна знайшли на пляжі Жукехі на півночі штату Сан-Паулу. Після проведення
розтину у його шлунку виявили маску моделі N95 чорного кольору.

Магеланські пінгвіни живуть на архіпелазі Вогняна Земля та Фолклендських остро-
вах на півдні Південної Америки. У холодний сезон, який там припадає на літо, вони
мігрують на північ до узбережжя Бразилії. Міжнародний союз охорони природи кла-
сифікує магеланських пінгвінів як вид, що близький до вразливого становища.

забруднення медичними в ідходами
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По необхідність правиль-
ної утилізації захисних ма -
сок, рукавичок та інших за -
собів, які люди почали масо-
во використовувати після
початку пандемії коронавіру-
су, вчені заявляли одразу.

Нині їхні слова підтвер-
джуються фактами. Так,
океанограф Уго Гулло Нето
наголошує, що на узбереж-
жях Бразилії тепер знахо-
дять багато викинутих ма -
сок. Однак цей випадок з
мертвим пінгвіном, ймовір-
но, перший, коли тварина померла через неутилізоване “сміття від пандемії”.

“Це дуже серйозна проблема, і Бразилія проводить неефективну політику у бороть-
бі зі сміттям у морі. Це пов’язано з необізнаністю населення, проблемою управління,
нагляду, а також поганим законодавством”, – розповідає океанограф.

За матеріалами El Mundo

Слоган постеру “Marine life

can’t see the difference” (мор-
ське життя не бачить різниці).

Коли ми захищаємо себе, ми
забуваємо про захист навко-
лишнього середовища. А для
морських жителів немає різ-
ниці, яке сміття потрапляє до
їхньої домівки. Так з’явилася
medical trash jellyfish (медичні
сміттєві медузи), яких разом с
міжнародною організацією з
очищення океанів “4ocean“,
ми запустили в соціальних
медіа, щоб привернути увагу
до проблеми.

постер Для всесвітньо віДомої Компанії 4ocean, 
що бореться з пластиКом в оКеані. 

мета – звернути увагу на насліДКи covid-19 Для еКології
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Україна в умовах карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу, від-
чула тимчасове поліпшення якості повітря і пожвавлення флори і фауни, проте поча-
ла стрімко нарощувати кількість медичних відходів.

Для України, що відстала на десятки років від Європи в питаннях переробки влас-
них відходів, правильне поводження з використаними символами нового часу –

медичними масками, рукавичками – є
справжнім викликом. Адже в нашій країні
переважна їх частина потрапляють на зви-
чайні смітники побутових відходів. Багато з
цих виробів під час використання стали
акумуляторами вірусів і несуть потенційну
загрозу для навколишнього середовища.

Неправильно утилізовані засоби індиві-
дуального захисту доповнюють гори сміття,
що стали генерувати медичні установи, які
взяли на себе функції основних центрів
боротьби з небезпечною хворобою.

У зв’язку з продовженням адаптивного
карантину, кількість використаних засобів
індивідуального захисту, предметів догляду
за хворими та інших медичних відходів, які
потрапляють в санкціоновані і несанкціоно-
вані звалища і можуть становити загрозу
життю та здоров’ю громадян, зростає.

Скільки ще триватиме карантин, і який
масштаб зараження коронавірусом можна
очікувати, точно не знає ніхто. Але грома-
дяни, медичні установи та уряд зобов’язані
зупинити засмічення українських земель
через недбале поводження з відходами, час-
тина яких може бути носієм небезпечних
вірусів.

Глава Міндовкілля порадив громадянам
упаковувати використані маски і рукавички
в пакети і щільно їх зав’язувати. А якщо
був контакт з хворим, то пакувати потрібно
в два пакети!

До викиду в звичайний контейнер побу-
тових відходів та засобів індивідуального
захисту такий пакет повинен відстоятися 72
години.

еколог ія на карантині :  
куди зникають забруднені  

коронавірусом в ідходи
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Як зазначають екологи, марлеві маски або маски з тканини самі по собі не є небез-
печними і розчиняться на звалищі за декілька років. А ось сині медичні маски роз-
падаються значно довше, тому громадянам пропонується здавати їх в медустанови, які
повинні правильно їх утилізовувати. 

Жодна лікарня не має права просто так викидати власні відходи, а повинна здава-
ти їх у спецільно визначене підприємство для утилізації.

Однак в Україні немає жодної фірми-утилізатора, яка правильно знищувала би
медичні відходи, що утворюються в результаті діагностики та лікування Covid-19.

Більшість компаній, які отримали ліцензії, замість реальної утилізації зливають або
викидають небезпечні відходи. Всі медичні установи зобов’язані утилізувати відходи
своєї діяльності через сертифіковані компанії. Але оскільки це набагато дорожче –
вони домовляються про вивезення відходів на звичайні полігони.

Через зупинку виробництва і зменшення кількості транспорту на дорогах, у світі
значно знизився рівень забруднення повітря. Національна Екологічна Рада України
повідомляє, що рівень монооксиду вуглецю (чадний газ) порівняно з минулим роком
впав на 50%.

Однак, таке зниження є тимчасовим, оскільки після пандемії уряди почнуть стиму-
лювати економіку, що призведе до інтенсивного забруднення атмосфери. Так було в
2008-2009 роках, після глобальної фінансової кризи: викиди вуглецю збільшилися на
5%.

Глобальний Альянс з питань здоров’я та забруднення (GAHP) поставив Україну на
четверту позицію серед європейських країн за кількістю смертей, обумовлених
забрудненням навколишнього середовища. З цієї причини в Україні щорічно вмира-
ють близько 60 тисяч людей. За оцінками українських медиків та екологів, ці цифри
є навіть заниженими.

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що при збереженні нинішніх
тенденцій, кількість хворих на онкологію в найближчі два десятиліття збільшиться
на 60%.

Основними причинами є загазованість повітря і забруднення водойм. У 2019 році
у вітчизняні водойми, з яких отримують питну воду, було скинуто понад 2 млрд.м3

стоків (з яких 1/3 є неочищеними або недостатньо очищеними).
Яка вода, таке і здоров’я нації. Медики стверджують, що 37% всіх онкологічних

захворювань спричинені вживанням неякісної питної води.
До спалаху короновірусу інтернет-сервіси показували над всією територією України

критичне забруднення повітря.
за даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені бориса

срезневського, рейтинг найбрудніших міст за якістю повітря виглядає так:
маріуполь, Дніпро, одеса, Кам’янське, Київ, Кривий ріг, луцьк, миколаїв,
слов’янськ, Краматорськ, рубіжне, запоріжжя, лисичанськ, Херсон, Кременчук
(за перевищенням вмісту формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, діок-

шанс природі  на чисте пов ітря
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сиду азоту, оксиду вугле-
цю).

Ці забруднювачі роблять
повітря отруйним смогом.
Вони викликають запальні
процеси, формування тром-
бів, запалення стінок су дин.
МОЗ повідомляє, що в 2019
році 78% передчасних смер-
тей від інфаркту та інсульту
були спровоковані забруд-
ненням повітря.

За даними Організації
Об’єд наних Націй, кожна
шоста смерть у світі відбува-
ється внаслідок забруднення
навколишнього се редовища.
У 2019 році від хвороб,
викликаних забрудненням

екології, померли 11 млн. людей. Це втричі більше, ніж від СНІДу, туберкульозу і
малярії разом узятих і в 15 разів більше, ніж в результаті воєн, терактів та інших
форм насильства. Щорічно у всьому світі через хвороби від викидів в атмосферу вми-
рають близько 7 мільйонів людей.
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Сьогодні коронавірус “допоміг” істотно очистити повітря від забруднень. 
NASA і супутники моніторингу забруднення Європейського космічного агентства

зафіксували істотне зниження шкідливих викидів в атмосферу. Так, над Китаєм
показники діоксиду азоту наблизилися майже до норми.

Спочатку зменшення забруднення NO2 помітили навколо м.Ухань, де вперше вия-
вили коронавірус і почав діяти карантин. Поступово введення обмежувальних захо-
дів на роботу виробництв поширилося на території всієї держави, шо істотно знизи-
ло викиди.

Про поліпшення екологічного стану у зв’язку з карантинними заходами через коро-
навірус стало відомо і в інших країнах.

Серед європейських країн хвороба найбільше вдарила по Італії. Водночас мешкан-
ці Венеції побачили несподіваний позитивний результат від карантинних заходів.
Всесвітньо відомі Венеціанські канали перестали засмічуватися туристами; по кана-
лах зараз не плавають човни. Як наслідок – городяни вперше за багато років поба-
чили в каналах прозору воду. Хоча низьке помутніння води не є ознакою чистоти.
Вода стала прозорою, оскільки донний осад перестав підніматися, проте забруднення
нікуди не поділися.

У різних регіонах Італії стали помічати дельфінів, лебедів і качок, які повертають-
ся у водойми, де їх давно не було.

Вчені багатьох країн збираються ретельно вивчити вплив спалаху коронавірусу на
навколишнє середовище.

У Києві повітря стало набагато чистішим.
Зовсім недавно Київ вважався найзеленішою європейською столицею. Сьогодні він

увійшов до десятка найбрудніших міст світу. До міста прийшов смог. Загазованість
повітря досягла критичних відміток. У столиці вона склала понад 160 одиниць. У
районі Майдану Незалежності забруднення сягнуло 186 пунктів (до 100 – рівень,
шкідливий для дітей і тих, хто страждає від проблем з дихальною системою і серцем;
вище 150 – небезпека для дорослих і здорових людей).

Після введення надзвичайної ситуації, в результаті закриття виробництв і обме-
ження кількості транспорту повітря в столиці значно очистилося від отруйних домі-
шок і наблизилося до показників десятирічної давнини.

“Короновірус оголив перед нами непривабливу правду того, який жахливий світ ми
створили і наскільки в ньому самі ж і страждаємо. Ми знищуємо природу, яка нас
породила і виховала, – каже голова Національної Екологічної Ради України
Олександр Чистяков. – Сьогодні у нас з’явився шанс переглянути своє ставлення до
навколишнього природного середовища, почати співіснувати з ним на основі поважних
цивілізованих відносин, не повторюючи минулих помилок. Ми в змозі змінити навко-
лишній світ на краще”.

“зелена угоДа” зДатна стимулювати еКономіКу і створити
робочі місЦя у євросоюзі після епіДемії сovid-19

Міністри екології та охорони навколишнього середовища тринадцяти європейських
країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, опублікували відкритий
лист.

“Хоча зараз основна увага урядів приділяється боротьбі з пандемі-
єю та її безпосередніми наслідками, необхідно вже сьогодні готува-
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ти плани відновлення, беручи до уваги кліматичну і екологічну
кризу, боротьба з якими повинна залишитися у центрі політичного
порядку денного. Ми не можемо дозволити собі регрес, який може
мати згубні наслідки для клімату, біорізноманіття та навколишнього
середовища, а також для здоров'я людей та європейської економіки”.

Міністри схвалюють пропозицію Європейської Комісії почати роботу над всеосяж-
ним планом відновлення, що включає “зелений перехід” і цифрову трансформацію, та
закликають використовувати європейську “зелену угоду” у якості основи для цієї
роботи.

“Зелена угода” являє собою нову стратегію зростання для ЄС, яка здатна забезпе-
чити подвійну вигоду від стимулювання економіки і створення робочих місць, при-
скорюючи при цьому зелений перехід економічно ефективним способом, наголошу-
ється у листі.

Міністри закликали до кінця року збільшити кліматичну мету ЄС на 2030 рік,
дотримуючись графіку Паризької угоди і надихати інших глобальних гравців також
підняти свої цілі.

“Вітаємо плани комісії представити до вересня 2020 року план з підвищення клі-
матичних цілей ЄС 2030 року про скорочення викидів парникових газів до 2030 року
на 50-55% порівняно з 1990 роком, – зазначається у листі. – Невідкладні заходи щодо
захисту та збереження біорізноманіття повинні стати ключовим елементом нашої
реакції на глобальну кризу у галузі охорони здоров’я та навколишнього середовища
та головним аспектом забезпечення довгострокового виживання та благополуччя
наших країн”.

Раніше глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Фатіх Біроль, зазна-
чав, що інвестиції у відновлювані джерела енергії повинні стати “центральною части-
ною” планів всіх національних урядів щодо виходу з економічної кризи, викликаної
нинішньою “глобальною пандемією”.

За матеріалами Сlimatechangenews

Коронавірусна криза змінила світ у багатьох сферах, і
однією з її жертв стала світова економіка. Прогнозують,
що світовий ВВП скоротиться мінімум на 3%, а для
України – ще більше. З початку карантину майже 90
тисяч українських громадян звернулися по державну
допомогу через безробіття, за іншими даними втратили
роботу вже понад мільйон людей. 

Щоб подолати наслідки коронавірусної кризи, євро-
пейські країни вирішили “озеленити” свої підходи до
економіки і зробити ставку на більш екологічний розви-
ток. Євросоюз не планує відмовлятись від створеного

наслідки пандемії  для економіки
україни
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минулого року Green New Deal (“Зелений новий курс”), а вважає, що він лише допо-
може вийти з кризи.

Зміна клімату – це те, що відбувається на всій планеті. У 10 областях України за
період 2014-2018 рр. випало опадів на 7-12% менше норми. Спостерігається тенден-
ція до збільшення території з недостатньою кількістю опадів у теплий період. Клімат
вже став більш посушливим на всій території України: лише з початку 2020 року
країна стикалась із погіршенням якості повітря, безсніжною зимою, яка призвела до
зменшення водності річок, пилових бур, аномальних пожеж. Все це є проявами зміни
клімату, які погіршують екологічний стан вже зараз і матимуть значно критичніші
наслідки у майбутньому.

Досягнення вуглецево-нейтральної економіки (коли усі викиди парникових газів,
спричинені людською діяльністю, будуть поглинатися екосистемами) до середини
століття – мета, затверджена науковцями, та шлях досягнення цілі Паризької кліма-
тичної угоди. Це необхідно, аби попередити найгірші наслідки кліматичної кризи.

Вже зараз відчувається аномальна спека, посухи та нестача вологи, відбуваються
непередбачувані погодні явища, повені. Якщо всі країни світу не досягнуть поставле-
ної мети, ситуація ставатиме лише гіршою.

Сільське господарство – один з ключових для України секторів – відчуває на собі
наслідки кліматичної кризи першим. Частіші та триваліші посухи разом із відсутніс-
тю вологи призводять до падіння врожайності. Вже зараз врожаї можуть бути на 30%
меншими, ніж очікувалося, що зашкодить економіці та забезпеченню країни продо-
вольством.

Урядова програма виходу з кризи передбачає компенсації через втрату врожаю, які
можуть допомогти агробізнесу вижити. Але виходом для агросектору має стати про-
тидія поглибленню кліматичної кризи й адаптація до вже наявних та ймовірних май-
бутніх змін – впровадження нових, більш сталих підходів до господарювання.

Транспорт на викопному паливі – проблема як для клімату, так і для здоров’я
людей, особливо у містах, де мешкає понад дві третини українців. Це і забруднене
повітря, і стрес та шум, і загарбаний міський простір для розширення доріг. Аж два
українських міста – Київ та Одеса – потрапили у топ-10 європейських мегаполісів за
кількістю заторів. 

У зв’язку з цим слід надати перевагу громадському транспорту, який приїде швид-
ко, вчасно і доправить пасажирів з мінімальною кількістю пересадок і за можливості
без тісного контакту у салоні.

В Україні вже зараз 124 особи зі 100 тисяч (найбільше у світі!) помирають через
забруднене повітря – і це справжня загроза для економіки. Внаслідок зміни клімату
значно поширилися серцево-судині, інфекційні хвороби та стреси у населення.

Теплові хвилі, посухи, втрата вологи спричинюють падіння врожайності. Через
можливе підняття рівня моря до кінця століття може відбутися затоплення 200 тис.
га сільськогосподарських земель, 590 населених пунктів, майже 2 тисяч комерційних
та виробничих об’єктів. 

Ситуація не покращиться, доки ми не почнемо покращувати її постійно, а не корот-
костроково. 

Самотужки планета може очиститися лише від нас.
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Після пожеж на півночі України у 2020
році Київ кілька днів очолював світовий рей-
тинг міст з найзабрудненішим повітрям.
Укргідрометцентр постійно повідомляв про
якість атмосферного повітря.

Хто надає дані про стан повітря в україні?
Такі дані надають як державні установи, так
і громадські проекти. Серед перших, зокрема,
Укргідромет центр Державної служби України
з надзвичайних ситуацій та її найбільша орга-
нізація – Київська Центральна геофізична
обсерваторія імені Бориса Срезневського.

До системи громадського моніторингу якості повітря належать, наприклад,
SaveEcoBot, який інформує про стан повітря у всіх регіонах України, окрім окупова-
ного Криму, та столичний телеграм-бот “Якість повітря у Києві”.

Також слідкувати за якістю повітря можна через мобільний додаток AirVisual від
сервісу IQ Air, який збирає дані від різних джерел по всьому світу в режимі реаль-
ного часу і визначає ступінь забруднення. Або на сайті The World Air Quality Index.

як працюють екоботи? Екоботи щогодини агрегують інформацію з відкритих дже-
рел. Користувач обирає локацію і отримує інформацію про стан повітря в обраному
районі. Якщо рівень забруднення перевищує норму, бот може автоматично надіслати
сповіщення. Також боти можуть надсилати рекомендації щодо виходів на вулицю та
провітрювання приміщень, або інформацію про вплив повітря на здоров’я.

Для вимірювання забруднення екоботи використовують Індекс якості повітря
(AQI), який розробило Управління з охорони
навколишнього середовища США (EPA). Цей
індекс враховує вміст озону, твердих частинок,
оксиду вуглецю, діоксиду сірки та діоксиду
азоту, і ділиться на шість категорій. Якщо
індекс має значення в проміжку 0-50, то якість
повітря добра, якщо 51-100 – помірна, якщо
101-150 – повітря шкідливе для чутливих груп,
151-200 – шкідливе для всіх, 201-300 – дуже
шкідливе, 301-500 – небезпечне.

Екоботи збирають інформацію зі спеціальних станцій. Це невеличкі пристрої, схожі
на wi-fi роутери, які зазвичай вішають на вікна. Окрім метеорологічних показників
(температура, вологість і тиск повітря), станції вимірюють також кількість дрібно-
дисперсного пилу за допомогою лазера. Дрібнодисперсний пил – це дуже дрібні про-
дукти горіння, що потрапляють в організм людини і вважаються найнебезпечнішими.

Кому належать станції вимірювання рівню забруднення? Розробник телеграм-боту
“Якість повітря у Києві” Любомир Мілевський збирає дані з датчиків приватних осіб. 

Спочатку волонтерська мережа нараховувала 6 станцій в різних частинах міста –
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де можна сл ідкувати за як істю
повітря в україн і?

При підвищеному рівні 

забруднення повітря мешканцям

міст радять не виходити на вулицю 

без потреби, не відчиняти вікна

та частіше проводити вологе 

прибирання



ВплиВ коронаВірусу на стан екології 

дві на лівому березі, чотири на правому. Зараз їх мінімум по 4 в кожному районі.
Таким чином заміряються показники в різних локаціях і розраховується середній
показник. Іноді станції виходять з ладу, тоді показник автоматично розраховується за
інформацією з трьох станцій. Кількість користувачів боту нещодавно сягнула 100
тисяч.

Проекту дніпровських активістів із групи “Save Dnipro” SaveEcoBot теж уже два
роки. За словами його співзасновниці Ірини Черниш, це найбільший агрегатор даних
про рівень забруднення повітря в Україні, адже він збирає всю інформацію, доступ-
ну онлайн: дані від громадських проектів, приватних осіб, частково – від станцій моні-
торингу органів місцевого самоврядування. Наприклад, Київська, Донецька та
Дніпропетровська області мають свої станції спостереження, які збирають дані і вида-
ють їх в онлайн-режимі.

