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19 червня 2020 року Громадська рада при Держводагентстві обговорила зако-
нодавчі ініціативи щодо утворення асоціацій водокористувачів.

Голова Громадської ради, голова відокремленого підрозділу громадської спілки
«Аграрний союз України» у Херсонській області, Ігор Брагінець, висловив застере-
ження щодо можливого утворення асоціацій водокористувачів.

Ігор Брагінець зазначив, що на його думку, водний сектор має еволюціонувати з
дотриманням усіх норм сталого розвитку, бо революційний принцип може призвести
до незворотних процесів у водній сфері.

Він зазначив: «Порушення екологічної складової функцій Агентства можуть нега-
тивно вплинути не лише на систему управління водними ресурсами в межах основ-
них річкових басейнів України, але й на подальше функціонування малого та серед-
нього аграрного бізнесу».

Для ефективного функціонування утворених асоціацій водокористувачів спершу
мають бути запущені пілотні проєкти згаданих добровільних об’єднань, а вже потім, з

перше онлайн-зас ідання громадської
ради при держводагентств і
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Які запаси прісної води в Україні? Які запаси прісної води в Україні? 
Поверхневі прісні водні об’єкти України вкривають 24,1 тис. км2, або 4,0% загальної

території (603,7 тис. км2) держави. До цих об’єктів належать річки, озера, водосхови-
ща, ставки, канали тощо. За багаторічними спостереженнями, потенційні ресурси річ-
кових вод України становлять 209,8 км3 (разом з р. Дунай), з яких лише 25% форму-
ються у межах України, решта надходить з Російської Федерації, Республіки Білорусь,
Румунії. Найбільша кількість водних ресурсів (58%) зосереджена в річках басейну
Дунаю у прикордонних районах України, найменш забезпечені водними ресурсами
Донбас, Криворіжжя та південь України, де зосереджені найбільші споживачі води.
Відповідно до показника водного стресу ООН, країна чи регіон зазнають "водного
стресу", коли щорічні запаси води падають нижче 1,7 тис. м3 на людину на рік. При
рівнях від 1,7 до 1,0 тис. м3 на людину на рік можна очікувати періодичний або обме-
жений дефіцит води. Коли запаси становлять менше 1,0 тис. м3 на людину на рік, тоді
країна стикається з дефіцитом води. В Україні у маловодні роки на людину припадає
до 1 тис. м3 річкового стоку.

Скільки води використовують українці щороку? Скільки води використовують українці щороку? 
Згідно з даними державного обліку водокористування, у 2019 році водокористува-

чами України було забрано з природних джерел 11,1 км3 води (прісної – 10,6 км3).
Споживання води останні 2 роки тримається на рівні 11 млрд. м3. 

У цілому прісної води у 2019 році на різні потреби було використано 6,8 км3 (у 2018
– 6,8 км3), із них питної – 1,6 км3 (у 2018 – 1,6 км3) та технічної – 5,1 км3 (у 2018 –
5,1 км3). Останніми роками використання води фактично тримається на одному рівні.
У галузевому розрізі в 2019 році основними водоспоживачами були: сільське госпо-
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забезпечен ість водними ресурсами
в україн і

На запитання громадськості щодо запасів, стану, задоволення потреб
населення і галузей економіки у водних ресурсах у 2020 році 

відповідає М. Хорев, в. о. Голови Держводагентства

урахуванням усіх недоліків попереднього досвіду, доцільно запроваджувати їх повно-
цінне функціонування по всій Україні.

Член Громадської ради Іван Чаус висловив позицію на підтримку голови Громад -
ської ради, підкресливши, що наукова спільнота має допомагати практикам впровад-
жувати стратегічні підходи розвитку у водному секторі, а не диктувати теоретичні
догми, які не завжди є життєздатними.

У результаті дискусії члени Громадської ради одноголосно вирішили звернутися до
депутатів Верховної Ради України щодо призупинення розгляду цієї законодавчої іні-
ціативи до детального фахового вивчення згаданого питання спільно водокористува-
чами та науковцями.

На засіданні також узгодили створення робочої групи з обговорення законопроєкту
«Про об’єднання водокористувачів» з представників наукової спільноти та практиків з
провідних аграрних асоціацій.

Було також прийняте рішення повторно звернутись до Кабінету Міністрів України
стосовно включення магістральних каналів Держводагентства до переліку об’єктів
критичної інфраструктури, які не підлягають приватизації.
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дарство, яким забирається 4,4 км3 води, або 39% від загального забору по країні (у т.ч.
найбільші з них – зрошувальні системи – 3,7 км3); промисловість – 4,3 км3 води
(38,5%); комунальне господарство – 2,4 км3 води (21,70 %); інші галузі – 0,04 км3 води
(0,4%). 

Чи загрожує Україні дефіцит води? Чи загрожує Україні дефіцит води? 
Відсутність природних умов у 2020 році для поповнення водності річок зумовила

ситуацію, при якій водність більшості річок у квітні була близькою до меженних зна-
чень, які традиційно спостерігаються влітку. Враховуючи поточну дуже низьку вод-
ність та довгостроковий прогноз погоди на вегетаційний період (середні місячні тем-
ператури повітря очікуються на 1-2°С вище норми, а кількість опадів – менше норми),
не можна виключити формування маловоддя (гідрологічної посухи) на багатьох річ-
ках у літній період. Дощі у травні могли б частково покращити ситуацію, але якщо
вони будуть тривалими і по всій території країни. В іншому випадку можна очікува-
ти формування маловоддя (гідрологічної посухи) на багатьох річках в літній період.
Така ситуація матиме негативний вплив не лише на діяльність людини та галузі еко-
номіки, а й на екосистеми, що вже потерпають від дефіциту опадів. Крім того, в літ-
ній період ситуація на річках може ускладнитися зниженням якості води за рахунок
цвітіння водоростей та забрудненням скидами підприємств, оскільки мілководні річки
менш здатні самоочищуватись та розбавляти скиди підприємств. 