SaveEcoBot має понад 15 джерел інформації, серед них також комерційні проекти та
університети. Чат-ботом користуються 447 тисяч людей.

Як працюють державні служби? Державна гідрометеорологічна служба
(Укргідрометцентр) спостерігає за забрудненням атмосферного повітря у 53 містах
України на понад 160 стаціонарних постах. Програма обов’язкового моніторингу якос-
ті атмосферного повітря включає сім речовин: пил, двоокис азоту (NO2), двоокис
сірки (SO2), оксид вуглецю, формальдегід (H2CO), свинець та бензопірен.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського спостерігають
за вмістом шкідливих речовин на 16 стаціонарних постах і публікують інформацію з
чотирьох. Проби відбирають 3-4 рази на добу 6 днів на тиждень і визначають 20
забруднюючих домішок.

Інформація, яку збирають екоботи, не завжди точна, і радять шукати інформацію
про якість повітря в держслужбах, адже її аналізують у лабораторіях. Проте ці ресур-
си надають інформацію не дуже оперативно. Іноді актуальну інформацію можна знай-
ти на сайті ДСНС.

Також за якістю атмосферного повітря стежать Державна екологічна інспекція
(Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України), яка вибірково від-
бирає проби на джерелах викидів, та Санітарно-епідеміологічна служба (МОЗ) – у
житловій та рекреаційній зонах.

З 2015 року якість повітря в Києві можна було перевіряти за допомогою інтерак-
тивної мапи Державної санітарно-епідеміологічної служби (у 2017 р.
Держсанепідслужба була ліквідована, а підтримка мапи припинилась).

На даний час державного моніторингу, який видавав би дані в онлайн-режимі, в
Україні немає.

Чому немає державного онлайн-моніторингу? Співзасновниця SaveEcoBot Ірина
Черниш каже, що, відповідно до зобов’язань України з угоди про асоціацію з ЄС, сис-
тему всеукраїнського державного моніторингу, який збирав би дані саме щодо дріб-
нодисперсного пилу, мали запровадити ще в 2018 році.

“Після осінніх смогів і вимог з боку громадськості влада внесла в бюджет на 2020 рік
гроші на розвиток системи державного моніторингу, – розповідає Ірина. – Було закла-
дено близько 100 мільйонів гривень для встановлення сучасних систем моніторингу в
найбільш забруднених містах. Проте на плани вплинула пандемія коронавірусу”.

Практично всі кошти Екологічного фонду були переведені в Стабілізаційний фонд.
Тому на сьогодні закупівля необхідного обладнання не відбувається.
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Разом із Південною Кореєю та Європейською космічною агенцією, науковці з NASA
розробляють цілу інфраструктуру для системи супутників, що відстежуватимуть
якість повітря на Землі наживо.

Прилад має назву геостаціонарний спектрометр моніторингу. Він має велику місію
зі споглядання за довкіллям. У складі корейського супутника цей проєкт, що отримав
назву GEMS, успішно відправили до космосу.
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Забруднення повітря вбиває вдвіч і
б ільше людей,  н іж куріння

Один стаціонарний прилад для вимірювання дрібнодисперсного пилу коштує 330
тисяч євро. Для роботи потрібно мати також калібрувальну та хімічну лабораторії, які
разом коштують понад 1 мільйон євро.

За матеріалами матеріалами hromadske

Рівень забрудненості повітря у Європі



ВплиВ коронаВірусу на стан екології 

За словами розробників, GEMS допоможе передбачати небезпечні випадки забруд-
нення у Тихоокеанському регіоні та Азії та запобігати їм. Другою важливою місією
спектрометру є відстежування та аналіз змін клімату, аби також передбачити зазда-
легідь довгострокові зміни.

Геостаціонарний ультрафіолетовий спектрометр GEMS забезпечує щогодинне вимі-
рювання озонового шару Землі.

Подібний до GEMS спектрометр планують відправити до комерційного супутника
вже за кілька років. Слідом за ним полетять два прилади Європейської космічної
агенції, що стежитимуть за якістю повітря в атмосфері. Повноцінний запуск інфрас-
труктури, що надаватиме унікальну аналітику щодо нинішньої кліматичної ситуації,
заплановано на 2023 рік.

Дані, які збиратиме система, допоможуть запобігти масивним забрудненням та ясні-
ше бачити джерела викиду діоксиду азоту, смогу та формальдегіду. Регулярне онов-
лення даних наживо допоможе не тільки бачити загальну картину по регіону, але й
виявляти короткотривалі забруднення, відрізняючи їх від систематичних. Можливо
ця система працюватиме подібно до камер дорожнього контролю і дозволятиме штра-
фувати кліматичних порушників із фотодоказами.

Сьогоднішні прилади, що перебувають на орбіті, фіксують рівень забрудненості
повітря лише раз на добу, що зумовлено особливістю їхньої полярної орбіти. GEMS
може не лише видавати щохвилинну інформацію, але й вести постійні спостережен-
ня над конкретним регіоном, “приліплюючись” до нього.

Ініціатива глибше відстежувати ступінь забруднення повітря набула нових обертів
після публікації в Oxford Academic дослідження, згідно з результатами якого якість
повітря зменшує на 730 діб середню тривалість життя європейців. В інтерв’ю для The
Guardian відомий німецький кардіолог Томас Мюнцель зауважив, що людство може
уникнути тютюнового диму, але не загального забруднення повітря. За словами
дослідників, забруднення повітря спричиняє більше смертей, аніж куріння тютюну.

Вирубка лісів, експлуатація морів і ґрунтів, забруднення повітря і води – усі ці фак-
тори підштовхують наш світ до екологічної катастрофи. Понад 500 експертів з 50
країн попереджають про це у великому звіті ООН.

Цей документ, розроблений Міжурядовою науково-політичною
платформою з біорізноманіття та екосистем (IPBES), має допо-
могти створити план термінового порятунку природи.

То що ж відомо про здоров’я планети з точки зору біорізнома-
ніття (різноманітність живих істот на Землі та екосистеми, у яких
вони живуть)?

Світове біорізноманіття швидко зникає. Так звана Червона книга
Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) – перелік видів, які
перебувають під загрозою – є критичним показником впливу
людини на природу.

головні  ЗагроЗи нашій планет і
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В межах цього проекту було оці-
нено майже 100 000 видів. Із них
понад чверті загрожує вимирання,
починаючи від лемурів Мадагаскару
до земноводних, таких як жаби і
саламандри, і рослин, таких як хвой-
ні та орхідеї.

Така оцінка не є остаточною, тому
що достеменно не відомо, скільки
тварин, грибів і рослин є на нашій
планеті. Цифри коливаються від
приблизно двох мільйонів видів до
приблизно одного трильйона, але
більшість експертів припускають 11
мільйонів видів або менше.

Вчені вважають, що Земля рухається до “масового вимирання” – шостого за остан-
ні півмільярда років.

Подібна ситуація відбувалась на Планеті близько 66 мільйонів років тому, коли на
Землю впав астероїд, однак зараз в усьому винні люди.

Поточні показники вимирання приблизно у 1000 разів перевищують ті, що були до
появи людини, і очікується, що в майбутньому ці показники будуть приблизно у 10
тисяч разів вищими.

Регіони з надзвичайним біорізноманіттям викликають особливе занепокоєння,
наприклад Африканський континент, який є останнім місцем на Землі, де мешкає
ціла низка великих ссавців.

Згідно з дослідженням, опублікованим IPBES, дії людства можуть призвести до
вимирання половини африканських птахів і ссавців до кінця 2100 року.

Там також йдеться, що протягом останнього десятиліття на 42% скоротилась кіль-
кість наземних видів тварин і рослин в Європі та Центральній Азії.

Серед найбільших загроз для дикої природи – втрата середовища проживання,
зміна клімату та забруднення. Згідно з нещодавнім дослідженням, хоча зміна кліма-
ту є зростаючою загрозою, основними факторами зниження біорізноманіття залиша-

ються втрата природного сере-
довища існування через вико-
ристання земель для вирощу-
вання продуктів харчування,
палива та деревини, а також
надмірна експлуатація рослин
і тварин людьми шляхом виру-
бування лісів, полювання і
риболовлі.

Наприклад, такі ссавці як
панголіни, опинились на межі
вимирання через незаконне
полювання задля їхніх панци-
рів та м’яса. Нераціональне
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Останній самець північного білого носорога помер у березні 2018 року
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вирубування лісів сприяє зникнен-
ню мавп рінопітеків у М’янмі, а
розширення сільського господар-
ства знищує таких тварин, як
гепарди.

Деградація земель через людську
діяльність негативно впливає на
добробут щонайменше 3,2 мільяр-
дів людей і підштовхує планету до
шостого масового вимирання.

Тварини і рослини зникають – і
так само зникає їхнє середовище
існування.

Основними факторами є нераціо-
нальне сільське та лісове господар-
ство, зміни клімату, а в деяких
районах – розширення міст, доріг
та видобування корисних копалин.

Деградація земель зокрема вклю-
чає втрату лісів, і хоча в усьому
світі ці втрати сповільнюються зав-
дяки лісовідновленню та новим
насадженням, втрати лісів приско-
рюються в тропічних лісах, які
мають одні з найвищих рівнів біо-
різноманіття на Землі.

У 2018 році було втрачено близь-
ко 12 мільйонів гектарів лісів у
тропічних регіонах світу, що дорів-
нює 30 футбольним полям щохви-
лини.

Зміни у середовищах існування
призводять до втрати біорізнома-
ніття. За даними IPBES, лише
чверть земель на Планеті є фактич-
но вільною від впливів людської
діяльності. Передбачається, що до
2050 року їхня кількість скоротить-
ся до однієї десятої.

Питання землекористування є
ключовим для вирішення основних
екологічних проблем. З 2001 року
Індонезія втратила мільйони гекта-
рів первинних тропічних лісів.
Втрати у 2018 році зменшилися
приблизно на 40% завдяки жор-
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сткішому законодавству та вологому
періоду, завдяки якому було менше лісо-
вих пожеж, але попри це плантації паль-
мової олії поступово зруйнували єдине
середовище, де залишилися зникаючі
популяції орангутанів.

IPBES прогнозує, що у низинних лісах
Південно-Східної Азії, на таких островах,
як Борнео і Суматра можуть зникнути
кожен третій вид птахів і майже чверть
усіх ссавців – якщо виродження лісів
продовжуватиметься такими ж темпами.

Зникають деякі з останніх великих тропічних лісів. У регіоні Амазонки знахо-
диться найбільший у світі тропічний ліс, у якому досі продовжуть відкривати нові
види рослин і тварин.

Рондонія, що знаходиться у західній частині долини Амазонки, найбільше у цьому
регіоні постраждала від вирубування лісів. Дерева вирубують задля вирощування
сільськогосподарських культур або для створення пасовищ, а також з метою лісоза-
готівель і видобутку копалин.

З часом пейзаж перетворюється на поєднання клаптиків полів, поселень і залишків
лісу.

Гелен Бріггс, Бекі Дейл та Нассос Стиліану, BВC News

Індонезія має треті у світі за розміром тропічні ліси 
і один з найбільших показників збезлісення
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6 листопада та 23 грудня 2020 р. спе-
ціалістами Держводагентства та
ЦПКВГ проведено чергову перевірку
знань з питань охорони праці посадових
осіб Управління каналів річки Інгулець.
За результатами успішної атестації
посвідчення встановленого зразка отри-
мала 31 посадова особа.

20 листопада та 9 грудня 2020 р.
склали іспит з охорони праці 30 поса-
дових осіб Регіонального офісу водних
ресурсів у Миколаївській області.

23 грудня 2020 р. успішно завершили
навчання та склали іспит 5 посадових
осіб Басейнового управління водних
ресурсів річок Пруту та Сірету.

Навчання та перевірка знань прово-
дились згідно з Типовим положенням
про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженим наказом Держнагляд -
охоронпраці України від 26 січня
2005 р. №15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Під
час навчання та перевірки знань особ-
лива увага приділялась питанням
управління охороною праці у водній
галузі, нормативно-правового забезпе-
чення охорони праці, організації та про-
ведення атестації робочих місць за умо-
вами праці та надання пільг, компенса-
цій за шкідливі умови праці, пожежної
безпеки і вибухозахисту, електробезпе-
ки, гігієни праці та надання домедичної
допомоги.

Також під час спілкування було обговорено питання щодо безпеки праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки. Відповідно до статті 13 Закону України «Про
охорону праці» (далі – Закон) роботодавець повинен забезпечити належне утриман-
ня виробничого обладнання, моніторинг його технічного стану. Відповідно до стат-
ті 21 Закону набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації
(застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійс-
нюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
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Зліва направо: голова комісії О.Лісовська, зав.сектору 
ОП Держводагентства України;

заступник голови комісії В.Сторчак, к.т.н., зав.кафедри 
УВР і ОП, 

член комісії Н.Романенко, к.т.н., доцент кафедри УВР і ОП,
ЦПКВГ

навчання у Цпквг

чергове навчання та перев ірка Знань
З питань оХорони праЦі  

пройшли уСп ішно



Водне господарстВо україни № 11-12 (162-163)  2020

законодавства з охорони праці. 
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства – це

документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє адміністратора або представника
відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази
вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на
впровадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів госпо-
дарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки,
виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі
такої декларації, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатку-
вання підвищеної небезпеки» (далі – Порядок). Слід зазначити, що Постановою
Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. №207 до Порядку було внесено зміни.

За результатами аналізу оновленого документу визначено, що на сьогодні суттєво
розширено перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі
декларації: 27 видів зазначені у додатку 6 до Порядку. Також розширено перелік
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються (застосо-
вуються) на підставі декларації: 13 видів зазначені у додатку 7 до Порядку.
Декларація подається за формою згідно з додатком 8 до Порядку. При цьому обов’яз-
кове заповнення усіх полів, передбачених формою декларації. Найменування видів
робіт підвищеної небезпеки та (або) найменування машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки повинно відповідати додаткам 6 та 7 Порядку.

У зв’язку з введенням карантину перевірку знань було проведено в онлайн режимі,
проте дистанційне спілкування не завадило працівникам водної галузі успішно здати
іспит та одержати практичні поради.

Н.Романенко, к.т.н.,
доцент кафедри УВР і ОП, ЦПКВГ
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28–29 жовтня 2020 року в м.Женева відбулась 24-та зустріч Робочої групи членів
Конвенції Європейської економічної комісії ООН про доступ до інформації, участь
громадськості та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська
конвенція).

У тематичному засіданні, присвяченому доступу до правосуддя з метою сприяння
виконанню ст. 9 Орхуської конвенції з урахуванням останніх подій і тенденцій у цій
сфері, взяли участь представники міністерств з питань навколишнього середовища та
юстиції, судді, інші представники судових органів, юристи, які представляють громад-
ські інтереси щодо довкілля, а також інші зацікавлені особи.

Голова засідання, професор екологічного права юридичного факультету
Уппсальського університету (Швеція) Ян Дарпе, відкриваючи захід, зазначив, що

Л.Сидорова, юрист, експерт з цивільного судочинства

еколог ічне право у Судовій практиЦі .
За матер іалами верХовного Суду
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механізми, передбачені Кон -
венцією, покликані забезпе-
чити право кожної людини
жити в навколишньому
середовищі, сприятливому
для її здоров’я та добробуту.
Водночас дослідження пи -
тання доступу до правосуд-
дя в екологічних спорах вия-
вили низку проблем у різ-
них країнах Європи. Також
він додав, що судова практи-
ка у відповідній сфері швид-
ко розвивається, а справи
цієї категорії зазвичай стосуються оскарження спроможності урядів країн виконувати
свої зобов’язання відповідно до норм міжнародного права. 

Колишній суддя Верховного суду Великобританії лорд Роберт Карнават, який
представляв Форум суддів з питань довкілля Європейського Союзу, розповів про
доступ до правосуддя в Об’єднаному Королівстві і поінформував, що в його країні
участь громадських екологічних організацій у розгляді справ та прийнятті рішень
закріпилася досить міцно, і прийняттю ключових рішень органами влади зазвичай
передує процедура Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВОС, англ. EIA –
Environmental Impact Assessment), тобто відбувається громадське розслідування. Крім
того, громадяни можуть звернутися до суду, хоча й, за словами доповідача, доступ до
суду у Великобританії, порівняно з іншими європейськими країнами, «непосильно
дорогий». 

Гаррієт Оуенс, юрист з охорони навколишнього середовища ClientEarth та
Європейського екологічного форуму, розповіла, що питання доступу до суду в еколо-
гічних спорах порушено своєчасно, оскільки в деяких країнах існують проблеми з
таким доступом. Водночас вона наголосила, що доступ до правосуддя – це основа
Орхуської конвенції, і його забезпечення є дуже важливим для захисту інших прав,
гарантованих Конвенцією. 

Регіональний координатор з екологічного права та управління Програми ООН з
довкілля (UN Environment Programme) Маріанна Большакова нагадала, що на почат-
ку року Генеральний секретар ООН закликав країни – члени організації до коорди-
нації підходів щодо захисту прав людини, зокрема прав майбутніх поколінь. Країнам,
зокрема, було запропоновано сприяти закріпленню у своїх законах і політиці, які сто-
суються захисту права на здорове довкілля, положень про ефективний індивідуальний
доступ до правосуддя, а також розробленню захисних механізмів для правозахисників.

Сергій Бурлаков, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, роз-
повів учасникам заходу про стан розгляду судами України справ, пов’язаних із
Орхуською конвенцією. Для ілюстрації ефективності Верховного Суду в Україні при
розгляді таких справ та доступу громадськості до правосуддя щодо захисту екологіч-
них прав і прав на безпечне екологічне середовище він навів статистичні дані за
2018–2020 роки.

За цей період Верховний Суд у складі касаційних судів у порядку касаційного
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оскарження переглянув 23 справи, що стосуються участі громадськості в процесі
прий няття рішень і доступу до правосуддя з питань навколишнього природнього сере-
довища. 

Доповідач поінформував, що справи, подані на підставі ст. 9 Орхуської конвенції,
переважно стосувалися:

• оскарження рішень органів місцевого самоврядування щодо надання земельних
ділянок, які були прийняті з порушенням цільового використання земельних ділянок
та розміщення на них об’єктів, що здатні завдати шкоди навколишньому природньому
середовищу;

• порушення земельного та водного законодавства щодо виділення земельних діля-
нок у межах природозахисних смуг річок і внутрішніх морів;

• жорстокого поводження з тваринами та птахами, зокрема тими, що занесені до
Червоної книги України;

• викидів забруднюючих речовин у повітря.
За словами судді Верховного Суду, найчастіше заявники зверталися до суду як

представники громадськості (одноособово або у формі громадського об’єднання) на
підставі ст. 50 Конституції України, яка гарантує кожному право на безпечне для
життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права
шкоди. Відповідно до цієї статті, кожному гарантується право вільного доступу до
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а
також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
Правовою підставою для звернення до суду з вимогою про захист екологічних прав
та інтересів зазначалися статті 2, 9 Орхуської конвенції, яка ратифікована Україною
Законом України від 6 липня 1999 року №832-XIV.

«Слід констатувати, що суди України повною мірою забезпечують доступ громад-
ськості до правосуддя з питань навколишнього природнього середовища», – сказав
Сергій Бурлаков. Він також додав, що у випадках, коли право на доступ до правосуд-
дя громадських організацій було обмежено судами нижчих інстанцій через недоведе-
ність підстав для звернення до суду в інтересах певної групи мешканців або відсут-
ність повноважень на представництво у статутних документах громадських організа-
цій з питань порушення екологічних прав та інтересів, суди касаційної інстанцій кон-
статували порушення права на доступ до правосуддя, гарантовані ст. 6 Конвенції про
захист прав і основоположних свобод, і відновлювали процесуальне право на звер-
нення до суду шляхом направлення справи на новий розгляд або шляхом визначен-
ня юрисдикції спору. 

Також про ситуацію із доступом до правосуддя в екологічних спорах у різних краї-
нах, проблеми й досягнення у цій сфері доповідали професор юридичної школи
Орегонського університету Джон Е. Бонайн, координатор організації Justice and
Environment Чаба Кісс, представниця юридичного відділу Міністерства охорони
навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії Марта Ослея, старший
юрисконсульт Міністерства охорони навколишнього середовища Сербії Тіна
Янятович, представниця відділу правових питань Федерального управління з питань
навколишнього середовища Швейцарії Лена Гегеманн. 

З повним текстом повідомлення Верховного Суду можна ознайомитись 
за посиланням https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/820851888689698
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На підставі ст. 153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих
умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Власник
або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання
роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не від-
повідають законодавству про охорону праці. На власника або уповноважений
ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання)
працівників з питань охорони праці.

Крім того, відповідно до змісту ч. 6 ст. 18 Закону України «Про охорону
праці», не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання,
інструктаж та перевірку знань з охорони праці.

Проте, обвинувальний вирок щодо особи, яка обвинувачується у грубому
порушенні вищезазначені вимоги законів та нормативно-правових актів, що
призвело до заподіяння працівникові шкоди здоров’ю, ухвалюється судом
лише в тому випадку, коли стороною обвинувачення вина особи доведена
поза розумним сумнівом.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обста-
вин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше
розуміння пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що
інкримінований злочин був учинений і обвинувачений є винним у вчиненні
цього злочину.

З 01.07.1992 Є.М.О. обіймав посаду начальника залізничної станції імені Бориса
Олійника Південно-Західної залізниці. 

Є.М.О. обвинувачувався у тому, що 24.05.2012 до виконання робіт з обкошування
трави біля залізничних колій допустив С.О.В., достовірно знаючи, що той не прохо-
див навчання і перевірку знань Інструкції з охорони праці №27 про виконання робіт
по приведенню у відповідність смуг відведення залізниці в межах станції та зупиноч-
них платформ до належного стану.

Є.М.О. не провів для С.О.В. цільовий інструктаж з безпечного ведення робіт з обко-
шування трави біля залізничних колій, чим також порушив вимоги п. 6.9 Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці №15 від 26.01.2005, не перевірив знань
шляхом його усного опитування або за допомогою технічних засобів, чим порушив
п.п. 6.7, 6.7.1, 6.7.2, 6.12 Положення про навчання працівників залізниці з питань охо-
рони праці, затвердженого наказом начальника ДТГО «Південно-Західна залізниця»
від 06.09.2006 №461-Н, відповідно до яких цільовий інструктаж проводиться праців-
никам при виконанні разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками за
фахом: цільовий інструктаж проводиться перед початком роботи, з обов’язковою від-
міткою в журналі установленої форми дати, часу, прізвища та посади особи, що про-
водила цільовий інструктаж: про проведення первинного, цільового інструктажів,

оХорона праЦі :  вина в ідповідальної
За оХорону праЦі  оСоби має бути

доведена поЗа роЗумним Сумнівом
Л.Сидорова, юрист, експерт з цивільного судочинства
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особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу реєстрації інструктажів з
питань охорони праці.

На думку сторони обвинувачення, допуск 24.05.2012 С.О.В. до виконання робіт з
обкошування трави із застосуванням мотокоси без проведення інструктажу, навчання
та перевірки знань призвели до отримання ним травми ока та часткової втрати зору
в результаті того, що під час косіння трави з-під ріжучого елементу мотокоси вилеті-
ло велике каміння та влучило в око С.О.В. 

Вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 23.11.2017 Є.М.О.
засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 271 КК України, до покарання
у виді штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що
становить 680 грн та звільнено від призначеного покарання у зв’язку із закінченням
строків давності.

Чернігівський апеляційний суд 29.05.2019 за апеляційною скаргою захисника та
обвинуваченого скасував обвинувальний вирок, а кримінальне провадження стосовно
Є.М.О. закрив через недоведеність вини обвинуваченого та не спростування презум-
пції невинуватості.

Суд апеляційної інстанції проаналізував Акт за формою Н-№ 1 про нещасний випа-
док, пов'язаний з виробництвом, і Акт проведення розслідування нещасного випадку
та зробив висновок про те, що надані стороною обвинувачення докази не доводять
поза розумним сумнівом винуватість Є.М.О. у вчиненні інкримінованого злочину. 

Так, в апеляційному суді прокурор не спростував наступні доводи сторони захисту:
• потерпілий С.О.В. 12 травня 2012 року був ознайомлений з Інструкцію №27, про

що поставив власноручний підпис у Книзі ознайомлення працівників станції імені
Бориса Олійника з важливими документами з безпеки руху поїздів і охорони праці;

• прокурор не навів переконливих доказів з посиланням на нормативні акти про те,
що для виконання робіт з обкошування трави на станції необхідно кожного разу
перед їх виконанням проводити цільовий інструктаж і хто та в якій формі має його
проводити;

• потерпілий С.О.В. самостійно прийняв рішення про заміну ріжучого елементу
мотокоси;

• потерпілий С.О.В. раніше працював із зазначеною мотокосою, яка широко вико-
ристовується у побуті, і був ознайомлений з умовами її використання та засобами
захисту від травмування.

Згідно з Актом №1 (т. 1 а.с. 19-23) про нещасний випадок, пов’язаний з виробниц-
твом, затвердженим 26 червня 2012 року, і Актом (т. 1 а.с. 24-32) проведення розслі-
дування нещасного випадку, що стався, затвердженим 26 червня 2012 року, саме
С.О.В. допустив порушення вимог законодавства про охорону праці.

До того ж, Є.М.О. у день, коли стався нещасний випадок, взагалі перебував у від-
рядженні у Києві, був відсутній на роботі всю денну зміну, потерпілого не бачив і до
роботи з обкошування трави його не допускав. Сторона обвинувачення не встанови-
ла, як мав діяти Є.М.О. за умови його відсутності на станції. Взагалі, на час відсут-
ності начальника станції, його повноваження, в тому числі й з дотримання працівни-
ками правил з охорони праці, покладаються на чергового по станції.

Виправдувальне рішення апеляційного суду залишено в силі*. 
______________________________
* http://reyestr.court.gov.ua/Review/86275839
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Через глобальне потепління площа майже всіх льодовиків світу скорочується, а
деякі з них вже повністю зникли. У NASA заявили про практично повне зникнення
багаторічного арктичного крижаного покриву. Вчені відзначають критичні наслідки
глобального потепління для всієї екосистеми.

У людства залишилося 12 років, щоб зупинити непоправну шкоду, пов'язану з
потеплінням. Тим часом, один з найголовніших льодовиків Антарктиди “заспівав” про
свій стан.

Жахливі пісні Антарктиди. Науковці, які багато років вивчають поведінку льодо-
вика Росса в Антарктиді, опублікували в Geophysical Research Letters статтю, в якій
розповіли про цікавий феномен.

Вітри, що безперервно дмуть у цій області материка, змушують сніг і лід вібрувати
і генерувати майже постійні “звуки”, які геофізики можуть використовувати для від-
даленого моніторингу стану льодовика.

Льодовик Росса – найбільший шельфовий льодовик Антарктиди, що розташований
на Території Росса і видається в однойменне море Росса.

Підживлюється цей льодовик льодами, що приходять з Трансантарктичних гір, під-
пираючи навколишні материкові льоди і не даючи їм сповзати в океан. Якщо ці при-

сВітоВий океан
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катаСтрофічне танення полюСів
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бережні льодовики зруйнуються, швидкість танення всього антарктичного льоду різко
зросте. Тому відстежувати стан шельфу вкрай важливо.

Світ у вогні. Причини та наслідки аномальної спеки. На тлі глобального потеплін-
ня вчені постійно ведуть моніторинг різних антарктичних льодовиків, відстежуючи їх
переміщення, товщину і поведінку.

В рамках вивчення властивостей льодовика Росса американські вчені встановили 34
надчутливих сейсмічних датчики під поверхнею снігу, щоб відстежувати вібрації льо-
довика, вивчати його структуру і рухи.

Льодовик Росса досі вважався відносно стабільним, порівняно з іншими льодовика-
ми західної Антарктиди, яка особливо схильна до танення льодів.

Але останнім часом баланс між кількістю розталого і накопиченого льоду став
поступово зрушуватися в бік від стабільного рівня, що створює загрозу колапсу льо-
довика, як це вже відбувалося з іншими льодовиками, наприклад, з льодовиком
Ларсен B.

Вивчаючи дані з датчиків, вчені виявили дивний ефект – поверхня снігу постійно
створює вібрації. Вони виявили, що поблизу найпотужніших дюн сніговий покрив
створює щось, що нагадує гуркіт, або удари у величезний барабан.

Прискоривши записану вібрацію, вчені синтезували звук, який комусь може нага-
дати озвучку для фільмів жаху.

Вчені помітили, що вібрації змінюються разом з умовами навколишнього середови-
ща – коли під час сильних бур перебудовуються снігові дюни, або якщо змінюється
температура поверхні.

Наприклад, зниження частоти вібрації говорить про те, що під поверхнею відбу -
вається танення льодів.

Катастрофічний стан Арктики. В лабораторії реактивного руху NASA заявили про
практично повне зникнення багаторічного арктичного крижаного покриву.

Виявилося, що понад 70 відсотків арктичного крижаного покриву тепер є сезонним
явищем. Це означає, що лід тане влітку і зростає взимку. При цьому сезонний лід
набагато сприйнятливіший до атмосферних умов.

Що стосується загальної площі “старих” крижаних льодів, то вона скоротилася до
двох мільйонів квадратних кілометрів.

Зростання температури навколишнього середовища викликає глобальну катастрофу
і веде до загибелі арктичної екосистеми. Це стосується не тільки багатьох видів тва-
рин, але також і унікальних мікроорганізмів. 

Танення полюсів прискорюється. Третина всього узбережжя в світі знаходиться в
зоні вічної мерзлоти. Останні дослідження показали, що швидкість танення антар-
ктичних пластів льоду прискорилася утричі за останні п'ять років.

Вчені відзначають, що якщо в найближче десятиліття не буде вжито заходів, розта-
лий лід може додати більше 25 сантиметрів до загального збільшення рівня моря у
світі до 2070 року. Таким чином, загалом рівень моря може зрости на 3,5 метри.

Згідно з даними, опублікованими американською Академією наук, темп щорічного
підвищення рівня Світового океану зростає не стабільно.

Від пірамід до кривавого водоспаду. Таємниці Антарктиди. Якщо ця тенденція збе-
режеться, то попередні прогнози щодо підйому води в Світовому океані – 30 санти-
метрів до 2100 року – можна буде сміливо помножити, як мінімум, на два.

Як зазначив керівник наукової групи професор Стів Нерем з університету
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Колорадо, це зростання може подвоїти загальне зростання рівня моря до 2100 року,
порівняно з прогнозами про те, що зростання буде постійним.

Льодовиковий щит Антарктиди має гігантські розміри. Білий континент накритий
шаром льоду товщиною до чотирьох кілометрів. Антарктиду називають морозильни-
ком планети – вона зберігає 90 відсотків всієї прісної води на Землі.

Останні дані, опубліковані  в журналі Nature, показали, що з 1992 року Антарктида
втратила майже три трильйони тонни льоду.

Сукупні дані за 24 параметрами вказують, що темпи скорочення маси льоду в
Антарктиді потроїлися з 2012 року. Якщо до 2012 року щорічно тануло 76 мільярдів
тонн льодів Антарктиди, то в останні роки цей показник збільшився до 219 млрд.
тонн.

Норвезькі вчені, які вивчають зміни клімату в Арктиці, з тривогою констатують, що
Арктика стрімко звільняється від льоду – навіть взимку. Зміни, що відбуваються в
акваторії Північного Льодовитого океану в Арктиці, настільки глибокі, що можна
говорити про початок нової геологічної ери.

До недавнього часу Північний Льодовитий океан швидко замерзав взимку. Але
зараз все змінилося. Баренцове море вже стало втрачати велику частину льоду взим-
ку, і, судячи з усього, подібне чекає і великі частини океану.

Як змінилася планета Земля і чого очікувати. Американська організація
Національний центр вивчення снігу та льоду зазначає, що морські льоди в Арктиці
досягли максимальних величин 17 березня. Тоді крижаний покрив становив 14,48
млн.км2. За 40 років, протягом яких ведуться вимірювання за допомогою супутників,
це другий найгірший показник.
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За останні чотири роки крижаний покрив океану постійно скорочується. Минулої
зими температура у всьому Північному Льодовитому океані була на чотири градуси
вище, ніж зазвичай. А температура повітря – на сім.

Вчений вважає, що вже в 2020-ті роки моря Північного Льодовитого океану будуть
абсолютно вільні від льодів влітку. Кліматичні зміни означають серйозний струс для
всієї екосистеми і проблеми для народностей, які живуть у льодах.

У разі продовження потепління великі обсяги метану, які зараз заморожені в сибір-
ських льодах, опиняться на поверхні. І це означатиме подальше потепління на земній
кулі.

Ковчеги Апокаліпсису. Сховища від зерна до льоду. Після аномально теплого літа
2016 року в Якутії почалася епідемія сибірської виразки в зв'язку з таненням вічної
мерзлоти, в якій знаходився збудник.

Вчені говорять про те, що до кінця цього століття Північний Льодовитий океан
може звільнитися від льоду. Зараз влітку в океані лише 4,5 млн. км2 льоду, а ще у 80-ті
роки льоди вкривали територію майже у 8 млн. км2.

Проблему глобальних змін клімату більше не можна відкладати на потім. Діяти
потрібно просто зараз – інакше невиправної шкоди для екосистем планети може бути
завдано вже до 2030-го року, тобто через 10 років.

Однак у людства все ще є шанс утримати підвищення температури на допустимому
рівні. Але для цього недостатньо знизити обсяг викидів парникових газів. Його необ-
хідно звести до нуля не пізніше середини 21 століття.

Це означає повну відмову від спалювання вугілля, нафти і газу. Тобто переклад всієї
глобальної економіки на принципово нові рейки. Крім того, всій планеті буде потріб-
но кардинально переглянути принципи землекористування, сільського господарства,
містобудування та промисловості загалом.

Раніше було прийнято вважати, що ми в змозі впоратися з наслідками підвищення
середніх температур на 2 градуси в порівнянні з доіндустріальним рівнем. Однак,
навіть підвищення на 1,5 градуси може бути критичним.

І при нинішніх темпах викидів це неминуче повинно трапитися дуже скоро, десь
між 2030 і 2052 роком.

Спочатку необхідно усвідомити, що насправді є лише один океан, який складається
з п’яти складових басейнів, які ми називаємо Тихим, Атлантичним, Індійським,
Північним Льодовитим та Південним. Кожен з них зазвичай називається океаном, але
насправді є частиною єдиного водного масиву – Світового Океану, який визначає
обличчя нашої планети. Він вкриває близько 71% поверхні нашої планети, а це – при-
близно 360 мільйонів квадратних кілометрів. Ця площа у 36 разів більша за площу
США.

Океан настільки неосяжний при погляді з космосу, що основною рисою планети
Земля є саме океан. Океан у даний час містить понад 1,3 млрд. км3 води. Іншими сло-
вами, цієї води достатньо, щоб повністю вкрити територію такої країни як США
шаром солоної води висотою 132 кілометри. Це набагато вище, ніж найвищі хмари,

Св ітовий океан
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тобто, десь до верхніх шарів атмосфери. Маючи такі колосальні розміри, світовий
океан містить 97% усієї води нашої планети.

І ще один вражаючий факт: світовий океан містить понад 99% світової біосфери, а
саме просторів та місць, де існує життя. 

Тобто, наш звичайний світ, уся сукупність життєвих просторів на всіх континентах
– усе це становить лише 1% біосфери.

Океан – це усе інше. Його важливість для життя людей важко переоцінити.
Але він не настільки великий, не настільки неосяжний, не настільки надзвичайний,

щоб бути недоторканим. В дійсності, враховуючи те, що 50% населення світу мешкає
в межах 100 кілометрів від узбережжя, а майже уся решта населення – біля озер, рік
чи боліт, вода з яких рано чи пізно потрапляє до океану, практично кожна людина на
планеті має можливість впливати на загальний стан та природу Світового Океану.
Свідчення впливу людини можна побачити в кожній частині океану, незалежно від
глибини та відстані до узбережжя. Океан визначає, якою є наша планета, але саме ми,
в прямому сенсі, визначаємо, яким є океан.

Світовий океан – безперервна водна оболонка Землі, яка омиває всі материки та
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острови і має спільні риси у сольовому складі. Світовий океан становить основну час-
тину гідросфери, займає близько 70,8% поверхні земної кулі, включає океани, моря,
затоки, протоки. Світовий океан відіграє надзвичайну роль у кругообігу води на пла-
неті. 

Океан відіграє величезну роль у формуванні клімату Землі. Під дією сонячної
радіації вода випаровується і переноситься на континенти, де випадає у вигляді різ-
них атмосферних опадів. Морські течії переносять нагріті або охолоджені води в інші
широти і значною мірою впливають на розподіл тепла по планеті.

Світовий океан має велике транспортне значення: значна кількість вантажів пере-
возиться суднами між світовими морськими портами. За вартістю перевезення одиниці
вантажу на одиницю відстані, морський транспорт вважається одним із найдешевших

(хоча й не найшвидшим). 
Світовий океан має й значні

біологічні, мінеральні й енер-
гетичні ресурси. Біологічні
ресурси океану – риба, інші
живі організми та деякі види
водоростей, що їх людина
використовує або може вико-
ристати в майбутньому для
власних потреб.

Мінеральні ресурси океану
становлять розчинені в мор-
ській воді речовини, а також
розташовані на дні і під дном
океану корисні копалини. На
шельфі добувають нафту, при-
родний газ, вугілля, бурштин,
залізну руду, золото, рідкозе-
мельні метали тощо. З мор-
ської води видобувають бром,
магній, солі та ін. Енер гетичні
ресурси – енергія припливів і
відпливів, хвиль, морських
течій. Вже працюють приплив-
ні електростанції. Викорис -
тання енергії морів і океанів
має тривалу перспективу.

Розвиток цивілізації призвів
до посилення забруднення
Світового океану. Особливо
ситуація почала погіршуватися
від середини XX ст., що було
пов’язано з розвитком хімічної
та нафтопереробної промисло-
вості.
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Виділяють кілька типів за бруднення: фізичне (засмічення), хімічне, біологічне, теп-
лове, а також за рахунок морського транспорту.

Основні джерела забруднення Світового океану – нафта і нафтопродукти, стічні
води, хімікати, важкі метали, радіоактивні відходи, ртуть і пластик. Немає однознач-
ної відповіді, який з видів забруднення найбільш небезпечний – усі вони, в тій чи
іншій мірі впливають на екосистему океану і планети в цілому.

Значної шкоди в конкретних районах Світового океану завдають розливи нафти під
час катастроф, які інколи трапляються з танкерами, або аварій на нафтодобувних
бурових платформах.

Надзвичайною проблемою для океану стало засмічення, особливо пластиком, який
практично не розкладається.