Як можна виправити ситуацію на краще?Як можна виправити ситуацію на краще?
Низька водність, що вже склалася на більшості річок, вимагає дотримання опти-

мальних режимів роботи водосховищ всіма суб’єктами господарювання. З огляду на
поточну ситуацію на річках, можна припустити, що у 2020 році буде складно забез-
печити водою всіх водокористувачів. Відповідно до ст. 45 Водного кодексу України,
обмеження прав водокористувачів чи зміна умов водокористування можливі у разі
маловоддя. Підставами для таких обмежень є період гідрологічного режиму водного
об'єкта, при якому спостерігається зменшення його водності, внаслідок чого погіршу-
ються умови забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах. 

Між тим, ймовірне застосування обмеження буде тимчасовим, а також на певній
території, залежно від басейну річки, на якій буде зафіксовано маловоддя. У разі
виникнення дефіциту води, пріоритетність надаватитеться використанню води для
питних і побутових потреб населення та для зрошення сільгоспугідь. Разом з тим,
агровиробникам необхідно поступово змінювати технології зрошення, а також перехо-
дити на вирощування стійких до посух сільськогосподарських культур. Промисловим
підприємствам варто впроваджувати технології, що дозволять економити воду, в тому
числі застосовувати закриті цикли використання води. Громадянам необхідно зміню-
вати культуру споживання води. Бути екологічно свідомим не просто модно, це ство-
рює умови для збереження природного середовища та сталого розвитку всього люд-
ства. 

Які причини «зневоднення» українських річок? Які причини «зневоднення» українських річок? 
Осінь 2019 була сухою, а метеорологічна зима з традиційними морозами, снігом і

промерзанням ґрунту вперше за період спостережень так і не настала, отже були від-
сутні умови для формування водопілля. Така ситуація свідчить, що у разі відсутнос-
ті відповідних гідрологічних та метеорологічних умов для формування річкового
стоку ми все частіше стикатимемося з проблемою низької водності річок. 

Скільки води необхідно населенню для споживання та які запаси прісноїСкільки води необхідно населенню для споживання та які запаси прісної
води є в Україні нині? води є в Україні нині? 

Згідно з даними державного обліку водокористування, у 2019 році водокористува-
чами України було забрано з природних джерел 11,1 км3 води (прісної – 10,6 км3). У
цілому використання прісної води у 2019 році на різні потреби становило 6,8 км3 (у
2018 – 6,8 км3), із них питної – 1,6 км3 (у 2018 – 1,6 км3) та технічної – 5,1 км3 (у
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2018 – 5,1 км3). Останніми роками використання води фактично тримається на одно-
му рівні. Наповнення дніпровських водосховищ наразі становить 95,2% від проєктно-
го, що дозволяє забезпечити в повній мірі водні потреби населених пунктів, які корис-
туються поверхневими водами Дніпра для питних потреб. У басейні Південного Бугу
водосховища, які забезпечують питні та побутові потреби населення, наповнені на 94-
103%. Наповнення водосховищ комплексного призначення в басейні Сіверського
Дінця складає 86%. Основні водосховища комплексного призначення басейну річок
Приазов’я наповнені на 82-99%. Придунайські водосховища – на 77 відсотків. 

Яким регіонам та областям України найбільше загрожує нестача води?Яким регіонам та областям України найбільше загрожує нестача води?
Вразливість до наслідків маловоддя визначається не за адміністративно-територі-

альним принципом, а за басейновим. Доступні для широкого використання водні
ресурси формуються, в основному, в басейнах Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця,
Південного і Західного Бугу, Дунаю, а також малих річок Приазов’я та Причор -
номор’я. Разом з тим, найменш забезпечені водними ресурсами Донбас, Криворіжжя
та південь України, де зосереджені найбільші споживачі води. 

Чи може виникнути ситуація з нестачею води в країні і чому? Чи може виникнути ситуація з нестачею води в країні і чому? 
Відсутність природних умов у 2020 році для поповнення водності річок зумовила

ситуацію, при якій водність більшості річок у травні була близькою до меженних зна-
чень, які традиційно спостерігаються влітку. За даними Укргідрометцентру, за умови
відсутності протягом травня стокоформуючих опадів, зберігається висока ймовірність
формування на цілому ряді річок (зокрема, окремі притоки Прип’яті, Південний Буг,
Сіверський Донець, річки Рось і Тетерів) значної гідрологічної посухи у літній період
з можливими негативними наслідками для різних секторів економіки, населення і
довкілля. Дощі, що пройшли в першій половині травня, зумовили незначне покра-
щення ситуації на малих річках, на середніх річках призупинився спад рівнів.
Узгоджені дії влади та бізнесу (водокористувачі), який має дотримуватися встановле-
них лімітів забору води, забезпечать уникнення дефіциту водних ресурсів для основ-
них галузей економіки України. Однак, за критичних гідрологічних умов та низької
водності, ризики задоволення водних потреб для певних галузей є ймовірними.
Обмеження в першу чергу стосуватимуться гідроенергетики, водного транспорту, про-
мисловості. 
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У Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища було розглянуто
вірогідність посухи через нестачу води в річках, яка може стати серйозним викликом
для України, оскільки остання тепла безсніжна зима була ще у 90-х роках ХХ сто-
ліття. 

У Держводагентстві відбулась нарада, присвячена питанням можливої посухи.
Проблема обговорювалась з огляду на можливе збільшення площ меліорації і площ під
зрошення, а також щодо можливостей проведення заходів з її подолання.

Через аномально теплу зиму у 2020 році та недостатню кількість опадів для напов-
нення річок, Укргідрометцентр прогнозує дефіцит води в річках у весняно-літній період.
Формування низької весняної повені матиме суттєві і довготривалі негативні наслідки:
значно ускладниться наповнення Дніпровського каскаду, що вплине на забезпечення
водою населення і водомістких секторів економіки у літньо-осінній період. У разі спе-
котної і сухої погоди влітку, маловоддя весняного періоду може перейти у маловоддя

дефіцит води в р ічках україни 
у 2020 році
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(гідрологічну посуху) літа-осені.
Засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських та

дністровських водосховищ відбулось в Держводагентстві 28 травня 2020 року.
Представники органів влади, водокористувачів та інших організацій обговорили та

узгодили режими роботи дніпровських та Дністровського водосховищ в умовах мало-
воддя.

За інформацією Укргідрометцентру, опади, які пройшли на заході та в центрі країни
25-26 квітня, суттєво не вплинули на гідрологічний режим річок.

Таким чином, упродовж квітня (на 2-3 місяці раніше звичайних строків) річки дер-
жави поступово перейшли на ґрунтове живлення. Поточна водність річок є значно мен-
шою за середні для квітня показники (менше 40% квітневої норми) і близька до витрат,
які в багаторічному розрізі характерні для меженного періоду – липня-вересня.
Відмічається дуже низька водність таких річок, як Рось, Сула, Південний Буг.

Утримання дефіциту опадів (відсутність стокоформуючих опадів) вказує на високу
ймовірність виникнення на цілому ряді річок (зокрема, Рось, Сула, Південний Буг,
Сіверський Донець, які до того ж мають значне антропогенне навантаження) значної гід-
рологічної посухи у літній період з негативними наслідками для різних секторів еконо-
міки, населення та довкілля.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у червні очі-
кується в середньому 47% від норми.

Однак, завдяки вчасним діям Держводагентства та узгодженим рішенням Міжвідомчої
комісії наповнення каскаду дніпровських водосховищ станом на 27 травня складає 95%.

За інформацією Укргідрометцентру, приплив води до Дністровського водосховища у
червні очікується в межах 64% від норми.

Тому, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, для забезпечення водо-
користувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра було узгоджено здійс-
нювати рівномірний попуск у нижній б’єф витратами не менше ніж 100-110 м3/с.

Станом на 1 липня рівень води у Дністровському водосховищі має бути в межах
119,70-120,0 м БС.

Враховуючи гідрологічну обстановку в басейнах Дніпра та Дністра, гідрологічний про-
гноз на червень та статтю 45 Водного кодексу України, Міжвідомчою комісією узгод-
жено оптимальні режими роботи каскаду дніпровських та дністровського водосховищ на
червень 2020 року. Узгоджені режими роботи водосховищ у першу чергу враховують
пріоритетні потреби населення та аграріїв.

Рівень води в українських річках найнижчий за останні 100 років. Через відсутність
снігу у річках та водосховищах України обмаль води. Подібна ситуація склалася впер-
ше за останнє століття. Це може негативно вплинути на сільське господарство та еко-
номіку загалом. 

За прогнозом Укргідрометцентра, відсутність весняного водопілля, під час якого річки
промиваються талою водою, може призвести до загального зменшення поверхневих вод,
погіршення екологічної ситуації та якості води у річках. 

Причини "зневоднення" річок в Україні. У
березні і майже протягом всього квітня не було
дощів, а внаслідок сильного вітру спостерігалося
досить рідкісне для України явище – пилова
буря. Це, за словами фахівців ДСНС, свідчить
про істотну пересушеність ґрунтів в Україні вже
на середину весни.

У басейні Дніпра спостерігається складна гід-
рологічна ситуація. Усі притоки річки мають
аномально низьку водність, а приплив води до
водосховищ дніпровського каскаду "є одним із
найменших за період спостережень".
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Гідрологи зазначають, що максимум добового припливу води до Київського водосхо-
вища сформувався на 30-31 березня величиною у 950 м3/с (норма 4200 м3/с). Це один
із найнижчих максимумів за останні 100 років. Меншим був лише добовий приплив до
водосховища в екстремально маловодному 1925 році – 892 м3/с.

Фактично, Десна живиться виключно з ґрунтових вод. За 140 років спостережень
така ситуація зафіксована вперше. Максимальний рівень Десни цієї весни на 74 см
нижчий за найнижчу позначку за весь період спостереження, зафіксовану у 2015 році.
Станом на 4.05.2020 р. він складав 145 см над “0” поста. 

Зараз же спеціалісти б’ють на сполох – різниця з нормою складає понад 5 метрів.
Повінь взагалі відсутня, ніде вода не вийшла на заплави, нерестовищ немає, ефекту сані-
тарного очищення річки також немає. Влітку через недостатню кількість опадів і надви-
сокі температури, рівень води в Десні може впасти до критичного (за попереднім прог -
нозом 50-70 см над “0” поста). За більш сприятливих умов він коливатиметься від 120
до 150 сантиметрів.

За квітень приплив води до Дністровсь кого водосховища передбачався на рівні 48%
від норми. Найбільше страждають малі річки, потічки та струмки.