На поверхні Світового океану дрейфують тонни пластикових відходів, причому, за
оцінками експертів, 80% цього сміття потрапило в океан з суші і лише 20% було ски-
нуто або змито з кораблів. 1997 було оголошено про виявлення “Великої тихоокеан-
ської сміттєвої плями” – найбільшого у світі скупчення плаваючого сміття, що знахо-
диться між Гавайськими островами та Каліфорнією і принесеного водами Пів нічно-
Тихоокеанської системи течій.

У 2015 році на Саміті ООН зі сталого розвитку серед 17 глобальних цілей, яких
необхідно досягти до 2030 р., прийнята ціль – “Збереження морських ресурсів”, яка
спрямована на раціональне господарювання й захист морських і прибережних екосис-
тем від забруднення, а також вирішення проблеми закислення океану.

Розширення заходів щодо природозбереження і раціонального використання ресур-
сів океану на основі принципів міжнародного права дозволить пом’якшити проблеми,
які загрожують Світовому океану.



Науковці вважають, що життя на нашій планеті виникло саме в океані, звідки потім
поширилося й на суходіл. Ця величезна, складна й динамічна екосистема, що містить
96,5% об’єму всієї гідросфери Землі (або майже 1,37 млрд. м3 води) та займає близь-
ко 71% її поверхні, є величезною базою ресурсів, здатних принести користь людській
цивілізації. Саме тому надзвичайно важливо докладно й систематично вивчати його
численні багатства та визначати шляхи їх застосування. Про здобутки й відкриття віт-
чизняних учених – гідрофізиків, гідробіологів, гідрогеологів, океанологів та інших – і
проблеми, що стоять на заваді повноцінному здійсненню морських досліджень у нашій
країні, розповів член-кореспондент НАН України Володимир Олександрович
Ємельянов.

Світовий океан – це субсистема глобальної екосистеми (біосфери), яка виконує
функцію регулятора клімату на планеті (так званої “кухні погоди”) та є джерелом
незліченних і здебільшого малорозвіданих ресурсів органічного й мінерального поход-
ження. За найбільш поширеною класифікацією ресурси Світового океану умовно поді-
ляють на 4 групи: водні (з перспективою часткового опріснення для покриття потреб
країн із посушливим кліматом та спустеленою територією), мінеральні (ресурси мор-
ських надр – передусім, корисні копалини), енергетичні (енергія хвиль – припливів і
відпливів – та температурних градієнтів, які потенційно здатні забезпечити близько
100% планетарних потреб в електричній енергії), біологічні (біомаса, сумарний обсяг
якої оцінюється за різними даними у 35-40 млрд. тонн). 

Результати науково-дослідних експедицій засвідчили існування життя на всіх гли-
бинах і в усіх куточках Світового океану – від поверхневого шару до дна Маріан -
ського жолоба. Наявність живих організмів (причому, не тільки бактерій, а й розви-
неніших форм) була зафіксована вченими навіть у насиченій сірководнем водній
товщі Чорного моря – на глибині понад 150 м, – що раніше вважалося неймовірним.
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Розвинені й заможні країни приділяють значну увагу морським дослідженням, –
адже моря й океани є важливим чинником зростання добробуту та посилення безпе-
ки прибережних держав, – і, як правило, розробляють та законодавчо закріплюють
дослідницькі, економічні й екологічні стратегії у галузі океанології (океанографії).
Член-кореспондент НАН України В.О. Ємельянов нагадав, що у 2009 році Кабінетом
Міністрів України було затверджено Морську доктрину України до 2035 року, в якій,
зокрема, визначено вирішальне значення Світового океану для прискореного розвитку
світової економіки та його статус як найважливішого чинника геополітики. 

Відповідно до положень вказаного нормативно-правового акту, діяльність, пов’яза-
на з вивченням, освоєнням, збереженням і використанням ресурсів морів і океанів,
має для нашої країни особливе значення з огляду на такі чинники, як географічне
положення держави, рівень розвитку національної економіки і зовнішньоекономічної
діяльності, стан політичних, економічних і суспільних відносин з іншими державами,
а також морський потенціал держави.

За останні 20 років українські науковці зробили низку відкриттів. Насамперед, вони
з’ясували, що надрам Чорного моря властиве постійне так зване “газове дихання”, і
виявили понад 1,5 тис. витоків газів глибинного походження (гази неглибинного
походження було знайдено на шельфі Чорного моря та в дельтах невеликих річок) –
переважно комплексних, які, однак, містять значну частку метану. Як стверджує член-
кореспондент НАН України В.О. Ємельянов, це відкриття засвідчило, що наша плане-
та активно живе (на суходолі ці процеси не є настільки очевидними), і гази утворю-
ються не лише в результаті перегнивання органічної речовини, а отже запаси цих
ресурсів далеко не вичерпано. Ще у 1960-х роках геологи припускали, що газові родо-
вища Чорного моря співставні з покладами вуглеводнів у країнах Близького Сходу. 

У липні 2018 року українське науково-дослідне судно "Искатель" розпочало черго-
ві пошуки нафти й газу в Чорному морі. У планах – проведення комплексних геофі-
зичних і геохімічних дослідженнь з метою виявлення і підготовки до пошуково-роз-
відувального буріння перспективних об’єктів з відпрацюванням 7000 км профільних
робіт сейсморозвідки і 3200 станцій геохімічних спостережень.

Літосфера під товщею води Світового океану приховує поклади й інших корисних
копалин. На шельфі Чорного моря в територіальних водах України, наприклад, роз-
відано значні запаси будівельних матеріалів, біологічних ресурсів, мінеральних ресур-
сів органічного походження, які можна
успішно й ефективно застосовувати для
потреб агропромислового комплексу, а
також металоносні осади та лікувальні
грязі. Поклади лікувальних грязей (крім
кримських та лиманних) знаходяться на
глибині 600-800 м, однак учені прогнозу-
ють, що видобуток цього ресурсу буде еко-
номічно вигідним, оскільки чорноморські
грязі нічим не поступаються грязям
Мертвого моря.

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/
Iemelianov_radiointerview_HolosKyieva.pdf
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Забруднення Світового океану є зростаючою та
поширеною проблемою, і це особливо стосується
збільшення обсягу океанічного пластику. У
Світовий океан щороку скидають близько 12
мільйонів тонн пластику, що еквівалентно викидан-
ню у воду щохвилини однієї вантажівки зі сміттям.

Вся пластмаса в океанах може захопити, заплута-
ти, задушити або вбити тварин. Однак існує один
конкретний тип забруднення пластиком, який є
особливо смертоносним, оскільки він спеціально
розроблений для вилову морської дикої природи:
покинуті, загублені або викинуті знаряддя лову, або
так зване “приладдя”.

Приладдя, яким користуються рибалки, стано-
вить 10% усього пластикового сміття на дні
Світового океану (це вага понад 55 тисяч двопо-
верхових автобусів). Сітки та інше приладдя вбива-
ють морських тварин та шкодять підводному ареа-
лу. Особливу небезпеку для фауни становлять саме
рибальські сітки.

Greenpeace закликає включити рибальське при-
ладдя до Глобальної угоди ООН щодо захисту

океанів. В організа-
ції вважають, що це
допоможе захистити
до 2030 року при-
близно 30% Сві -
тового океану від
шкідливої діяльнос-
ті людини, зокрема
промислової рибо-
ловлі.

За останні кілька
десятиліть рибаль-
ська промисловість
у всьому світі все
частіше використо-
вувала пластик у
мотузках, сітках та
волосінях, а також
іншому рибальсько-

Greenpeace :  покинуті  рибальськ і
снаст і ,  які  переслідують наші  океани
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му спорядженні. Легкість, плавучість, довговічність і дешевизна пластику роблять
його ідеальним для риболовлі. На жаль, ті самі якості також роблять рибальські снас-
ті зростаючою смертельною загрозою для морського життя.

Риболовецьке знаряддя може бути випадково загублене або навмисно кинуте в морі.
Опинившись там, сіті на роки чи десятиліття можуть становити загрозу для дикої
природи, захоплюючи у свої тенета все живе: від дрібних риб та ракоподібних до чере-
пах, морських птахів та навіть китів. Поширюючись океаном завдяки припливами та
течіями, загублене та викинуте знаряддя риболовлі дрейфує тепер до узбережжя
Арктики, розповзаючись по віддалених тихоокеанських островах, заплутуючись на
коралових рифах і засмічуючи глибоке дно моря.

https://www.greenpeace.org/international/publication/25438/ghost-gear/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2813367-u-svitovij-okean-soroku-skidaut-blizko-

12-miljoniv-tonn-plastiku.html

Рівень світового океану підвищується швидше, ніж передбачалося раніше: це може
призвести до катастрофічних наслідків для всього людства. Такого висновку дійшли
автори спеціальної доповіді ООН про зміну клімату.

У дослідженні, над яким працювали понад сто вчених, відзначається, що потеплін-
ня в полярних регіонах і танення льодовиків призводять до зникнення все більшого
числа видів морських тварин і прискорюють зміну клімату.

Наразі приблизно кожна десята людина на планеті живе в регіоні, розташованому
на висоті менше 10 метрів над рівнем моря. Навіть у разі значного скорочення вики-
дів парникових газів до 2050 року низка прибережних міст і малих острівних держав
щорічно затоплятимуться. До цих пір настільки масштабні повені відбувалися там не
частіше, ніж один раз на сто років.

Експерти також попереджають, що одним із наслідків глобального потепління стане
скорочення запасів продовольства на планеті. Згідно з доповіддю ООН, підйом рівня
моря призведе до більш сильних штормів і засолення ґрунтів, як наприклад, це ста-
лося в дельті річки Меконг у Південно-Східній Азії. А падіння врожайності, у свою
чергу, спричинить зростання цін на продукти харчування – в тому числі й у країнах,
розташованих на інших континентах, а також в тих, які не мають виходу до моря.

Крім того, через танення вічної мерзлоти в Арктиці і Сибіру в атмосферу викида-
ється все більше метану і вуглекислого газу. А це, як відомо, прискорює глобальне
потепління – отже утворюється замкнене коло.

У міру відступу льодовиків річки почнуть міліти, і жителі населених пунктів, роз-
ташованих вниз за течією, зіткнуться з нестачею питної води.

Світовий океан поглинає більшу частину надлишкового тепла, що утворюється
внаслідок парникового ефекту, однак реагує на зміну клімату вкрай повільно. Це озна-
чає, що навіть якщо людство повністю перейде на альтернативні джерела енергії і
перестане вирубувати ліси, викиди вуглекислого газу, що вже потрапили в атмосфе-

Зростання р івня св ітового океану
сприяє потеплінню та Загрожує

мегапол ісам
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ру, будуть продовжувати нагрівати океани.
“Нам вже не вдасться повернути клімат в його первісний стан, тому ми повинні

будемо адаптуватися”, – пояснює Ханс-Отто Пёртнер, кліматолог з німецького
Центру полярних і морських досліджень імені Гельмгольца і співголова робочої групи,
яка готувала доповідь.

У деяких мегаполісах, наприклад в Джакарті і Шанхаї, звели величезні стіни: вони
повинні захистити мешканців цих міст від підвищення рівня моря і пов’язаних з ним
сильних повеней. А деякі острівні держави з невисокою щільністю населення (такі, як
Фіджі) переселяють своїх жителів на більш високі ділянки.

Невеликі острівні держави і острови, розташовані низько над рівнем моря, перебу-
вають в особливо вразливому становищі, адже їм, як правило, не вистачає ресурсів.

Разом з тим, в доповіді наголошується, що від припливів берегову лінію можуть
захистити природні бар’єри – такі, як мангрові зарості або болота. Тому потрібно зро-
бити все для того, щоб їх зберегти. 

За словами експертів ООН, від наслідків глобального потепління, в першу чергу,
страждають ті, хто несе за нього найменшу відповідальність.

Підвищення кислотності вод світового океану через зростання викидів вуглекисло-
го газу загрожує популяції промислових риб, які є основним джерелом харчування
для мільйонів людей. А мешканці гірських районів, у свою чергу, зіткнуться з неста-
чею питної води через обміління річок.

Втім, якщо їх влада почне активно діяти просто зараз, ефект глобального потеплін-
ня все ж можна буде пом’якшити, йдеться у звіті ООН.

https://mind.ua/news/20202500-zrostannya-rivnya-svitovogo-okeanu-
spriyae-poteplinnyu-ta-zagrozhue-megapolisam

Світовий океан можливо відновити від забруднення
до 2050 року

Міжнародна команда науковців заявила, що до 2050 року Світовий океан можна від-
новити від забруднення, і це допоможе врятувати популяцію морських тварин і сере-
довища для їхнього існування.

Вчені з Саудівської Аравії, США, Чилі, Франції, Австралії, Канади, Німеччини та
Великої Британії зазначили, що люди експлуатували Світовий океан століттями, але
наслідки людської діяльності стали зрозумілі лише в останні 50 років.

Так, рибу та інших морських тварин виловлювали допоки не вимирали цілі види, а
розливи нафти забруднювали середовища для існування тварин. Наразі на існування
морських тварин впливає глобальне потепління: океани нагріваються і стають більш
кислотними. Через це, зокрема, втрачають колір коралові рифи.

Науковці вважають, що Світовий океан стійкий до людської діяльності. Так, у 2000
році 18% морських видів були під загрозою вимирання, а у 2019 р. кількість таких
видів скоротилася вже до 11,4%.

Вчені пропонують у першу чергу відновлювати солончаки, мангрові ліси, морські
рослини, водорості, коралові рифи, устричні рифи, а також контролювати рибальство
та кількість пластикових відходів. Науковці також зазначили, що заходи з відновлен-
ня Світового океану коштуватимуть 10-20 мільярдів доларів щорічно.

https://hromadske.ua/authors/Eugenia-Lutsenko
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інФорМаЦіЯ

Щоб зменшити власну вразливість і перетворити нові умови на нові можливості,
країни мають адаптуватися до наслідків зміни клімату. Це може нести додаткові виго-
ди для людей. Наприклад, створення нових напрямків зайнятості збільшить кількість
робочих місць, а підготовка до надзвичайних ситуацій зменшить збитки, які могли б
завдати стихійні лиха. Підвищення рівня моря є одним з наслідків зміни клімату.
Швидкість зростання океану дуже повільна – 1-2 мм/рік, але підняття його рівня
навіть на декілька сантиметрів може мати значні наслідки для багатьох країн світу. А
через глобальне потепління темпи зростання рівня моря лише пришвидшуються.

До 2100 року рівень світового океану може підвищитися на 58-98 cм, а 1,79 мільйо-
на квадратних кілометрів землі можуть бути затоплені. Через це близько 187 мільйо-
нів людей змушені будуть переїжджати з цих територій.

Якщо не почати адаптуватися вже зараз, то щорічні збитки від затоплення берегів
у ЄС можуть різко збільшитися з 1,4 млрд євро сьогодні до майже 1,6 трлн євро до
2100 року. При цьому вчасні заходи з адаптації здатні попередити 95% прогнозованих

плисти чи тонути? 
уроки З  виживання в ід  країн ,  

які  скоро можуть п іти п ід  воду
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економічних втрат.
Україну ця проблема теж не

омине, оскільки ми маємо 2500
кілометрів берегової лінії Чор -
ного та Азовського морів. Згідно
з розрахунками дослідження
“Вода Близько”, майже 800 тисяч
гектарів землі потрапляють у
потенційну зону затоплення.
Найбільшого впливу зазнають
північна частина Кримського
півострова, Херсонська та Одесь -
ка області.

Навіть невелике підвищення рівня моря матиме значний вплив на інфраструктуру,
промисловість, сільське господарство та населені пункти. В Україні майже 52 тисячі
будинків можуть бути затоплені, а 75 тис. мешканців цих територій змушені будуть
переселятися і можуть стати кліматичними біженцями.

Існує багато рішень з адаптації, і для кожного населеного пункту вони мають бути
індивідуальними. Для цього українські міста мають в першу чергу оцінити свої най-
вразливіші точки та розробити плани, як підготуватися та захистити себе від майбут-
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ніх ризиків. Ось як це вже роблять інші країни.
Ферма на воді в нідерландахФерма на воді в нідерландах

Нідерланди – це країна, яка
протягом майже всього свого
існування переймається тим, як
мирно співіснувати з морем,
оскільки половина країни знахо-
диться нижче його рівня. За всю
історію країна збудувала чимало
дамб, морських стін, насосів. Але
наразі всього цього недостатньо,
оскільки рівень моря ніколи не
піднімався так швидко.

У 2007 році уряд Нідерландів
об’єднався із науковцями, гро-
мадськими організаціями та під-
приємствами у програму “Дель -
та”. Її мета – захистити Нідер -
ланди від повеней зараз і в май-
бутньому; забезпечити достатні запаси прісної води і створити кліматично стійку краї-
ну. Кожного року Нідерланди оновлюють свої плани захисту, адже постійно з’яв -
ляються нові дані та нові фактори ризику.

Як один з підходів з адаптації до підняття рівня моря, в Нідерландах вирішили
дослідити нові способи використання водойм. Наприклад, минулого року в
Роттердамі збудували ферму на воді для 35 корів. Вона максимально екологічна, тому
для забезпечення питною водою збирається та фільтрується дощова вода, а електрое-
нергія добувається з плавучої сонячної електростанції поруч із фермою.

Окрім цього, в Нідерландах експериментують з будинками на воді, які можуть вміс-
тити до 400 людей. Наразі таку будівлю використовують як майданчик для подій, але
з часом подібні споруди можуть стати більш поширеними, особливо у містах, які враз-
ливі до підняття рівня моря.

“Губкові міста” китаю“Губкові міста” китаю
Китай має більше 100 тисяч

км2 прибережної території на
висоті до 10 метрів над рівнем
моря. Найбільші міста Китаю,
особливо ті, які знаходяться на
узбережжі, вже страждають від
регулярних повеней, спричине-
них рясними опадами. Підняття
рівня моря може лише погір-
шити ситуацію. Крім того, воно
ставить під загрозу забезпечен-
ня прибережних міст питною
водою через засолення ґрунто-
вих вод.
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У 2015 році влада Китаю запустила ініціативу – “Губкові міста” у 30 населених
пунктах. Ідея в тому, щоб повторно використовувати 70% води, яка випадає у вигля-
ді опадів, або щоб вона проникала в ґрунт та не затоплювала будинків. Для цього
модернізуються громадські приміщення, створюються штучні водойми і заболочені
ділянки, які здатні поглинати воду, покращуються дренажні системи міста, насаджу-
ється більше зелених зон. Ідея “Губкового міста” здатна вирішити не тільки проблему
збереження інфраструктури, а й сприяти розумінню важливості протидії затопленню
у містах і забезпечення питною водою.

Штучний острів на кірібатіШтучний острів на кірібаті
Острівні країни – одні з перших,

хто зазнають негативного впливу від
зміни клімату, а особливо від піднят-
тя рівня моря. Серед них Республіка
Кірібаті – держава в Тихому океані,
яка розташована на 33 коралових
островах, більшість з яких підніма-
ються над рівнем моря лише на 2-3
метри, тож ризикують частково чи
повністю опинитися під водою. Під
час припливів солона вода з океану
вже підтоплює будинки і потрапляє в
деякі криниці, що посилює проблему
з питною водою на острові.

Влада Кірібаті розглядає декілька
варіантів майбутнього держави. Країна придбала майже 2500 га землі на острові Фіджі
як потенційний притулок, оскільки ця країна знаходиться вище рівня моря, а її бере-
гова лінія більш стабільна.

Також уряд закликав жителів розглянути питання про виїзд за кордон. Але оскіль-
ки термін “кліматичний біженець” поки юридично не зафіксований, міграція в інші
країни досить складна.