Не менш складною є гідрологічна ситуація в басейнах приток Середнього Дніпра, стік
яких формує бічний приплив води до решти дніпровських водосховищ –
Кременчуцького, Кам'янського та Дніпровського. Показники близькі до критеріїв мало-
воддя.

Можливі наслідки маловоддя для економіки держави. 
Передбачаються негативні наслідки для різних секторів економіки, зокрема для галу-

зі сільського господарства можливе обмеження обсягів води та введення лімітів або
обмеження на водопостачання. Це може позначитися на врожаї, що призведе до здо-
рожчання фруктів та овочів.

У 2020 році в Києві вперше за 140 років не настала метеорологічна зима, темпе-
ратура повітря не опускалася нижче 10°С морозу, а опадів випало 100 мм (70% від
сезонної норми). Загалом зима 2019-2020 років була найтеплішою в Україні за
останні понад 100 років, а погода взимку – найсухішою за останні приблизно 50
років.

https://www.davr.gov.ua/news/u-derzhvodagentstvi-uzgodili-rezhimi-roboti-dniprovskih-ta-dnistrovskih-vodoshovitsh-na-cherven-2020-roku
https://www.5.ua/suspilstvo/riven-vody-v-ukrainskykh-richkakh-nainyzhchyi-za-ostanni-100-rokiv-iaki-mozhut-buty-naslidky-213452.html

«Теплий» 60-річний період мав би вже закінчу-
ватись, але внаслідок діяльності людства це не
відбувається. Середня температура в Україні
цього року може сягнути 40℃.

Україна потерпає від масштабних лісових
пожеж. Рятувальники ведуть постійну боротьбу з
вогнем (найчастіше у Житомирській та Київській
областях). Але відсутність вологи та суховії пере-
шкоджають припиненню лиха. У аграріїв свої
проблеми – страждають посіви, яре зерно дово-
диться сіяти у суху землю.

Між тим, прогнози щодо катастрофічної посухи

кліматологи попереджають:  
посуха 2020 року –  оч ікувана 

закономірн ість
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в Україні можуть не справдитися. Хоча опади у квітні кардинально не врятували ситуа-
цію, то принаймні значно її покращили. Нині на всій планеті триває посушливий період,
який, за прогнозами фахівців, триватиме й далі, формуючи екстремальні погодні умови
на різних континентах в різні пори року. Наша Європа – не виняток.

У доповіді Всесвітньої метеорологічної організації стверджується: п’ятиріччя 2015-
2019 було найтеплішим в історії людства. За даними Національного управління океа-
нічних та атмосферних досліджень США (National Oceanic and Atmospheric
Administration, NOAA), очікується, що середня температура кожного зимового місяця
буде вищою в порівнянні з початком століття на 1-3 градуси. Можливі короткочасні
вторгнення холодного Арктичного повітря». Тож усе так і сталося.

Тривалість такого посушливого періоду лише зростатиме. Кліматичні зміни на плане-
ті останнім часом спричиняють екстремальні погодні умови, інтенсивність яких дедалі
збільшується. Це й значні засухи, і раптові та небачені опади, і шквали, і урагани.

В Україні суттєво змінюється термічний режим, режим зволоження, вітру. Ріст тем-
ператури помітний протягом усього року, а найбільше – взимку та влітку. З кінця 90-х
років в Україні не було жодного природнього холодного року. Середня температура за
рік була вищою за норму. З 2007 року річні аномалії перевищили 1,5 градуси, а в окре-
мі роки – навіть 2.

За останні 120 років в Україні було зафіксовано понад 70 катастрофічних для
агровиробництва посух (серед яких сім посух 1994, 1996, 1999, 2000, 2003, друга
половина 2005 року, 2007 років).

Посуху 2007 року за масштабами та інтенсивністю прирівнюють до найжорстокіших
посух ХХ століття, які сталися в 1921 і 1946 роках. Її негативний вплив значно поси-
лився внаслідок сухої осені та аномально теплої й малосніжної зими, що спостерігали-
ся в деяких областях нашої країни у 2006 році. Посуха зумовила обміління річок цен-
тральної, східної та південної частин України (Рось, Оріль, Сіверський Донець, Дністер
та ін.), що ускладнило водопостачання населених пунктів та погіршило загальну водно-
екологічну ситуацію в їхніх басейнах. У Карлівському районі Полтавської області до
посухи додалися ще й пилові бурі, які знищили посіви культур, завдавши збитків на
12 млн. гривень.

У Маріуполі Донецької області спека спричинила курйозний випадок. До Азовського моря
втік нільський крокодил – один із артистів цирку-шапіто, який гастролював у місті.
Втікач згодом віднайшовся.

Того року в Україні постраждало 10 млн. га посівів зернових, а на площі 1,1 млн. га
сільгоспкультури повністю загинули. Постраждали 11,5 тис. сільгосппідприємств.
Аномально інтенсивна й тривала посуха негативно позначилася на врожаях 2005, 2006,
2007 та 2008 років. Внаслідок істотного недобору врожаю уряд навіть запровадив кво-
тування експорту зерна.

У 2017 році в Україні знову сталася жорстка грунтова посуха. Впродовж червня на
більшій частині території України спостерігався дефіцит опадів, що спричинило посуху
в південних, центральних та східних областях. Але у західних та частково північних
регіонах для формування урожаю практично всіх культур умови залишалися цілком
сприятливими. Втім, на багатьох площах саме цих областей сильні дощі, град та вітер
спричинили локальне полягання та пошкодження посівів. В результаті урожай зернових
і зернобобових культур в Україні скоротився тоді до 61 млн. т (на 7% нижче від показ-
ників 2016 р.).