Найбільш футуристичний варіант – це створення штучного острова. Цю ідею у 2016
році запропонував колишній президент Кірібаті Аноте Тонг. До неї поставилися дещо
скептично, але адміністрація президента відмовилася здаватися і навіть підписала
угоду з японською корпорацією Shimizu. Компанія створила модель штучного остро-
ва, який потенційно може стати домом для 50 000 людей – половини нинішнього
населення Кірібаті. Орієнтовна вартість проєкту становить 450 мільйонів доларів за
острів, що надзвичайно дорого для Кірібаті, тож поки від проєкту довелось відмови-
тись.

Ще у 2003 році влада Кірібаті почала програму з адаптації. Було розроблено плани
управління водними ресурсами, побудовано прибережні морські стіни – паралельні до
берега споруди, які запобігають подальшому розмиванню берегової лінії та захищають
прибережну територію від затоплення. Також було посаджено мангрові дерева.

мангрові ліси у в’єтнамімангрові ліси у в’єтнамі
Мангрові ліси – це унікальна екосистема, яка  захищає прибережні території від

затоплення і дає прихисток різноманітним тваринам, рибам, птахам. За рахунок своєї
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потужної кореневої системи дере-
ва можуть ефективно зменшувати
енергію хвиль та захищати грунт
від розмивання. Також мангрові
ліси відіграють важливу роль в
пом’якшені зміни клімату, оскіль-
ки поглинають з атмосфери і
утримують в собі велику кількість
вуглецю.

Хоча мангрові ліси здатні захи-
щати прибережні території від
штормів, дерева теж вразливі до
зміни клімату, оскільки не можуть адаптуватись до такого швидкого підняття рівня
моря. По всьому світу є приклади з відновлення та захисту мангрових лісів.
Наприклад, у В’єтнамі  запровадили масштабну реабілітацію мангрових лісів як один
з ключових методів з адаптації. Для країни ліси відіграли роль не тільки в захисті
прибережних територій, але й були використані для подолання бідності та покращен-
ня життя населення. Місцеві мешканці можуть заробляти гроші  за рахунок рибаль-
ства, розвитку туризму і навіть використовувати фрукти з мангрових дерев для при-
готування їжі.

а що в україні?а що в україні?
Згідно з дослідженням “Вода Близько”, якщо рівень моря  до кінця століття підні-

меться на 82 сантиметри, 590 населених пунктів на півдні України можуть опинитись
у потенційній зоні затоплення. Деякі лише частково, наприклад, такі великі міста, як
Одеса, Херсон, Маріуполь. Але маленькі міста, як Вилково чи Кілія, можуть опини-
тися під водою майже повністю. Від затоплення постраждає інфраструктура, промис-
ловість, землі сільського господарства та пам’ятки архітектури.

Міста України, які підписали Угоду мерів (ініціатива, яка об’єднує місцеві органи
влади) досліджують вразливість до зміни клімату і створюють власні проєкти з адап-
тації. Наприклад, Каланчацька об’єднана територіальна громада в Херсонській облас-
ті вже провела свою оцінку вразливості до зміни клімату та поставила цілі з адапта-
ції на наступні роки.

Щоб запобігти негативним
наслідкам затоплення, на дер-
жавному і регіональному рівнях
мають проводитись детальніші
дослідження підняття рівня
моря та його впливу на терито-
рію України. Чи знаємо ми, які
саме райони є найбільш вразли-
вими? Чи існують прогнози
щодо того, як це може вплинути
на забезпечення українців пит-
ною водою і на продовольчу без-
пеку? Для того щоб ефективно
адаптуватися до викликів, які
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ставить зміна клімату, ми повинні мати чіткі відповіді на ці та інші запитання. В
цьому контексті дуже важливо підтримувати наукові дослідження, які дали б нам ці
відповіді, а також заохочувати місцеві громади вимагати цих відповідей від влади.

Також важливо розробляти секторальні, регіональні стратегії та чіткі плани їх вико-
нання. І як мінімум враховувати такий фактор, як підняття рівня моря, при плану-
ванні населених пунктів та розвитку регіонів, адже зараз ми спостерігаємо лише без-
контрольну забудову берегової лінії.

Варто окремо згадати про важливість втілення природоорієнтованих рішень, що
можуть зробити прибережні поселення та водно-болотні угіддя більш стійкими до
зміни клімату і створити переваги для людей та біорізноманіття.

Цікавим прикладом такого рішення в Україні є створення у 2017 році екологічного
парку “Картал”, що знаходиться в гирлі Дунаю в селі Орлівка, Одеської області, куди
перевезли буйволів із Закарпаття. Буйволи зменшують зарості водяної рослинністі,
сприяючи розчищенню замулених ділянок водойм. Це покращує стан місцевої еко-
системи і робить її більш стійкою до зміни клімату. Проєкт також привернув увагу до
питання адаптації до зміни клімату, створив робочі місця та дав поштовх для розвит-
ку зеленого туризму в регіоні. Прості рішення часто можуть давати довгострокові
результати, які допоможуть і природним екосистемам, і громадам адаптуватися до
нових умов.

Рівень моря піднімається, і країни вже зараз мають досліджувати і знаходити ва -
ріанти з адаптації, які будуть найкращими для них. Це стосується й України.

https://ecoaction.org.ua/plysty-chy-tonuty.html

Водяних буйволів завели в рамках проекту, який реалізовує Одеська громадська організація «Центр регіональних
досліджень» у співпраці з Національним екологічним центром України в рамках програми «Climate Forum East ІІ»

(CFEII) за підтримки Європейського Союзу, Австрійської агенції з розвитку та Австрійського Червоного Хреста. 
Частину тварин також надав голландський фонд True Nature Foundation.



За фоторепортаж "Екологічні мігранти. Остання надія" італієць Алессандро Грассані
був удостоєний премії Міжнародного фотоконкурсу імені Луїса Валтуеньї, проведе-
ного гуманітарною організацією "Лікарі світу". Ці фотографії зроблені в Монголії. 

Це не просто фотонарис з краю суворих зим, але один з проектів, присвячених долі
екологічних мігрантів. За підрахунками ООН, до 2050 року через локальні кліматич-
ні зміни близько 200 млн людей будуть змушені покинути сільські місцевості і пере-
братися у великі міста.
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монголія .  еколог ічн і  б іженці

Два дні лютих морозів – і сім'я Цамба, що живе в монгольській провінції Архангай, не 
дорахувалася 20-ти овець. Останні три роки сім'я скотарів відчайдушно бореться за 
існування: аномально холодні зими, які тут називають "дзуд", забрали вже половину 

поголів'я їхньої отари – приблизно дві тисячі овець.

Покинута юрта в околицях села
Ульзійт. Після особливо тривалої

хуртовини сім'я, яка жила тут,
пішла в інші краї. Тим часом сім'я

Цамба, як і раніше, живе 
неподалік. В таких умовах 

говорити про якийсь рівень життя 
не доводиться. Монголія –   дуже

бідна країна: 20% населення 
живе на 1,25 долара на день. 

30% населення недоїдає.
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Ердене тягне тушу вівці на невелике стихійне "кладовище домашніх тварин"
недалеко від юрти.

29-річна Ерден Туя проганяє з юрти барана, який спробував залізти всередину, рятуючись
від морозу. На задньому плані видно туші замерзлих овець. З кожним роком зими 

в Монголії стають дедалі холоднішими: стовпчик термометра деколи опускається до 
50 градусів нижче нуля. Через це тисячі скотарів вимушені йти з сім'ями в столицю 

Улан-Батор, порушуючи звичний плин життя.
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Раніше вони жили в сільській місцевості, але у 2010 році, коли замерзли всі їхні вівці, 
сім'я вирішила переїхати до міста.

Дюн вагітна, але наречений покинув її. Мати Дюн працює сторожем у тій же будівлі, 
де вони знімають квартиру. Квартплата у них маленька, тому що квартира міститься під 
сходами. Це дозволяє їм економити гроші на їжу. Батько Дюн не має освіти: все життя 

він був скотарем і не вміє робити нічого іншого.

26-річна Дюн Ерден 
живе в маленькій квартирі

в Улан-Баторі разом з 
55-річним батьком,

матір'ю, братом і 
4-річним племінником. 

Вид на "Округ юрт" в Улан-Баторі. У Монголії майже половина населення – 1,2 млн осіб –
живе в столиці. А половина мешканців Улан-Батора туляться в таких юртах на 

околицях міста. За 20 років населення столиці збільшилося вдвічі. Сплеск екологічної 
міграції призвів до високого рівня безробіття, бідності та антисанітарії.
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Саме віддаленість та неймовірний холод робить Антарктику одним з місць, про які
ми знаємо найменше. Це велика крижана пустеля, сповнена таємниць.

Пропонуємо перелік неймовірних фактів про найпівденніше місце на Землі, в які
ви не одразу повірите.

1. в антарктиці є місця, де не було ані дощу, ані снігу вже 2 мільйони років.
У Антарктиді приблизно на відсоткові континенту не буває льоду. Такі райони

називаються сухими долинами або оазою Антарктики. 
Вони вважаються пустелями з найсуворішими кліматичними умовами у світі. 

неймов ірн і  факти про антарктику
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2. Перша людина на цьому континенті народилася у 1978 році. Це Еміліо Маркос
Пальма. Його батько очолював загін Аргентинської армії в дослідницькій базі
Esperanza. З тих пір на континенті народилися ще десять людей.

3. найбільший відомий айсберг своїми розмірами перевищував площу ямайки
За всю історію спостережень, найбільшим зафіксованим

айсбергом у світі був Айсберг B-15, площею 11 тис.км2. Це
більше, ніж цілий острів Ямайка. Айсберг B-15 відколовся
від шельфового льодовика Росса у березні 2000 року, після
чого розколовся на менші шматки та відплив у море. Він
вже подолав більше 10 тисяч кілометрів і наближається до
екватору.

4. колись антарктика була тропічним континентом, зеленим раєм з опосумами та
бобрами і може стати ним знову через викиди вуглекислого газу.

Вчені стверджують, що близько 52 мільйонів років тому концентрація вуглекисло-
го газу була удвічі вища, ніж сьогодні, і клімат був набагато суворішим.

Проте, на думку науковців, якщо поточні викиди СО2 зростатимуть, то упродовж
всього кількох сотень років може бути досягнута така кількість парникових газів в
атмосфері, яка була мільйони років тому.
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Північний край Айсберга B-15 у Морі Росса,
Антарктида, 29 січня 2002
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5. кліматичні зміни впливають на гравітацію в антарктиці. За даними Європейсь -
кого космічного агентства (ESA), лише за три роки Антарктида втратила стільки
льоду, що це спричинило зміну гравітаційного навантаження Землі.

Втрата льоду на заході континенту в період з 2009 по 2012 рік фактично спричи-
нила падіння гравітаційного поля над регіоном.

6. в антарктиці немає офіційно визначеного часу. Оскільки на континенті прак-
тично ніхто не живе, там немає часових поясів. На дослідницьких станціях користу-
ються часом країни, якій належить станція, або часовим поясом найближчої країни.

7. в антарктиці є два цивільних поселення. Більше місто з двох існуючих – Вілла
Лас Естреллас («Місто зірок») – заснував у 1984 році чилійський диктатор Піночет,
який хотів утвердити присутність Чилі в регіоні. Сьогодні це місто є дослідницькою
станцією, має школу, лікарню, гуртожиток, поштовий офіс, інтернет і навіть телевізор
та покриття мобільного зв'язку. Але перш ніж сюди переїхати, потрібно обов'язково
видалити апендицит, навіть дітям.

Причина такого умови дуже проста: найближча лікарня знаходиться на відстані
понад 1000 км від Вілья-лас-Естрельяс, на острові Кінг-Джордж. На основі всього
кілька лікарів, і жоден з них не є хірургом.

Інше місто називається Есперанс та служить аргентинською дослідницькою стан -
цією. Взимку в ньому мешкають 55 жителів, у тому числі 10 сімей та 2 вчителів школи.

Місто заснували в 1953 році, і саме тут народилася перша людина на континенті.

Villa Las Estrellas



8. антарктида – єдиний континент без рептилій та змій. Зате тут живе багато пта-
хів та ссавців. Вони утворюють колонії та витримують найсуворіші кліматичні умови. 

9. вулкани антарктиди. На острові Росса розташований найпівденніший діючий
вулкан на Землі – Еребус (висота – 3794 м). Регулярна вулканічна активність Еребусу
спостерігається з 1972 року. Лавове озеро вулкану Еребус – рідкісне явище у світі
вулканів, це одне з трьох лавових озер на Землі, які ніколи «не закриваються». 
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Під величезною товщею льоду на цьому материку ще в минулому столітті виявле-
но 47 сплячих вулканів, проте в даний момент дослідники додали до них ще 91 – і
це щонайменше, оскільки величезний льодовий панцир може приховувати й інші вул-
канічні утворення. Таким чином Антарктика, на подив учених, потіснила з першого
місця навіть Східно-Африканський вулканічний хребет, який вважається до цих пір
самим грізним вулканічним утворенням планети.

10. Собачі упряжки на континенті заборонили у 1993 році. Ще у 1911 році соба-
ки доставляли посилки для норвезьких мореплавців під керівництвом Роальда
Амундсена. Це була перша експедиція на Південний полюс.

Собачі зграї заборонили утримувати через побоювання, що їхній гавкіт може спо-
лохати арктичних тюленів, або вони можуть втекти та зашкодити місцевій фауні.

11. більшість метеоритів, які були знайдені за час існування людства, знайшли
саме в антарктиці. Вчені кажуть, що метеорити падають всюди майже з рівною ймо-
вірністю.

Однак, якщо вони потраплять, наприклад, у вологі кліматичні джунглі, вологість та
кисень можуть їх пошкодити.

У Антарктиді, де клімат надзвичайно сухий, корозія майже неможлива. Крім того,
метеорит легше помітити на білій крижаній поверхні.

Найвідомішою знахідкою є метеорит ALH 84001, знайдений в Аллан Гіллз 27 груд-
ня 1984 року групою американських мисливців на метеорити з проекту ANSMET. Як
і інші члени групи марсіанських метеоритів, вважається, що 84001 походить з Марса.
На час відкриття його маса становила 1,93 кг.

Відповідно до теорії, камінь відколовся від поверхні Марса в результаті зіткнення
планети з великим космічним тілом близько 4 млрд років тому, після чого залишався
на планеті. Близько 15 млн років тому, внаслідок нового потрясіння, опинився в кос -
мосі, і лише 13 тис. років тому потрапив у поле тяжіння Землі і приземлився на неї.
Ці дані встановлені шляхом застосування наукових методів датування (за самарієм і
неодимом, датування за стронцієм, калій-аргонова радіометрія, радіовуглецевий аналіз).

https://life.pravda.com.ua/trav-

el/2018/11/6/234018/

Марсіанський метеорит ALH 84001, 
знайдений у 1984 р.

Експедиція BELARE (2012-2013 рр.) – за 40 днів знайдено 425
метеоритів сумарною вагою 75 кілограмів
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Одна з небезпек для життя – тонкий лід. Щоб нічого надзвичайного не трапилось,
треба дотримуватись правил безпекиправил безпеки.

Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди.
Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього міс-

цях.
Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі.
Забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність

і товщину лід.
Перед переходом водойми льодом необхідно спочатку (за можливості) знайти стеж-

ку або сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого руху.
Забороняється виходити на лід за таких умов:Забороняється виходити на лід за таких умов:
•якщо поруч теплі потоки води, в місці з’єднання річок, у місці виходу стічних і

промислових вод;
•у випадку швидкої течії річки у цьому місці;
•за наявності вмерзлих у лід дошок, палок та інших предметів;
•у випадку різного забарвлення льоду;
•поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзлі у лід;
•обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу – під снігом лід завжди тон-

ший;
•під час весняного розтавання снігу та льоду, а також сильного перепаду темпера-

тури під час потепління;
•особливо обережно спускайтеся з берегів: лід може нещільно з’єднуватись із

сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.
Візьміть з собою палицю, щоб перевіряти міцність льоду. Якщо після першого удару

палицею на ньому з’являється вода, лід пробивається, негайно повертайтеся на те
місце, звідки прийшли. Причому, перші кроки треба робити, не відриваючи підошви

Правила Повед інки на льоду 
та надання Першої доПомоги 

ПотерП ілому

60



ІнФорМаЦІЯ

61

від льоду.
У жодному разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги.
Лижникам перед виходом на лід рекомендується зняти петлі лижних палиць з рук

і лямку рюкзака з одного плеча, а також розстібнути кріплення лиж. Ці приготуван-
ня забезпечать свободу рухів у разі несподіваного провалу під лід. Під час руху лиж-
ник, який іде першим, ударами палиць перевіряє міцність льоду та контролює його
стан. Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – негайно повертайте-
ся. Не біжіть, а відходьте повільно.

Пробийте ополонки по різні боки переправи, щоб виміряти товщину льоду (реко -
мендується відстань між ними 5 м). Треба мати на увазі, що лід складається з двох
шарів: верхнього (каламутного) і нижнього (прозорого і міцного). Виміряти точну тов -
щину льоду можна, лише знявши спочатку верхній прошарок неміцного льоду.

Безпечним вважається лід:
•для одного пішохода – зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см;
•для влаштування катка – не менше 12 см (масове катання – 25 см);
•масова піша переправа може бути організована за товщини льоду не менше 15 см;
•для переправи вантажного автомобіля – 30-35 см, трактора – 40-60 см.
Час безпечного перебування людини у воді: •за температури води 24°С час безпеч-

ного перебування становить 7-9 годин; •за температури води 5-15°С – від 3,5 годин
до 4,5 годин; •температура води 2-3°С є смертельною для людини через 10-15 хв; •за
температури води менше 2°С – смерть може настати через 5-8 хв.

Способи рятування на льоду. Якщо ви провалились на льоду:Способи рятування на льоду. Якщо ви провалились на льоду:
•необхідно зберігати спокій, не панікувати і не метушитися; треба голосно покли-

кати на допомогу;
•позбавлятися слід тільки від того одягу, який тягне вас вниз. У будь-якому випад-

ку намагайтеся залишити на собі головний убір, голова повинна бути максимально
захищена, нехай навіть і мокрим головним убором;

•не намагайтеся відразу ж видертися на лід. Підніміться на поверхню в місці про-
валу і прийміть у воді горизонтальне положення, відведіть ноги назад, а не під себе,
щоб тіло не склалося вдвічі під льодом. Остерігайтеся гострого льоду;

•вибиратися на лід необхідно з тієї сторони, з якої ви провалилися;
•не намагайтеся вибратися на лід тільки за допомогою рук;
•широко розкиньте руки по краях льодового пролому та утримуйтеся від занурен-

ня з головою, якщо можливо, переберіться до того краю ополонки, де течія не захо-
пить вас під лід. Дійте рішуче і не лякайтеся, тисячі людей провалювались до вас і
врятувались;

•пристосуйтеся і намагайтеся переміститися усім тілом на лід, або обережно пере-
киньте одну ногу, а потім іншу;

•намагайтеся не обламувати крайки льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід,
наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне – пристосувати
своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори;

•вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви
прийшли і де міцність льоду, таким чином, перевірена. Незважаючи на те, що вогкість
і холод штовхають вас побігти і зігрітість, будьте обережні до самого берега, а там, не
зупиняйтеся, поки не опинитесь в теплі, максимально захистить голову і одягніть
щось на ноги.
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Температура тіла в холодній воді буде швидко падати, тому намагайтеся це зроби-
ти якомога швидше.