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США
(NOAA) в регіоні, до якого належить Україна, за останні 30 років спостерігаються одні
з найвищих темпів зростання температури у світі. За рік середня температура зрос-
тала в 3,5 рази швидше, ніж у середньому по планеті.

Підвищення температури призвело до зміни тривалості сезонів – холодний період і
зима стали значно коротшими і теплішими, а теплий період та літо – більш тривалими
й спекотними. Суттєво зросла кількість спекотних днів та тривалість спекотного періо-



ду. Змінився і режим опадів. Взимку при високих температурах все частіше випадає
дощ, а не сніг, тому стійкого снігового покриву немає не лише на півдні країни, а й у
північних областях. Влітку висока температура повітря за наявності вологи сприяє утво-
ренню потужних конвективних хмар (такі хмари утворюються шляхом конденсації водя-
ної пари в повітрі, що підіймається і охолоджується), з яких випадають сильні зливи,
град, формуються небезпечні шквали, а іноді й смерчі. Оскільки зливові опади є дуже
локальними, то все частіше виникає ситуація, коли в одному місці за кілька годин випа-
дає одна-дві місячних норм опадів, а зовсім поряд їх може не бути взагалі. Тому дефі-
цит опадів та одночасні посухи також стали типовим явищем сьогодення.

Ці аномальні події трапляються тому, що на всій планеті нині глобально відбувають-
ся різноманітні аномальні процеси в океанах, внаслідок яких вода в них протягом остан-
нього десятиліття інтенсивно нагрівається. 

Вчені відмічають, що західна частина Індійського океану є значно теплішою за його
східну частину. Відповідно, у його східній частині спостерігається набагато менше випа-
ровування, що спричиняє зменшення обсягів опадів. Саме це поєднання призвело до
руйнівних пожеж, які спостерігались в Австралії у 2019 році.

Підвищення температури океану впливає на атмосферу через так звані центри дії
атмосфери. Погода в Європі і в Україні значною мірою формується такими центрами,
розташованими в Атлантиці. Це так званий Ісландський мінімум (потужний циклон у
районі Ісландських островів) та Азорський максимум (субтропічний циклон, що вини-
кає поблизу Азорських островів). 

Аномально теплі води на півночі Атлантики разом з потужним циркумполярним вихо-
ром у грудні 2019 року сприяли посиленню Ісландського мінімуму. У цьому регіоні
утворювались надзвичайно потужні циклони, які досягали навіть сили тропічних урага-
нів. Поширюючи свій вплив далеко на південь Атлантичного океану, вони взаємодіяли
з Азорським антициклоном. Як наслідок, утворювався потужний південно-західний
потік, який і приносив тепле та вологе повітря в Європу. Проте, до України ця волога
не доходила, оскільки тут панувала переважно антициклональна погода з високим тис-
ком. Тому досить часто на територію України переміщувалось тепле і сухе повітря з Азії
та Африканського континенту. 

На думку кліматологів, саме ці процеси стали причиною аномально теплої зими в
Україні у 2020 році. Проте, якби такі процеси сталися влітку, то ситуація була б наба-
гато серйознішою. За більшої тривалості дня та висоти сонця температура повітря зрос-
ла б набагато більше, і становила б не 18-20, а 40-45℃ і вище, як у Франції у червні
2019 р., коли спостерігалась подібна циркуляція.

Екстремальні явища – ознака зміни клімату. На жаль, кліматичні процеси стають усе
частішими, зумовлюючи все більшу кількість аномалій, зростає екстремальність погодних
явищ. 

Наприклад, у Північній Америці після теплого літа настала досить сувора зима. Тобто,
суттєві відхилення від норми можуть відбуватися як в бік потепління, так і в бік похо-
лодання. Саме це і є однією з ознак зміни клімату. Спостерігається зменшення кількос-
ті опадів, але на перспективу прогнозується збільшення їх інтенсивності (те, що мало
вилитися за 3 дні, виливається за один день).

Безперечно, зміни клімату відбувалися завжди. Природні цикли складають приблизно
60 років, коли середня температура може змінюватися рік від року всього на плюс-мінус
0,5 градусів. Зараз ми живемо в одному з таких циклів, максимальне потепління якого
припало на 80-ті роки минулого століття, після чого мало відбутися похолодання. Але
цього так і не сталося, і потепління продовжилося далі. 

Коли ми аналізуємо історичні зміни клімату (наприклад у Гренландії), то йдеться про
процеси, які відбувалися упродовж тисяч років. Нині такі ж процеси відбуваються за
десятки років, тобто впродовж життя однієї людини. Такої швидкості змін раніше ніко-
ли не спостерігалось.

Якщо людство нічого не змінить у екологічній поведінці, то, можливо, на середину
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ХХІ ст. на півночі України станеться підвищення температури на 3 градуси, а на кінець
століття – вже на 5-6 градусів. А це спричинить збільшення на 40 градусів середнього
показника температури по всій території України. При цьому, у південній Україні спос-
терігатиметься менше опадів, що вестиме до опустелювання цієї частини території.

На даний час в Україні спостерігається одразу кілька видів посух: атмосферна, ґрун-
това та гідрологічна (коли пересихають водойми), а науковці говорять про геологічну
посуху, коли вологи не вистачає у верхніх горизонтах ґрунтів, тобто зникає вода в коло-
дязях.

Що ж буде далі? На фоні геологічної посухи, коли переважатиме антициклональна пого-
да з великою кількістю безвітряних днів, в Україні погіршуватиметься якість повітря
(задимленість, підвищення концентрації шкідливих викидів тощо). Погір шиться також
якість води. Триватиме зменшення водності річок.

У північній частині України збільшиться інтенсивність опадів. Водночас, змінювати-
меться й рослинність. Зростатиме кількість лісових пожеж та інших екстремальних при-
родних проявів.

Вчені переконані, що саме людський чинник значною мірою зумовлює порушення
природних температурних циклів на планеті. Більш-менш позитивний сценарій, на
думку кліматологів, можливий лише за умови глобальних зусиль людства на шляху до
зменшення кількості викидів парникових газів.

У березні 2020 року у Центрі підвищення кваліфікації працівників водного госпо-
дарства була проведена підготовка до дистанційного навчання (робота з викладачами,
підбір та підготовка матеріалів, обробка і розміщення відео-лекцій, презентацій та
документів на онлайн-платформі). Такий спосіб надання освітніх послуг став новим

для фахівців ЦПКВГ.
У квітні 2020 року було проведено дистанційне

навчання для працівників водної галузі (керівників
та фахівців різних категорій), під час якого висвіт-
лювались теми природоохоронного законодавства,
антропогенного навантаження на поверхневі води,
плани управління річковими басейнами, на основі
досвіду українських та іноземних фахівців, а також

водної політики та стратегії, її економічні аспекти тощо; під час аналізу міжнародних
вебінарів розглядались глобальні зміни клімату на планеті та їх вплив на водні ресур-
си в Україні і в світі.

Перелік навчальних матеріалів за розділами курсу (з посиланнями).

Розділ «Водні ресурси України»Розділ «Водні ресурси України»

 В. Білоконь (відео) «Водна стратегія, політичні та економічні аспекти».

дистанційне навчання кер івників 
та фахівців водної  галуз і  
(квітень-травень 2020 року)

І. Маркова, начальник навчально-методичного відділу інноваційних технологій
та розробок, ЦПКВГ

Дистанційне навчання
пройшли близько 
тисячі спеціалістів 

водної галузі

навчання у цпквг
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https://drive.google.com/open?id=1SiQcjZnQBM_om_Po0qUxWakl8-Ds_FCb
 В. Білоконь (презентація). «Водна стратегія, політичні та економічні аспекти».
https://drive.google.com/open?id=1LqQjDyKwJsmHu-UyNzoZFqMFAzVLERTK
 С. Куруленко (презентація) «Стан та перспективи гармонізації природоохоронно-

го законодавства України відповідно до вимог Угоди про Асоціацію між Україною та
ЄС. Окремі питання реформування управління водними ресурсами».

https://drive.google.com/open?id=1AxLsOf_YrTg8ybFUjSrWKEcpqjFrpkXk
 О. Ярошевич (презентація) «Методика визначення основних антропогенних

навантажень та їх впливів на стан поверхневих вод. Гідроморфологічні зміни».
https://drive.google.com/open?id=1ZAJZ3fzHSiBZm5AW8YQfVDf6vy_YG_uo
 О. Ярошевич (презентація) «Визначення основних антропогенних навантажень та

їх впливів на стан поверхневих вод. Методичні рекомендації».
https://drive.google.com/open?id=1qjtjXD-itNKO2PyE7CJAEjeeHkKyjqvi
 О. Ярошевич (документ) «Методичні рекомендації щодо визначення основних

антропогенних навантажень та їхніх впливів на стан поверхневих вод».
https://drive.google.com/open?id=1ACKlJqB5wuv479a9vasWF4DIDc99M64e
 Ф. Сеган (відео) «Risk analysis & environmental objectives on surface water concept

and examples».
https://drive.google.com/open?id=1KJw54Ju5Qw9_XerE_KEcZ9LOP-RpbKcM
 Ф. Сеган (презентація) Risk analysis & environmental objectives on surface water

concept and examples.
https://drive.google.com/open?id=1ACPmsMNzqDLvfQVMrnqza3FpwyAk6Iit
 О. Озеранець (презентація) «Основні критерії встановлення нормативів ГДС».
https://drive.google.com/open?id=1dJFfnEzeKryaqyjayZ9SurAlDPiA0bjc
 С. Куруленко (інформаційна довідка та матеріали) «Гармонізаці природоохорон-

ного законодавства України відповідно до вимог угоди про асоціацію між Україною
та ЄС. Окремі питання реформування управління водними ресурсами» 

https://drive.google.com/open?id=1-pjP8dqJ31UfhAZSyQyKv6vCG-ghk319
 Матеріали до «Гармонізаці природоохоронного законодавства України відповідно до

вимог угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Окремі питання реформування управ-
ління водними ресурсами» (10 файлів) 

https://drive.google.com/open?id=1Lf8uRLJA_GwH59bkysMzlSEPMqvrR8Z8

Розділ «План управления річковим басейном Дніпра» (презентації)Розділ «План управления річковим басейном Дніпра» (презентації)

Филипп Сеган «ПУРБ Дніпра: техничні результати».
https://www.slideshare.net/secret/uYdAUR6rdxYSLc
Ірина Овчаренко «Державне агентство водних ресурсів України: дорожня

карта». 
https://www.slideshare.net/secret/FhiDW0x9vBaufk
Євгенія Василенко «ПУРБ Дніпра: характеристика». 
https://www.slideshare.net/secret/yEdoGaZnZpsa3e
Катерина Мудра «ПУРБ Дніпра: делініація масивів поверхневих вод».
https://www.slideshare.net/secret/M1IN032yjq4U8s
Наталія Люта «ПУРБ Дніпра: делініація масивів підземних вод». 
https://www.slideshare.net/secret/AUkt4Xppoe0jpz
Олексій Ярошевич «ПУРБ Дніпра: природоохоронні території та екологічні