Способи порятунку іншої людини, яка провалився під лідСпособи порятунку іншої людини, яка провалився під лід
•намагайтеся негайно крикніть йому, що йдете на допомогу, за можливості привер-

ніть увагу інших людей та зателефонуйте за номером “101”;
•наближатись до ополонки можна лише поповзом, широко розкинувши руки. Буде

краще, якщо ви зможете підкласти під себе лижі, дошку, фанеру – збільшуючи площу
опори – і повзти на них, до самого краю підповзати не можна, інакше у воді опиняться
двоє, згодяться і паски або шарфи, будь-яка дошка або жердина, санки, лижі зможуть
врятувати людину. Кидати, зв’язані паски або шарфи треба за 3-4 м;

•якщо ви не один, тоді, взявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і
рухайтеся до пролому;

•діяти в цей час треба швидко і рішуче: потерпілий швидко заклякає у холодній
воді, мокрий одяг тягне його вниз;
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•подавши постраждалому підручний засіб рятування, треба витягти його на лід і
поповзом вибиратися з небезпечної зони;

•на березі викликайте “швидку медичну допомогу”;
•потерпілого необхідно терміново доставити в тепле приміщення (прогрітий намет

або кабіна автомобіля), за можливості надати першу допомогу, необхідну при пере-
охолодженні;

•за можливості, потерпілого швидко переодягніть у сухий одяг, організуйте обігрів
спини і грудей, зробіть масаж кінцівок;

•не занурюйте потерпілого в теплу воду, можуть виникнути проблеми з серцем;
•за можливості прикладіть до тіла пляшку з гарячою водою або грілку;
•дайте попити теплої води, якщо є – чаю.
•потерпілому в жодному разі не давайте спиртне “для зігріву”. Спиртне в даному

випадку провокує різке некероване зниження внутрішньої температури тіла.
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Здавна вважається, що купання на Водохреща сприяє зціленню від різних недуг.
Тож, не зайвим буде нагадати правила безпеки на водоймах у зимовий період.правила безпеки на водоймах у зимовий період.

•Щоб не впасти та не отримати травми чи забої, необхідно одягати взуття на
неслизькій та рельєфній підошві.

•Будьте уважні біля стоку води, кущів, очерету – є небезпека провалитися.
•Обережно спускайтеся з берега.
•В жодному разі не перевіряйте товщину льоду ударом ноги, краще – палицею.

Якщо після першого удару лід пробивається, негайно повертайтеся на те місце, звід-
ки прийшли.

•Не виходьте на лід уночі.
•Не ходіть на водоймища поодинці і не залишайте дітей без догляду.
•Якщо у разі необережності Ви потратили у воду, не панікуйте, зберіться, кличте

на допомогу. А потім пригадайте та послідовно виконайте усі необхідні заходи само -
порятунку та самодопомоги.

Але не слід забувати, що перш ніж зайти у воду, потрібно підготувати своє тіло.
Перед тим, як прийняти рішення зануритися в крижану воду, обов’язково треба про-
консультуватися з лікарем про стан власного здоров’я. І якщо він виявить протипо-
казання, то краще утриматися від традиційних купань, особливо людям із захворю-
ваннями легенів і серцево-судинної системи.

Вранці, за дві години до занурення, добряче поснідайте поживною їжею. Це має бути
вуглеводно-білковий сніданок. Візьміть з собою термос із гарячим трав’яним чаєм.

Одягніть зручні і теплі речі з натуральних матеріалів. Одяг та взуття повинні бути
просторими, з мінімальною кількістю ґудзиків, застібок та шнурівок. Обов’язково
потурбуйтесь про килимок під ноги і великий теплий рушник.

Не рекомендується вживати перед купанням алкогольні напої: думка про те, що
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спиртне зігріває тіло – помилкова.
І саме у стані алкогольного
сп’яніння збільшується ймовір-
ність стати жертвою власної нео-
бачності. Куріння теж істотно
порушує кровообіг, чим збільшує
охолодження. Наприклад, вику-
рювання лише 1 сигарети знижує
температуру  шкіри  пальців ніг
на 1°С.

Обмороження може виникнути
не тільки за сильного морозу, а й за
достатньо теплої зимової погоди. Його розвитку сприяє вологе повітря і вітер.
Причиною обмороження можуть стати мокре і тісне взуття; тривале перебування в
нерухомому стані на вітрі, в снігу; хвороби, алкогольне отруєння. Також обморожен-
ня може виникнути, якщо на морозі торкатися металу голими руками.

Після виходу взимку з води людина відчуває велике холодове навантаження, особ-
ливо, якщо є вітер та підвищена вологість повітря. Необхідно зняти мокрий одяг,
швидко розтертись рушником і одягнутись в теплі речі. У разі оніміння пальців рук
– слід кілька секунд потримати їх на шиї або животі, зігріти подихом і продовжува-
ти одягатися.

Необхідно врахувати індивідуальні особливості конкретного організму. Чутливість
до холоду та реакції на охолодження залежать від статі і віку, конституції, рівня
фізичного розвитку, типу вищої нервової діяльності людини та деяких інших чинни-
ків. Наприклад, за однакового за тривалістю перебування у воді однієї і тієї ж темпе-
ратури діти віддають на 10-20% більше тепла, ніж дорослі, чоловіки – на 10-18% біль-
ше, ніж жінки.

Позитивні емоції перешкоджають виникненню негативних реакцій, організм успіш-
ніше протидіє холодному впливу, легше справляється з ним.

Будьте Здоровими та оБережними!Будьте Здоровими та оБережними!
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В усі часи вода були найважливішим фактором, що визначає життя людей і розви-
ток продуктивних сил. Археологічні дослідження і стародавні письмові джерела свід-
чать, що греблі та водоймища будувалися ще на зорі цивілізації в Єгипті,
Месопотамії, Індії, Китаї й в інших країнах за 4000-3500 років до н.е.

У ті далекі часи успішне використання води для зрошення, організації водопоста-
чання, судноплавства, боротьби з паводками мало найважливіше значення для роз-
витку цивілізації.

водЯнІ КоЛеСа та ЇХ евоЛЮЦІЯводЯнІ КоЛеСа та ЇХ евоЛЮЦІЯ
Для піднімання води в зрошувальні канали служили водяні колеса (перші най-

простіші гідравлічні двигуни), що використовують її енергію. Перші водяні колеса
почали застосовуватись понад 3 тис. років до н.е. у Єгипті, Китаї, Індії й інших краї-
нах. Свідчення про їх використання наводяться в таких давніх джерелах, як
“Географія” Страбона (63 р. до н.е. – 24 р. н.е.) та “Десять книг про архітектуру”
Вітрувія (друга половина I століття до н.е.).

Вітрувій так описує водяне колесо: “Довкола валу встановлюється колесо, за свої-
ми розмірами відповідне висоті, на
яку повинна бути доставлена вода;
довкола нього, по зовнішньому колу,
встановлюються кубічні ящики, що
робляться водонепроникними за допо-
могою смоли і воску. Коли колесо
шляхом наступання приводиться в
рух, ящики наповнюються водою, під-
німаються догори і на зворотному
шляху виливають її у водосховище”.

Якщо течія річки досить сильна, то
вона сама може обертати колесо і
зусилля раба або тварини можна замі-
нити силою плинної води. У того ж

використання води – найважливіший
фактор розвитку цивіл ізаці ї

Найдавнішою в світі вважається гребля Кошиш (Kosheish) заввишки 15 м, побудована в
Єгипті при фараоні Менесі (приблизно 3000 років до н.е.).

Дамба Сад ель-Кафара в Єгипті побудована біля 4600 років тому. Цікаво, що вона не була
призначена для іригації. На думку вчених, за допомогою насипу було створене водоймище

для обслуговування місцевого мармурового кар'єру.
При ассирійському царі Сеннахерибі (705-681 рр. до н.е.), який багато і успішно займався
використанням водних ресурсів, було збудовано кілька гребель і канал довжиною 35 миль

для забезпечення водою столиці – міста Ніневія. На скалі біля одного з акведуків було
викарбовано напис: “Цар молився великим богам і вони дослухалися до його молитов...

За сердешним велінням богів він відвів воду і почав керувати її силою”.
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Вітрувія читаємо: “У ріках також встановлюються водо-
підйомні колеса, подібні вищеописаним, з тією тільки різ-
ницею, що до них із зовнішньої сторони прилаштовують-
ся лопаті, які, захоплені плином води, своїм рухом зму-
шують обертатися колесо, і при цьому, наповнюючи
ящики водою й підіймаючи їх догори, без зусилля штов-
хання, шляхом використання течії води, обертаючись
самі, виконують необхідну роботу”.

Стародавні греки зрозуміли, що водяне колесо, обер-
таючись, може не тільки підіймати воду, але й виконува-
ти іншу корисну роботу, якщо його вісь з’єднати з яким-
небудь механізмом. Від цієї здогадки лишався лише крок
до винаходу водяного млина. І цей крок був зроблений.
У Стародавній Греції і Римі водяні колеса вже викорис-
товувалися для обертання млинових жорен.

У ті часи простий пристрій водяного млина уявлявся
справжнім дивом, таким самим, як двері храмів, що від-
кривалися “самостійно”, чи вогонь, що з'являвся “безпри-
чинно” на жертовному вогнищі. Але там ці дії, здавалося,
чинили самі боги, а тут, на водяному млині, найбільш
проста і звична земна робота – розмелювання зерна –
здійснювалася немов би сама по собі, без монотонної і важкої праці рабинь, що роз-
тирають зерно між каменями.

У давньому Римі вже в II ст. водяні млини були поширені майже повсюдно, усе
більше і більше робіт виконувалися за їх допомоги. Водяні колеса використовували-
ся і для витискання олій, і для розм'якшення яблук, з яких готували улюблений рим-
лянами напій – сидр; за їх допомоги заповнювався водою знаменитий римський водо-
гін. А коли під час облоги Риму остготи зруйнували водогін і “вічне місто” залиши-
лося без води, імператор Вілезарій влаштував прямо на Тибрі величезні плавучі водя-
ні колеса, що служили для подачі води в місто.

Найбільш давня конструкція водяного колеса приводилася в рух тиском плинної
води на лопаті (ковші) у нижній його частині.

До наших днів експлуатується водоймище комплексного використання Бенде Емір
(Іран), що має тисячолітню історію.

Водяні млини і колеса досить швидко розповсюдились у Європі. Для спорудження
водяних коліс у Західній Європі будувалися невеликі водоймища. Так, у Франції збе-
реглися залишки каскаду з 16 водяних млинів поблизу м.Арль, побудованих у III-
IV ст. Значно поширились водяні млини тут у XI-XIV ст. 

В Англії водяний млин з'явився приблизно у VIII ст., а вже в 1086 році в Тренте і
Северне було зареєстровано 5624 млини.

Водяні колеса весь час удосконалювалися. Були придумані досить складні пристрої
і передатні механізми, котрі дозволяли використовувати силу води не тільки для
помелу зерна, але і для виконання різних робіт. Водяні колеса обертали верстати, при-
водили у рух ковальські міхи, допомагали підіймати руду із шахт. 

Водяні млини застосовувалися і в Давній Русі. Про це згадується вперше в ХIII ст.
у ярлику хана Менгу-Теміра. До дарчої грамоти 1292 р. галицького князя Лева
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Даниловича Спаському монастирю включені водяні млини, а Дмитро Донський у
1389 р. в духовному заповіті перерахував усі водяні млини, що йому належали. У 12
відомих “Жалуваних грамотах Чернігівського князя Свідригайла” своїм слугам у
1433-1444 рр. також згадуються водяні млини.

Ці млини дуже цінувалися і тому ніколи не забувалися в заповітах. Так, у заповіті
князя Володимира Андрійовича, написаному в 1440 році, говориться про водяні
млини на ріках Яузі та Неглінній. Як свідчать літописи, на річці Неглінній в 1519 р.
працювали 3 водяні млини й одна ступа – пристрій великого розміру для товчіння.
Там же було зроблено і кам'яну греблю. 

Літопис повідомляє: “Князь Великий Василий Иванович пруды копал и мельницу
каменную доспел на Неглинке…”. На Русі в давнину будівельників водяних млинів
називали водяними людьми.

У 1528 р. був побудований водяний млин на великій річці Волхов. Як записано в
Новгородському літописі, “…и ограду сдела, и колесо постави, и камень жерновый
постави, и камень нача и вертетися, тако видети, кабы ему и молоти”. У ХVI-XVII ст.
водяні млини будують у великій кількості також у віддалених районах Уралу, Сибіру.

Описуючи поселення України кінця XVI століття, Єфименко О.Я. у своїй книзі
“Історія українського народу” (1906 р.) відзначає, наприклад, Побужжя як “територію
з величезними зручностями і вигодами для заселення. Горбиста поверхня з надзви-
чайно родючим ґрунтом була зрошувана масою текучої води, що утворює чудові рибні
ставки й в той же час дуже зручна для устрою млинів”. Мешканці українських посе-
лень займалися і землеробством, але в даний період це був лише другорядний, побіч-
ний промисел, що доводить обмежена кількість млинів, які завжди реєстрували як
важливу статтю доходів.

Незабаром ситуація різко змінюється. Диякон Павло Алеппський, який супровод-
жував влітку 1654 року антиохійського патріарха Макарія в подорожі Україною, при-
ходить у захват від киплячої життєвості країни. Він бачив безліч свійської худоби,
особливо свиней, птахів; величезні й різноманітні посіви, сади і городи, рибні ставки
і млини зі ступами. У ХVII ст. водяні млини значно поширились на Україні.

Згадаємо, наприклад, “Наймичку” Т.Г.Шевченка (“Придбали хутір, став і млин,…”).
Для приведення у рух водяних коліс використовувалася також сила припливу.

Припливні млини з'явилися в ХI ст. на узбережжі Адріатичного моря, а також в
Англії і Франції. Так, в Англії в гирлі
р.Дебен і сьогодні працює млин,
перша згадка про який є в записах
Вудбриджського приходу (1170 р.).

До більш пізнього часу належить
збережена дарча грамота Івана Гроз -
ного, в якій згадується про припливні
млини, побудовані Микитою Павло -
вим на березі Білого моря в Усть-
Золотиці, а також в інших місцях.

Саме в середні століття основним
енергетичним джерелом у всіх видах
виробництва стає енергія води.
Звичними стали машини, які за допо-

Водяний млин в Україні (з картини 1900 р.)



могою енергії води точили метали, ткали полотно, пиляли дошки
і волочили дріт.

Вже наприкінці XII ст. у Нюрнберзі були поширені шаповаль-
ні, в яких металеві пальці для тріпання вовни приводилися в рух
водяним колесом. До 1351 р. належить винахід першого водо-
діючого стану для виготовлення залізного дроту. Перша лісо-
пилка, що приводилася в дію водяним колесом, згадується у
1245 році.

На олов'яних рудниках Саксонії переробка руд відбувалася в
мокрих ступах, чи “цвіттер-млинах”, вперше збудованих у 1507
році. У них руда подрібнювалась до стану суспензії пестами –
дерев'яними колодами, оббитими залізом.

Спочатку кожен товчійний пест приводився в рух окремим
водяним колесом, причому вода, що стікала з верхнього колеса,
падала на приводне колесо, розташоване нижче. Пізніше руду
стали подрібнювати “пестами, яких в одному ряді іноді стоїть
більше двадцяти”. Вони (пести) приводилися в рух одним-єди-
ним водяним колесом, з'єднаним з трансмісійним пристроєм. Цю
роль виконував сталевий вал із жорстко закріпленими дискови-
ми колесами, від яких приводні ремені йшли до пестів. Пести
рівномірно піднімалися й опускалися один за одним.

На рудниках головною була проблема водовідливу. Як рушій-
на сила вода була незамінним помічником рудокопа. 

Одним з перших пристосувань для відкачки води на рудниках
була водовідливна машина з черпаками, встановлена в 1535 році.

Переливне колесо, що використовувалося для приводу меха-
нізмів. У 1553 році людей на водовідливі цілком замінила
“швацька машина”, на яку дивилися як на нове чудо світу. Назву
машина отримала від місця її встановлення – рудника Швац в
Тіролі, австрійські Альпи. Вона являла собою гігантське водяне
колесо з двома рядами лопатей. Останні розташовувалися одна
проти одної, тому колесо оберталося як уперед, так і назад.
Розміщувалося воно над шахтою, у виїмці, вирубаній в породі. З
вала колеса опускалися в шахту два ланцюги, котрі підіймали
наверх дерев'яні бадді з рудою і породою і величезні, ємністю по 1400 л, мішки-чер-
паки з водою, зшиті з двох бичачих шкір кожний. У 1610 році запрацювала друга
водопідйомна машина. У 1650 році у Шваці установили нову водопідйомну машину
з водяним колесом, що мало 11 м у поперечнику. До 1740 року її продуктивність була
доведена до 13 тис.м3/добу.

У 1550 році в Аугсбурзі існувала дуже складна система міського водопостачання:
водяні колеса подавали воду за допомогою “архімедових гвинтів” на міську водокач-
ку, звідкіль вона розгалуженою системою трубопроводів потрапляла до помешкань.
Водопостачання Лондону протягом 250 років здійснювалося припливним млином,
спорудженим в 1583 році німецьким інженером Пітером Морісом.

Поступово конструкція водяного колеса удосконалюється, і воно стає основним
двигуном у мануфактурному виробництві, а саме гідравлічним двигуном, який пере-
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Переливне колесо, що використову-
валося для приводу механізмів

“Швацька машина”, 1553 р.
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творює енергію води на механічну енергію, наприклад, валу, що
обертається.

Не тільки розміри коліс збільшуються, самі колеса принципо-
во змінюються. Вони вже не просто плавучі, що використовують
енергію течії ріки. Будуються спеціальні греблі, які збільшують
натиск води; вода за допомогою каналів подається на колесо так,
щоб повніше використовувати її енергію. 

Наприклад, у млиновому колесі, збудованому в Тулузі в другій
половині XVI ст., лопаті були розміщені гвинтоподібно, так що
потік “діяв і вагою, і ударом” (щоб використовувалися і потен-
ційна, і кінетична енергія рухомої води).

У ХVII-XIX ст. в епоху промислової революції велика кіль-
кість водоймищ будувалася в промислових районах Західної
Європи, а також Росії для водопостачання, водяного транспорту,
забезпечення зростаючих потреб у механічній енергії за рахунок
використання енергії води. 

Водяні колеса широко застосовуються в усіх видах виробниц-
тва на заводах, рудниках, приводячи в рух насоси, молоти, повіт-
родувні міхи, вагонетки, рудопідйомники та інші механізми, а
також забезпечують водопостачання міст.

Розрізняють три типи водяних коліс, які розміщуються на
горизонтальному валу: нижньобійні (підливні), середньобійні та
верхньобійні (переливні чи наливні). Застосовувані колеса були
тихохідними (до 4-10 обертів за хвилину) і в основному малої
(до 20 к.с.) потужності.

Поступово здійснювався перехід до більш продуктивних верх -
ньобійних коліс; почали застосовувати метал для валів та інших
деталей; збільшувався діаметр колеса для підвищення потужнос-
ті гідравлічного двигуна.

У Росії в ХVІ ст. поширюється більш швидкохідне горизон-
тальне колесо з вертикальним валом. 

У Франції Р.Салем спільно з А. де Вілем у 1682 р. створили
найбільшу гідросилову установку з 13 коліс, діаметр яких дося -
гав 8 м. Колеса приводили в дію 235 насосів, що піднімали воду
з р.Сена на висоту 163 м. Цю систему, що забезпечувала водою
фонтани королівських парків у Версалі та Марлі, сучасники
називали “чудо Марлі”. 

У першій половині XVIII ст. були побудовані вже величезні
водяні колеса. У Шотландії в Гриноці на великій бавовнопря-
дильні в гирлі р.Клайд працювало залізне водяне колесо
діаметром понад 21 м і шириною біля 4 м. На острові Мен в
Англії, поблизу селища Лексі було збудоване колесо ще більшо-
го діаметру. До середини XVIII ст. водяні колеса вже були широ-
ко розповсюджені.