цілі». 
https://www.slideshare.net/secret/gpmu8fzwqeJUcJ
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навчання у цпквг

Наталія Осадча «ПУРБ Дніпра: аналіз антропогенних навантажень, оцінка
ризиків, екологічні цілі для МПВ». 

https://www.slideshare.net/secret/3SEz3phmKqeLFK
Наталія Люта «ПУРБ Дніпра: аналіз антропогенних навантажень, оцінка ризи-

ків, екологічні цілі для масивів підземних вод».
https://www.slideshare.net/secret/tz98IUWzRKezmY
Євгенія Василенко «ПУРБ Дніпра: гідроморфологічна оцінка». 
https://www.slideshare.net/secret/4A3cnBwwPOt1bD
Данило Спектор «ПУРБ Дніпра: гідрогеологічена оцінка».
https://www.slideshare.net/secret/hKmxzq1odfhX6A
Ольга Попова «ПУРБ Дніпра: економічний аналіз», частина 1.
https://www.slideshare.net/secret/LU1QdslI4qOfAg
Филипп Сеган «ПУРБ Дніпра: консультації з громадськістю». 
https://www.slideshare.net/secret/jrJ5UNdUyKh4uP
Юнона Віденіна «ПУРБ Дніпра: консультації з громадськістю».
https://www.slideshare.net/secret/kessaXbrgVxhkg
EUWI (презентація) «Basin Counsil Consultations». 
https://drive.google.com/open?id=1cPL_fObXZ53DClGdZWYAZQUX4SGpkYno
Державне агентство водних ресурсів України (презентація) «План управління

річковим басейном».
https://drive.google.com/open?id=1XSeqI1yeBDfCVf19AiMGCCMVrLnXbuTZ
«Future of River Basin» (відеоролик) 
https://drive.google.com/open?id=1BC3lS0xn00gWfCnLpN3ckUyS2uv9N39Y
EUWI+ (технічний звіт) «Розробка проекту Плану управління річковим басей-

ном Дніпра в Україні: визначення територій (зон), які підлягають охороні; пропо-
зиції щодо екологічних цілей».

https://drive.google.com/open?id=1VVXKhtlokLMQ5HVKRlT8qOKdfzugCA4U
С. Афанасьєв, І. Овчаренко, В. Осадчий (стенограма наукової доповіді, кафед-

ра президії НАН України) «Біоіндикація екологічного стану річкових систем
України в аспекті імплементації директив ЄС у галузі довкілля»

https://drive.google.com/open?id=1BPgzh2_pVppDtwlqLGjoggkwOLoSjlpA

Розділ «Вода і зміни клімату на планеті» (іншомовні + досвід колег)Розділ «Вода і зміни клімату на планеті» (іншомовні + досвід колег)

Вебінар 2020 («Journеe mondiale de l’eau»: Les contaminants d’intеrеt еmergent
dans l’eau) 

https://www.youtube.com/watch?v=jsJ51FPrUY0&fbclid=IwAR3oOHB9PRY8dkP
CwPfcUQ-SWHAdYWaZzNBN6X9NddlsFR4Bwx_5M5XrdSQ

Вебінар “Міжнародний день води 2020. Вода і зміни клімату” (World Water Day
2020 – “Water & Climate Change”) 

http://www.iwra.org/wwd-webinar/?fbclid=IwAR05DQK8po72ENbJaY
OGcKemUvuKpf1P-G_onq6pLthUAgO-g01xkwnSFys

А. Савадян (презентація) «Громадські консультації для розробки планів управ-
ління річковим басейном – Вірменія» 

https://drive.google.com/open?id=1_U7WQnYESmCl7e-3ufwPjZqL2vIGQpIn
Jacquin-IOWater (презентація) «Stakeholders involvement»
https://drive.google.com/open?id=1D2rwV3ulRgSuxoWxfrLUgTZ-j-w612aT
Jacquin-IOWater (презентація) «Communication and information related to river

basin management plan development».
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https://drive.google.com/open?id=1lrB4lI52FKE6pfTGIsg9CgizGkY86eLr
А. Жовтенко (презентація) «Басейнові ради. Досвід різних країн». 
https://drive.google.com/open?id=13UQe-6vEp_I1ENucgzdWZ_k8qvNWEjQ7

Одночасно з навчальним процесом спеціаліс-
ти ЦПКВГ, разом з викладачами, готували
великий блок запитань (питання різноплано-
вого характеру, побудовані на базі вивченого
матеріалу) для проведення онлайн тестування,
яке могло б повною мірою свідчити про рівень
засвоєння матеріалу слухачами.

Тестування проводилось у другій половині
травня. Слухачі виявили добрі результати. На
основі проходження тестів було виведено ста-
тистику підготовки працівників РОВР та
БУВР з різних питань, а також рівень їх ком-

петентності. Після завершення повного аналізу робіт і оцінювання, було проведе-
но сертифікацію слухачів. При цьому враховувався індивідуальний рівень знань
кожного фахівця при проходженні навчання.

У навчальному процесі взяли участь понад 800 спеціалістів водної галузі.
Загальні результати тестувань були розбиті на три категорії:
Зареєструвались, пройшли курс, проте не набрали необхідної кількості балів

(≤ 50 балів) – 58 осіб; набрали 51-75 балів – 137; 76-100 балів – 683 особи.
Дистанційне навчання показало позитивні результати, бажання і можливість

спеціалістів галузі розвиватись та отримувати нові знання. Такий вид освоєння
матеріалу був новим для водного сектору, але із завданнями більшість слухачів впо-
рались успішно, чим підтвердили свою компетентність та здатність адаптуватись
до нововведень.