У Росії в XVI ст. на р.Лахома в районі Вичегди діяла залізопла -
вильня з греблею і гідросиловою установкою для кування заліза.
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Водяні колеса: а – нижньобійне, 
б – середньобійне, в – верхньобійне

Мутовчатий млин



У 1632 р. поблизу Тули під керівництвом голланд-
ського майстра Вініуса було збудовано перший у Росії
“чавуноплавильний і залізоробний” завод, машини
якого приводилися в дію водяним колесом.

У 1763-1765 рр. був збудований каскад установок з
водяними колесами на р.Кораблиса, а в 1783-1789
роках на Зміїногорському руднику на Алтаї винахід -
ником К.Д.Фроловим (1726-1800 рр.) був введений у
дію комплекс з трьох водопідйомних установок, у
тому числі з верхньобійним водяним колесом
діаметром 17 м.

В Естонії гідросилова установка Кренгольмської
мануфактури на р.Нарова сумарною потужністю
6 МВт була в 1890 р. була найбільшою у світі.

У період XVII-XVIII ст. зростаючу потребу промис-
ловості, що розвивалася, в енергії могло забезпечити тільки водяне колесо. Водяні
двигуни ставали все більш могутніми і більш досконалими, їх ККД досягав 60-70%.
Однак, не усі виробництва можна було розмістити біля річок. Під час експлуатації
водяних коліс виникали труднощі, пов'язані з мінливістю стоку річки протягом року.
Тихохідні водяні колеса вимагали досить складних передавальних механізмів для
збільшення швидкості обертання вер-
статів.

Винахід парового двигуна і його
тріумфальний хід з кінця XVIII ст.
істотно знизив використання водяних
коліс у XIX ст. Відродження водяного
колеса на новій основі у вигляді гід -
равлічної турбіни відбулося в XX ст.,
коли розпочалася епоха електроенерге-
тики, і водяний млин замінила ГЕС.

http://energetika.in.ua/ua/books/book-1/part-1/section-3/3-2
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“Лексі”, найбільше у світі діюче водопід'ємне колесо (о.Мен, Англія). Фото зліва – XIX ст., справа – XX ст.

Схема дії гідросилового комплексу 
ХVІІІ ст. К.Д.Фролова

Кренгольмська мануфактура 
(р.Нарова, 1886 р.)
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Архіме́дів гвинт – один із перших типів насосів,
водопідйомна машина, вал із гвинтовою поверхнею,
встановлений у похилій трубі, нижній кінець якої
занурений у воду. При обертанні (наприклад, від
вітряного чи іншого двигуна) гвинтова поверхня
вала переміщає воду по трубі на висоту до чоти-
рьох метрів. Гвинт дотепер використовується для
підйому води в дельті Нілу в Єгипті.

Архімедів гвинт став зразком для створення
великої серії машин і механізмів з різноманітним
призначенням, в основі яких лежить вал з гвинто-
вою поверхнею, що отримав назву “шнек”, а маши-
ни, відповідно – “шнекові машини”.

Від водяного колеса до гідротурбіни – розви-
ток теорії, створення і застосування гідротур-
бін. Вже в давні часи закономірності використання
енергії води цікавили вчених і філософів, що
знайшло відображення в працях давньогрецького

мислителя Арістотеля (384-322 до н.е.), великого математика і механіка Архімеда
(287-212 до н.е.).

Архімед – один з геніальніших учених всіх часів і народів. Він був чудовим мате-
матиком, видатним інженером і родоначальником математичної фізики. Архімед
настільки випередив науку свого часу, що деякі його роботи стали по-справжньому
зрозумілі тільки через 18 століть у Європі, де на його математичних працях вчилися
творці нової математики – аналізу нескінченних малих. На жаль, до нас дійшли лише
деякі з його творів, винаходів і приладів. З творів можна назвати дві книги “Про кулю
і циліндр”, дві книги “Про рівновагу площини”, “Про вимір кола”, “Про коноїди і сферої-
ди”, “Про спіралі», “Про число піщинок”, “Про квадратуру параболи”, “Послання
Ератосфену про деякі теореми механіки”, дві книги “Про тіла, що плавають”,
“Уривки”.

Досліджуючи закони центру ваги як точки, при підвішуванні за яку тіло залиша-
ється в рівновазі у всіх положеннях, Архімед довів, що важке тіло буде залишатися в
рівновазі, коли точка підвісу і центр ваги тіла залишаються на одній вертикалі. Він
ввів поняття механічного моменту сили. Вчення Архімеда про центр ваги актуальне і
зараз і використовується в різних галузях техніки – машинобудуванні, кораблебуду-
ванні, аеронавтиці, архітектурі.

Умова рівноваги важеля викладена в його в чіткій математичній інтерпретації:
“порівнянні величини врівноважуються, якщо довжини, на які вони підвішені, пере-
бувають в зворотному відношенні до вагів”. Виклад цього закону і зараз вважається
зразковим і з плином часу в ньому нічого не було змінено.

Архімед розробив основи статики і гідростатики, запровадив поняття питомої ваги.
Знаменитий закон про здатність рідини виштовхувати тіла він виклав у спеціально-
му творі “Про плаваючі тіла”. Сам закон Архімед формулює так: “Тіло, більш легке,
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архімед ів гвинт і  г ідравл ічна турбіна
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ніж рідина, опущене в цю рідину,
занурюється настільки, щоб об'єм
рідини, який відповідає об'єму зану-
реної частини тіла, мав би вагу,
рівну вазі всього тіла”. З відкриттям
цього закону стало можливим
визначати підйомну здатність спо-
руджуваного судна. Для цього треба
тільки обчислити об'єм води, яка
витісняється ним при зануренні до
певної глибини. Віднявши з ваги
витиснутої води вагу самого судна,
одержують вагу вантажу, що може
бути прийнятий судном. Але треба
ще знати, чи воно не перекинеться.
Розуміючи це, Архімед розглянув
умови, від яких залежить стійкість
рівноваги плаваючих тіл. Цей закон
покладений в основу наукового кон-
струювання суден. 

Архімед був одним з перших інженерів у самому широкому розумінні цього слова.
Він винайшов машину для підйому води, так званий “архімедів гвинт”, побудував
мости власної конструкції, під його керівництвом були споруджені дамби для регу-
лювання розливів Нілу, побудований “корабель Гієрона” для перевезення зерна. Ще
в ранній молодості він виготовив майстерний планетарій, що приводився в рух водою.
Вперше для підняття тягарів Архімед застосовує систему важелів і блоків. Інженерна
діяльність Архімеда яскраво відбилася в його математичних роботах, в яких він
дотепно вирішував задачі на обчислення довжини кривих, площ і об'ємів, дав фор-
мули для визначення довжини кола, об'єму і поверхні кулі та її частин, площі сег-
мента параболи й інші.

Архімед був автором багатьох практичних винаходів. Деякі з них добре відомі нам.
Наприклад, його ідея гвинта використовується нині в насосах, шнеках і простих
м'ясорубках. 

А чи застосовували “архімедів гвинт” у стародавньому світі? Відповідь на це питан-
ня знаходимо в одній із праць давньогрецького мандрівника, історика і географа
Страбона (63 до н.е. – 24 н.е.).

У 25 р. до н.е. він відвідав Єгипет у складі експедиції, що шукала шлях в Індію. У
його описі міститься розповідь про те, як подавали воду з Нілу в одне військове
укріплення. Було прорито канал, кінець якого упирався в узвишшя. Там поставили
дерев'яні гвинти Архімеда, які вручну обертали 50 рабів. Таким чином вода потрап-
ляла в інший канал, проритий на підвищенні.

Розвиток промисловості, накопичення нових практичних знань у XV-XVI ст. в
епоху Відродження привели до нечуваних злетів людської думки. У цей період були
закладені основи сучасної науки. Найважливішу роль в удосконаленні водяних дви-
гунів, створенні гідравлічних турбін відіграли наукові дослідження в галузі гідравлі-
ки і теорії гідравлічних двигунів.
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Довгий час твір Архімеда “Про плаваючі тіла”
був відомий лише за латинським перекладом, зроб-
леним в ХШ ст. францисканським монахом
Вільгельмом з Марбеке. Історія відкриття грецько-
го оригіналу така: на початку ХХ ст. приват-доцент
Петербурзького університету Попандопуло-
Керамевс повідомив про те, що у Константинополі
є рукопис духовного змісту, на якому раніше був
написаний інший текст. У 1906 та 1908 рр. в
Константинополі побував датський філолог
Гейберг. Він прочитав більшу частину рукопису,
який відновив фотографічним методом.

З'ясувалось, що цей рукопис містить більшу
частину грецького оригіналу твору Архімеда “Про
плаваючі тіла”, а також зовсім невідомий раніше
твір “Ефодік”, в якому Архімед розкриває суть свого
математичного методу.
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Неоціненний внесок у розвиток гідравліки, гідротехніки і гідравлічних двигунів зро-
бив Леонардо да Вінчі (1452-1519) – геніальний італійський художник, вчений й інже-

нер, один з найвизначніших представників мистец-
тва і науки епохи Відродження. Він сформулював
гідродинамічний принцип нерозривності, описав
рівновагу рідини в сполучених посудинах, набли-
зився до відкриття основного закону гідростатики
– закону Паскаля. Свої дослідження з гідравліки
та гідравлічних машин Леонардо да Вінчі збирав-
ся узагальнити в трактаті про воду, який склада-
ється з ряду книг, у тому числі про водоводи,
канали, про саму воду, про машини, що приво-
дяться в рух водою. У його рукописах безліч замі-
ток, замальовок і конспектів розділів цієї праці,
яку він не завершив. Леонардо да Вінчі вважав, що
практика неможлива без теорії: “Закоханий у прак-

тику без науки – немов керманич, що ступає на корабель без керма або компасу; він
ніколи не впевнений, куди пливе”.

У XVI ст. вийшла у світ книга “Піротехника” Ванноччо Бірінгуччо, керівника мета-
лургійного заводу в Сієні, де описане досить велике водяне колесо: “Деякі корис -
туються колесом з ковшами 6, 7, 8 ліктів у діаметрі, залежно від місцезнаходження і
кількості води”.

Саме в ці роки розпочалась публікація праць з техніки, в яких описувалися водяні
колеса, повітродувки, найрізноманітніші млини. У 1556 р. з'явилася монографія видат-
ного німецького вченого Георга Агріколи (1494-1555) “Про гірську справу і металур-
гію”, що складається з 12 книг.

З'являються праці, спеціально присвячені водяним колесам. У 1737 р. опублікована
книга французького інженера і вченого Белідора “Гідравлічна архітектура”, в якій роз-
глядаються вже не тільки приклади застосування водяних коліс, але й елементи їх
теорії, методи розрахунку і конструювання.

Англійський інженер Смітон проводить досліди з моделями водяних коліс і пропо-
нує ряд нових рішень.

Величезний внесок у розробку теоретичних основ створення гідравлічних турбін
внесли члени Петербурзької академії наук швейцарські вчені
Д.Бернуллі, який опублікував у 1738 р. працю “Гідродинаміка” –
вона стала класичною; Л.Ейлер, котрий виконав у середині
XVIII ст. важливі дослідження з теорії гідравлічних турбін, вивів
основні рівняння руху рідини, висловив і обґрунтував ідею
направляючого апарату, запропонував проект першої реактивної
гідравлічної турбіни з робочим колесом і направляючим апаратом.

Перша гідравлічна турбіна була побудована в 1750 р. угорським
вченим Я.Сегнером. У першій половині XIX ст. з'являються гід-
равлічні турбіни, застосовані на практиці. Так, у 1827 р. фран-
цузький інженер Б.Фурнейрон побудував радіальну відцентрову
реактивну турбіну, яка у 1834 р. була використана на виробництві.
Результатом тривалих спільних зусиль інженерів і вчених бага-

Леонардо да Вінчі. Малюнки гідравлічних
машин. Мілан

Д.Бернуллі 
(1700-1782 рр.)
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тьох країн стало створення першої придатної для практики гідравлічної турбіни.
У Росії винахідник І.Сафронов у 1837 р. створив і встановив гідравлічну турбіну на

Алапаївському металургійному заводі на Уралі, а через 25 років тільки в металургій-
ній промисловості Росії вже працювало 58 гідравлічних турбін. Коефіцієнт корисної
дії гідравлічної турбіни на Нейво-Шайтанському заводі становив уже 70%.

У 1837-1841 рр. французьким інженером Жонвалем і німецьким інженером
Хентелем практично одночасно була розроблена осьова реактивна турбіна, у 1849 р.
з'явилася радіально-осьова реактивна турбіна американського інженера Д.Френсіса, у
1880 р. – ковшова активна турбіна Пельтона, у 1912 р. – поворотно-лопатева реак-
тивна турбіна В.Каплана. Ці конструкції турбін лягли в основу сучасних гідравлічних
турбін.

На початку ХХ ст. ГЕС будуються в країнах Західної Європи, Росії, США, Бразилії,
Японії та інших країнах. Широке будівництво ГЕС, які використовують відновлю-
вальні гідроенергоресурси, ведеться в багатьох країнах світу. Якщо на початку ХХ ст.
сумарна потужність ГЕС у світі складала близько 1 млн. кВт, то на початок ХХІ ст. –
670 млн. кВт з виробленням електроенергії 2650 млрд. кВт•год, що становить біля 32%
економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу. Потужність великих
гідротурбін сягає 0,8 млн. кВт, а діаметр робочого колеса 10 м. На заводі “Турбоатом”
(Україна) для Рагунської ГЕС (Таджикистан) створена радіальноосьова гідротурбіна
(Френсіса) з діаметром робочого колеса 6 м, потужністю 615/810 МВт (потужність
810 МВт досягається за максимального напору 320 м). Потужність найбільшої в світі
ГЕС Ітайпу на р.Парана (Бразилія-Парагвай) становить 12,6 млн. кВт, потужність
одного гідроагрегату – 0,7 млн. кВт. Потужність ГЕС “Три ущелини”, що будується на
р.Янцзи (Китай), – 18,2 млн. кВт, потужність одного гідроагрегату – 0,7 млн. кВт.

На заміну водяному колесу – найдавнішому двигуну, який протягом багатьох тися-
чоліть вірою і правдою служив людям, – прийшла гідравлічна турбіна.

Зовні від водяного колеса гідравлічна турбіна відрізняється тим, що вода проходить
через її колесо (між лопатями) наскрізь, а з водяного колеса вода сходить у тій же
його частині, де вона до нього надходить. При цьому гідравлічна турбіна порівняно з
водяним колесом має значні переваги, включаючи компактність, швидкохідність, висо-
кий К.К.Д. і велику потужність.

Принципово новий етап використання гідроенергетичних ресурсів пов'язаний з роз-
витком електроенергетики, яка забезпечила різкий ривок у розвитку цивілізації,
поліпшенні умов життя людей.

Перша в світі промислова ГЕС потужністю 220 кВт була побудована в Германії 
в Лауфені на р. Неккар в 1891 р. під керівництвом російського інженера 

М.О.Доліво-Добровольського. 
Там же в Германії в Рейнфельді в 1898 р. була побудована велика ГЕС потужністю 

16,8 МВт з напором 3,2 м. 
У Росії в 1892 р. під керівництвом інженера Кокшарова була побудована гідроелектрична

установка потужністю 150 кВт на р. Березівка на Алтаї.
У США в 1900 р. – Ніагарська ГЕС Адамс потужністю 500 тис. к.с. з напором 41,2 м.
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Нікола Тесла – найзагадковіший вчений за всю
історію людства. Його спосіб мислення настільки від-
різнявся від думок усіх його сучасників, що ще за
життя його називали “людиною з майбутнього”. Та
ще й досить гоноровою людиною – хто б ще міг від-
мовитися від Нобелівської премії...

Нікола Тесла (1856-1943 рр.) – автор 800 винахо-
дів в галузі електро- і радіотехніки. Він відкрив
змінний струм, флуоресцентне світло, бездротову
передачу енергії; вперше розробив принципи дис-
танційного управління, основи лікування струмами
високої частоти; побудував перші електричні годин-
ники, двигун на сонячній енергії й багато чого іншо-
го. Нікола Тесла створив генератор змінного струму,
опираючись на принципи обертання магнітних полів
Землі, і тим самим надав людству можливість широ-
кого використання електрики. Його лабораторію
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Гідроенергетика – галузь електро -
енергетики, що належить до викорис-
тання енергії води головним чином для
виробництва електроенергії на ГЕС.

В останній чверті XIX ст. були забез-
печені необхідні умови для розвитку
гідроенергетики: створені ефективні
гідравлічні турбіни, що характеризу-
ються високим ККД і великою потуж-
ністю; розроблені електричні генерато-
ри змінного струму; здійснена на прак-
тиці передача електроенергії на значну
відстань.

У 1877 р. “Інженерний журнал” опуб-
лікував статтю Ф.П.Піроцького “Про
передачу роботи води, як рушія, на
будь-яку відстань за допомогою гальва-
нічного струму”.

“Велич деяких справ складається не стільки в їх розмірах, скільки в їх своєчасності”,
– писав давньоримський філософ Сенека (4 р. до н.е. – 65 р. н.е.).

http://energetika.in.ua/ua/books/book-1/part-1/section-3/3-2
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часто відвідував Марк Твен. 
Відомий письменник допомагав Ніколі при демонстрації його винаходів. Жуль

Верн під враженням дослідів Тесли створив образ капітана Немо. Спонсорами вина-
ходів Ніколи Тесли були сталевий магнат Дж. Морган, заможний підприємець
Вестінгауз. Разом з Вестінгаузом вони побудували на Ніагарі першу електростанцію
на змінному струмі. На Резерфорда Тесла справив настільки сильне враження, що
видатний фізик назвав його “пророком електричного віку”.

Безліч винаходів Ніколи Тесли, яким зараз 90-100 років, все ще здаються нам фан-
тастичними. Поява цих винаходів і розвиток електроенергетичної системи в цілому,
ймовірно, є відтворенням більш ранньої системи передачі енергії всією земною кулею.
Вже на початку 1899 року Тесла передавав електромагнітне випромінювання крізь

Нікола Тесла в лабораторії у Колорадо-Спрингс, початок 1900-х років 
(фотографія отримана за допомогою подвійної експозиції)

Тесла біля стенда на виставці 
1893 року

З працюючою газо-
розрядною лампою

Тесла демонструє принципи радіозв’язку,
1891 рік
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товщу землі і запалював блискавки на відстані п’яти миль.
Ніколі Теслі приписують стільки всіляких винаходів, що можна подумати, ніби він

створив велику частину сучасної прикладної науки. 
Космічні промені і їх використання. Тесла детально розробляв ідею використання

космічних променів. Зокрема, це був один з найпривабливіших, на його думку, спо-
собів освоєння вільної енергії. Незважаючи не думку сучасних учених, що даний
напрямок є ненауковим, Нікола, свого часу, навіть запатентував пристрій перетво-
рення іонів на корисну енергію. Ось тільки цей механізм так і не з’явився на світ.

“мийка і зарядження” холодним вогнем. Під холодним вогнем мається на увазі кон -
такт людини з електричним струмом (змінний), під напругою приблизно 2,5 мільйо-
на вольт. Сама людина в цей момент повинна стояти на пластині з металу. Холодний
вогонь в буквальному сенсі заряджав людину і очищав шкіру набагато краще за звич-
не купання з миючими гігієнічними засобами. Ідея так і залишилася в минулому.

Гіперпросторовий осцилятор (тесласкоп). За допомогою цього приладу, за слова-
ми Ніколи Тесли, він кілька разів входив у контакт з інопланетними формами життя,
а також міг перетворювати космічні промені на корисну енергію. Своєрідний переда-
вач енергії, без абсолютного обліку відстані. Фактичних доказів існування тесласкопа
немає.

магнітні хвилі, як засіб управління погодою. Етнічний серб був упевнений, що за
допомогою радіохвиль можна локально впливати на магнітне поле нашої планети. У
Тесли було чимало зареєстрованих патентів на дану тему.

Штучне освітлення планети. Ідея полягала в тому, щоб пострілом пучка ультра-
фіолетової енергії у верхні шари атмосфери, “змусити” світитися частки газів, подіб-
но полярному сяйву.

резонатор (осцилятор) тесли. Цей винахід ледь не позбавив життя відомого вина-
хідника. Осцилятор на паровій тязі, запатентований в 1893 році, по суті можна назва-
ти машиною для землетрусів. Ідея осцилятора полягала в створенні резонансу під час
збігу частот коливань механічної системи (осцилятора) і природної частоти вібрації
атомів.

Під час експерименту Тесла вирішив прикріпити прилад на балку будівлі власної
лабораторії. Спочатку ніякої реакції не відбувалося, але незабаром коливання увійш-
ли в резонанс із власною частотою будівлі і стали наростати так швидко, що будівля
почала руйнуватися.

Ніколі довелося власноруч зруйнувати свій винахід,
перш, ніж він виявився б під руїнами своєї лабораторії. 

За словами сучасника Тесли Аллана Бенсона, той заяв-
ляв, що протягом декількох тижнів він міг би викликати
коливання такої сили, що земна кора стала б опускатися і
підніматися на десятки метрів, несучи загибель цивілізації.

Вже пройшло більше століття, а безліч винаходів Ніколи
Тесла, все ще здаються нам чимось фантастичним. Нікола
Тесла завжди привертав до себе увагу та породжував
серйозні дебати навколо своїх винаходів. Вже на початку
1899 року Тесла передавав електромагнітне випромінюван-
ня крізь товщу землі, запалював блискавки на відстані
п'яти миль та робив ще багато чого іншого, що було незро-
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зуміло тодішній науці.
Згадаємо найвизначніші винаходи Ніколи Тесли. Всі вони примітні тим, що неймо-

вірно вплинули на наше життя та зробили велетенський поштовх у розвитку сучас-
них технологій. 

Світло. Зрозуміло, що Тесла не винайшов саме світло,
але відкрив спосіб його збереження та передачі. Він вико -
ристовував у своїй лабораторії флуоресцентні лампи, які
розробив за 40 років до того, як їх “відкрила” промисло-
вість. 

Під час Всесвітньої виставки Тесла взяв до рук скляні
трубки і зігнув їх у формі імен знаменитих вчених – фак-
тично, вперше у світі створивши неонову рекламу. Але,
мабуть, найбільш відомим та суперечливим його винахо-
дом у цій сфері стали знамениті “котушки Тесли”. Цілком
очікувано, що саме вони стали тим винаходом, який велика промисловість не визна-
вала, а саме ідею, що Земля сама по собі є величезним магнітом, здатним генерувати
електрику, використовуючи частоти в якості передавача, і все що вам потрібно на
іншому кінці, щоб нею скористатися – це приймач, як у випадку радіо.

Змінний струм. Цей винахід був продемонстрований на Всесвітній виставці у
Чикаго в 1893 році і поклав початок непримиренній війні між поглядами Едісона та
Тесли на те, як має проводитися і поширюватися електрика. Причому, цей поділ
можна описати в термінах вартості та безпеки: постійний струм, ідею якого підтри-
мував Едісон (і компанія General Electric) був дорогий для передачі на великі відстані
і виробляв небезпечні розряди на конвертері (комутаторі). 

В результаті, Едісон подарував світу електричний стілець, одночасно звівши нані-
вець спроби Тесли дати світові більш безпечну і дешеву альтернативу. Відповіддю
Тесли на це стали його знамениті демонстрації повної безпеки електрики, коли він
пропускав струм через власне тіло, щоб запалювати електричні лампи. Це проти -
стояння Едісона і Тесли (а також компаній GE і Westinghouse) у 1893 році стало
кульмінацією більш ніж десятирічної історії вкрадених ідей і патентних махінацій для
придушення винаходів Тесли. Але, тим не менш, саме винахід Тесли, зрештою, став
використовуватися для генерації та постачання електрики в наші будинки.

електричний двигун. Винайдення Теслою електрично-
го двигуна було популяризоване знаменитим електромо-
білем, який отримав його ім’я. Не заглиблюючись в тех-
нічні деталі, досить сказати, що винайдений Теслою дви-
гун, який працює в обертових магнітних полях, міг би
дуже швидко звільнити людство від залежності від
нафти. Але, на жаль, в 1930 році цей винахід став жер-
твою економічної кризи. 

Однак, він назавжди змінив наш світ, і сьогодні ми це
приймаємо за належне: промислові вентилятори, домаш-
ня електроніка, водяні насоси, електричні інструменти,
дискові накопичувачі, електронні годинники, компресори
та багато іншого. 

рентгенівські промені. Електромагнітне та іонізуюче
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струму конструкції Тесла
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випромінювання пильно вивчали в пізніх 1800-х роках, але Тесла досліджував всю
гамму випромінювання. Все, від предтечі Кірліанівської фотографії, яка має здатність
запам’ятовувати життєву силу, до випромінювань, які ми використовуємо нині в
медичній діагностиці – є трансформаціями винаходу, в якому Тесла зіграв ключову
роль.

Рентгенівські промені, як і багато інших відкриттів Тесли, відбулися завдяки його
переконанню, що все, що нам необхідно, щоб зрозуміти всесвіт, завжди знаходиться
навколо нас – і нам лише треба використовувати власний розум, щоб розробити при-
строї, здатні підсилити наше внутрішнє сприйняття реальності.

електродинамічна індукційна лампа. У 1894 році Тесла одержав
патент на електродинамічну індукційну лампу. Електродинамічна
індукційна лампа – це різновид лампи, яка, за його словами, має вели-
ку перевагу перед лампами, вживаними на той час.

радіо. Хоча автором цього винаходу спочатку вважався Гільєрмо
Марконі, і більшість людей вважають його таким, Верховний Суд
США скасував патент Марконі від 1943 року, коли отримав докази
того, що Тесла винайшов радіо за багато років до нього. Тесла проде-
монстрував, що радіосигнали – це ще одна частота хвиль, яка вимагає для свого
поширення лише передавач та приймач. Він провів презентацію цієї технології перед
Національною асоціацією електричного світла. І хоча Тесла отримав два патенти на
свій винахід у 1897 році, в 1904 році Патентне бюро США скасувало своє рішення,
вручивши патент на винахід радіо Марконі.

Багато хто вважає, що таке рішення було пов'язане з тим, що фінансовими компа-
ньйонами Марконі були Томас Едісон і Ендрю Карнегі, а ці люди мали достатньо під-
став і влади, щоб вплинути на рішення патентної комісії. Це також дозволяло уряду
США (серед інших) уникнути виплат патентних відрахувань, права на які заявляв
Тесла. 

дистанційне управління. Цей винахід був природним продовженням відкриття
радіо. Патент був виданий першому у світі дистанційно керованому човну, проде-

монстрованому в 1898 році. Завдяки використанню кількох
великих батарей і перемикачів, якими можна було оперувати
по радіо, оператор міг керувати гвинтом і кермом човна.

електричний підводний човен. У 1898 році Тесла одержав
патент на автоматичний підводний човен, який приводився в
дію електрикою. Цей підводний човен живився від електро -
енергії, яку отримував за допомогою приймача. Енергія аку-
мулювалася в батареях, і електричний підводний човен міг
керуватися дистанційно.

робототехніка. Неймовірно винахідливий науковий розум
Тесли привів ідею, що всі живі істоти діють під впливом зов-
нішніх імпульсів. Він стверджував: “Кожною своєю думкою та
кожною своєю дією я з великим задоволенням демонстрував і
продовжую робити це кожен день, що я – всього лише авто-
мат з можливістю руху, що лише реагує на зовнішні стимули”.
Так з’явилася концепція ро́боту. Однак людський елемент
повинен був в даному випадку зберегтися, і Тесла наполягав,

Радіокерована модель човна 
Ніколи Тесли,1898 рік
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що ці репліки людини повинні мати певні обмеження, а саме – на ріст і розмноження. 
Бездротові комунікації та безмежна вільна енергія. Дві концепції нерозривно

пов'язані між собою, на які досі енергетична еліта намагається не звертати увагу, адже
який сенс в енергії, яку не можна виміряти та контролювати? 

Винахідник мріяв створити бездротову систему передачі електроенергії по всій пла-
неті. Для цього необхідно було встановити спеціальні вежі з котушками Тесли.
Вчений навіть демонстрував свою розробку наочно і встиг побудувати одну таку
вежу. Але спонсори закрили проект, коли дізналися, що Тесла планує роздавати елек-
троенергію абсолютно безкоштовно.

Джон Пірпонт Морган виписав Теслі 150 тисяч
доларів на будівництво вежі, знаменитої “Ворден -
клифф”, яка змогла б використовувати природні час-
тоти для передачі даних, включаючи зображення,
голосові повідомлення і текст. По суті, це стало пер-
шим у світі зразком бездротових комунікацій, а також
наочно продемонструвало, що всесвіт заповнений віль-
ною енергією, яка може бути використана, щоб з’єдна-
ти в єдину мережу всіх людей світу та дати їм необ-
межену кількість енергії. Перші повномасштабні
випробування вежі-резонатора відбулися 15 червня
1903 р. Роботи Тесли в цій галузі були призупинені, а
велика їх частина засекречена донині. 

Існує цікава теорія про зв'язок Н.Тесла з Тунгуським метерітом: в день феномена 30
червня 1908 р Тесла проводив досвід з передачі енергії у повітрі і йому вдалося пере-
кинути на відстань в декілька тисяч кілометрів величезний енергетичний імпульс,
згусток енергії. Нібито саме цей згусток і бачили в небі очевидці, які і прийняли його
за метеорит в районі Підкам'яної Тунгуски.

Кажуть, Тесла спеціально підшукував для експерименту безлюдне місце і букваль-
но напередодні «падіння Тунгуського метеорита» у нього на столі бачили карту з
позначками у тому районі, де згодом станеться вибух. А в ніч на 30 червня над тери-
торією Канади і Північної Європи бачили незвичайні сріблясті пульсуючі хмари...

Лазер. Цей винахід Тесли є найкращим прикладом того, як добро і зло сплітають-
ся в розумі однієї людини. Лазери зробили революцію в хірургічних операціях та
дали початок розвитку сучасних цифрових медіа.

Відомо, що сам винахідник був пацифістом і чимало часу витратив на ідею ство-
рення так званого променя смерті, здатного вистрілювати променем енергії на сотні
кілометрів. При цьому, за словами Тесли, промінь легко збив би будь-який літак, роз-
плавивши його двигуни. Необхідна для реалізації пара мільйонів
доларів так і не була знайдена у інвесторів.

озоновий генератор тесли. Патент США на озоновий генератор
Тесла отримав у 1896 році. У наш час озоновий генератор забороне-
ний для використання в США, незважаючи на запевнення деяких
лікарів у тому, що озонотерапія здатна лікувати рак та СНІД. 

телепортація і машина часу. “Промінь смерті” Тесли – різновид
радіо-скалярно-хвильової зброї, або ультразвукова гармата, став знач-
ним кроком у напрямку до інших, ще важливіших винаходів Тесли,

Лабораторія і вежа Ворденклифф 
(фото 1904 р.)

Озоновий генератор
Тесли
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на зразок телепортації і машини часу. Р. Дж. Уелс вже виклав цю ідею загальнодос-
тупно, але можливо, Тесла проводив експерименти з такими пристроями. У популяр-
них історіях про подорожі в часі, таких як експеримент “Філадельфія” або проект
“Монтаук”, цілком очевидно, що секретні дослідження переміщень у часі і телепорта-
ції були запозичені з робіт Тесли.

Якщо Тесла дійсно геній (а багато хто вважає його генієм), він міг побудувати свою влас -
ну машину часу і подорожувати в майбутнє або, можливо, телепортуватися на Марс.
А може, він побудував літаючу тарілку і відлетів, імітувавши власну смерть. Тесла був
схожий на дивакуватого героя з минулого. Фактично це “людина, яка випередила свій
час”. Він передбачав свої винаходи, ще будучи підлітком. 

Безлопастна турбіна тесли. У безлопастній турбіні (патент
1916 року) для руху рідини або газу через двигун використо-
вується набір дисків, які обертаються. Безлопастні турбіни
можуть використовуватися у швидкісних суднах на повітряній
подушці або в простих насосах.

Цей тип двигуна вважається найбільш ефективним, у 20 разів
кращим, ніж звичайні турбіни, хоча його досі не почали вико-
ристовувати. 

Фотоапарат для думок. Це був, ймовірно, найфантастични-
ший винахід, пристрій для фотографій думок. Тесла в 1933 році, коли йому було 78
років, сказав: “Я хочу фотографувати думки... В 1893 році в ході деяких досліджень я
отримав упевненість у тому, що певний образ, сформований у думках, може відобра-
жати дію та створювати якийсь образ на сітківці ока. Це привело мене до ідеї теле-
бачення, про яку я тоді оголосив. Моя ідея полягала в тому, що потрібно створити
штучну сітківку, на якій буде відображатися образ побаченого об’єкту, схожу на
шахову дошку, і оптичний нерв”. Ця цитата взята з газетного інтерв’ю від 10 вересня
1933 року, присвяченого технологіям.

Літальний апарат з вертикальним зльотом. Патент на конструкцію літального апа-
рату з вертикальним зльотом та посадкою було отримано 3 січня 1928 року. Це був
останній запатентований винахід Тесли. Після нього вчений не подавав заявок на
отримання патентів на жоден зі своїх винаходів.

Здавалося, Нікола Тесла знав про електрику все, хоча його погляд на природу елек-
тромагнітних явищ докорінно відрізнявся від загальноприйнятого у той час у науко-
вому світі. І, тим не менше, Паризький, Віденський, Празький і провідні наукові цен-
три ще десяти країн присвоїли йому почесні вчені звання. Нікола Тесла співпрацю-
вав із німецькими вченими до середини 30-х років, викладав у Німеччині і навіть
демонстрував свій левітатор Герману Герінгу.

82

Тесла передбачив можливість лікування хворих струмом високої частоти, появу 
електромобілів, дистанційного керування, електропечей, люмінесцентних ламп, роботів,

електронного мікроскопа та багато чого іншого. Ще за життя Тесли на підприємствах 
працювали його електромотори, випрямлячі, електрогенератори, трансформатори, 

високочастотне обладнання.
Більшість щоденників геніального Тесли загублено або знищено. І відновити багато 

його проектів зараз неможливо. Хто їх знищив – залишається загадкою.
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7 листопада 2020 року відзначила 65-річний ювілей олександра іванівна голубенко – провідний інженер
служби з управління персоналом управління північно-кримського каналу.

Народилась Олександра Іванівна в селі Березневатка Санельніківського району
Дніпропетровської області. 

Свою трудову діяльність О.Голубенко розпочала з 1977 року в Управлінні Північно-
Кримського каналу електромонтером станційного обслуговування відділу зв’язку. У
1978-1987 роках працювала електромеханіком відділу зв’язку, техніком-нормування,
техніком з праці, а з 1988 року була переведена до відділу кадрів Управління.

У 2013 році О.І.Голубенко була призначена начальником відділу з управління персона-
лом, а з липня 2019 року по теперішній час працює провідним інженером служби з управ-
лінням персоналом.

Загальний трудовий стаж Олександри Іванівни Голубенко становить 43 роки.
За час роботи в Управлінні Північно-Кримського каналу О.І.Голубенко проявила себе сумлінним та

компетентним спеціалістом, вмілим організатором, відповідальним керівником. Вона неодноразово
отримувала Подяки за сумлінну працю.

колектив управління північно-кримського каналу щиро вітає 
олександру іванівну голубенко з 65-річчям і бажає міцного здоров’я, благополуччя, 

родинного затишку, творчої енергії, плідної праці та довгих років життя!

ЮВІЛеї, ЮВІЛЯри

олександру іванівну голубенко вітаємо З ювілеєм!

6 грудня 2020 року відзначив свій 60-річний ювілей валерій михайлович панков – заступник
начальника міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

Народився Валерій Панков у м.Копєйск Челябінської області (Російська Федерація).
Свою трудову діяльність розпочав у 1982 році слюсарем-сантехніком на очисних спо-

рудах Новоселідовської птахофабрики “Донецькптахопром”. Після закінчення у 1986 році
Білоруської сільськогосподарської академії працював директором Донецької рибовод-
но-меліоративної станції. 

З 1991 року працював начальником Красноармійського управління зрошувальних сис-
тем; у 1996-2010 роках обіймав посаду начальника Донецької гідрогеолого-меліоратив-
ної експедиції, а з 2010 по 2013 роки очолював Донецьке обласне управління водних
ресурсів. У 2014-2017 роках Ва лерій Панков працюв ав заст упником нача льника
Донецької гідрогеолого-меліоративної експедиції. У 2017 році виконував обов’язки
головного інженера Дніпровського басейнового управляння водних ресурсів, а з липня 2019 року був
переведений на посаду заступника начальника Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських
водосховищ.

Валерій Михайлович Панков 34 роки своєї трудової діяльності присвятив водному господарству
України. За період роботи у водогосподарській галузі за вагомі трудові здобутки та високий профе-
сіоналізм був нагороджений цінним подарунком (годинником) від Голови Верховної Ради України
(2006 р.), Почесною грамотою облводгоспу (2010 р.), Почесною грамотою Державного комітету
України по водному господарству (2010 р.), Подякою МОЗМ дніпровських водосховищ (2019 р.).

колектив моЗм дніпровських водосховищ щиро вітає валерія михайловича панкова з ювілеєм і
бажає міцного здоров’я та многая літа, щедрої долі, родинного затишку, невичерпної енергії, оптиміз-

му, гарного настрою та подальшої плідної праці!

валерію михайловичу панкову – 60 років
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28 грудня 2020 року відзначає своє 55-річчя сергій олександрович шевченко – начальник

управління північно-кримського каналу.

Народився С.Шевченко в селі Наталівка Каховського району Херсонської області. 
Свою трудову діяльність С.О.Шевченко розпочав у 1986 році після закінчення

Мелітопольського інституту механізації сільського господарства завідувачем ремонтної
майстерні колгоспу ім.Ворошилова. У 1987-2017 роках працював на різних підприємствах та
в організаціях міста Каховка Херсонської області. 

В Управлінні Північно-Кримського каналу Сергій Олександрович Шевченко працює з 2
лютого 2017 року на посаді заступника начальника Управління; через рік став виконуючим
обов’язки начальника Управління, а з листопада 2018 року по теперішній час очолює
Управління.

За час його керівництва в Управлінні вирішені найважливіші проблеми, пов’язані з клю-
човими напрямками розвитку та модернізації меліоративного комплексу, а саме: •придбання

сучасної техніки для обслуговування гідротехнічних об’єктів; •будівництво та ремонт побутових та
адміністративних будівель; •заміна затворів  на гідротехнічних спорудах. 

Сергій Олександрович – досвідчений, ініціативний, енергійний керівник. Він вміло організовує робо-
ту підрозділів та вирішує виробничі питання. 

За сумлінну працю С.О.Шевченко нагороджений Подякою Держводагентства України.
Сергій Олександрович – порядна, доброзичлива і чуйна людина. Користується повагою і авторите-

том у працівників Управління.

колектив управління північно-кримського каналу щиро вітає сергія олександровича 

з 55-річчям і бажає міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку, 

творчої енергії, плідної праці та довгих років життя!

сергію олександровичу шевченку –  55 років

Лiтвiн Маргарита, м.Рубiжне
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