Сучасний метод навчання виявився зручним, спеціалісти отримали можливість
заслуховувати лекції, знайомитись з навчальними матеріалами, брати участь в
обговорені міжнародних вебінарів без відриву від виробничого процесу. При цьому
важливо зазначити і економічну користь для галузі, оскільки відпадає необхідність
витрачати кошти на відрядження.

Проте, слід пам’ятати, що найкращим є поєднання різних форм навчання, і поруч
з новітніми формами та методами необхідно активно використовувати і прямі, очні

заняття, оскільки лише при роботі з аудиторією лектор
має можливість скорегувати подачу матеріалу, разом зі
слухачами обговорити питання в аудиторії і застосувати

за необхідності практичні навички, проаналізу-
вавши відповідні приклади та ситуації.

Дистанційний метод навчання має стати
одним із різновидів подачі навчаль-
ного матеріалу в подальшій роботі
Центру підвищення кваліфікації
працівників водного господарства,
що урізноманітнить форми навчан-
ня і дасть можливість більш бага-
тогранно розвиватись спеціалістам
нашої галузі.



20 кв ітня – всеукраїнський день
довкілля

Щороку в третю суботу квітня в Україні відзначається День довкілля.Щороку в третю суботу квітня в Україні відзначається День довкілля.
Головним завданням відзначення Головним завданням відзначення Дня довкілляДня довкілля є привернення уваги гроє привернення уваги гро--
мадян України до критичного стану довкілля та виховання екологічногомадян України до критичного стану довкілля та виховання екологічного
мислення.мислення.

У цей день в містах і селах на волонтерських засадах проводятьсяУ цей день в містах і селах на волонтерських засадах проводяться
екологічні толоки з метою прибирання територій, берегів і акваторійекологічні толоки з метою прибирання територій, берегів і акваторій
найближчих водойм, ліквідації стихійних звалищ, створення парків,найближчих водойм, ліквідації стихійних звалищ, створення парків,
скверів і зелених куточків.скверів і зелених куточків.

Закликаємо всіх друзів природи свідомо турбуватись про зелене сереЗакликаємо всіх друзів природи свідомо турбуватись про зелене сере--
довище, адже кожен небайдужий вчинок — це запорука майбутнього.довище, адже кожен небайдужий вчинок — це запорука майбутнього.

20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня
Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).

Біологічне різноманіття є основою життя. Його збереження
необхідне для існування людини. На жаль, інтенсивність викорис-
тання компонентів біорізноманіття призводить до виснаження та
вичерпання природних ресурсів: зникають та перебувають під
загрозою зникнення численні види та екосистеми, постійно зрос-
тає загроза генному фонду та ін.

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро була підписана Конвенція про біо-
логічне різноманіття. Під поняттям «біорізноманіття» розуміють сукупність усіх видів
живих організмів (від бактерій до ссавців), невід’ємною частиною яких є людина.
Основною метою Конвенції є збереження біологічного різноманіття на генетичному,
видовому, екосистемному рівнях.

Верховна Рада України ратифікувала дану Конвенцію 29 листопада 1994 року, а
також ухвалила ряд законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших між-
народних договорів, які регулюють питання збереження та використання біологічно-
го і ландшафтного різноманіття. На національному рівні координацію реалізації поло-

жень законів та відповідних програм здійснює Національна Комісія з
питань збереження біорізноманіття і Міністерство екології та природних
ресурсів України.

Темпи зникнення рідкісних видів надзвичайно
високі. За останні 400 років планета втратила близь-
ко 100 видів лише хребетних тварин. На цей час при-
близно 22 тисячі видів рослин і тварин перебувають

22 травня – міжнародний день
біолог ічного р ізноманіття 

(International Biological Diversity Day)
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на межі зникнення (зникаючими називають види, чисельність яких
стрімко зменшується або вже досягла критичного рівня в межах
свого ареалу).

В Україні внаслідок господарювання, особливо за останнє сто-
ліття, значно змінилися ландшафти та середовища існування.
Різко зменшилася площа, зайнята природними угруповуваннями –
до 29%, у т. ч. лісами – до 14,3%. На території країни було прак-

тично знищено степ як природний біом, значних змін зазнали гідрологічні умови
території у зв’язку з будівництвом рівнинних гідроелектростанцій та створенням
водосховищ, осушенням боліт Полісся та обводненням степу. Спостерігається антро-
погенне забруднення значних територій, зокрема важкими металами, радіонуклідами,
стійкими органічними сполуками, є прояви девастації та синантропізації екосистем,
що загрожує втратою гено-, цено- та екофонду.

У той же час Україна має багату біоту, яка налічує понад 25 тис. видів рослин (5100
судинних рослин, 15 тис. грибів і слизовиків, 1 тис. лишайників, майже 800 мохопо-
дібних і близько 4 тис. водоростей), 45 тис. видів тварин (понад 35 тис. комах, майже
3,5 тис. інших членистоногих, 1800 найпростіших, 1600 круглих червів, 1280 плоских
червів та 440 кільчастих червів серед більш ніж 44 тис. безхребетних, близько 200 риб
і круглоротих, 17 земноводних, 21 плазунів, близько 400 птахів і 108 ссавців із хре-
бетних) та характеризується певним ендемізмом і реліктовістю.

Щорічне відзначення Міжнародного дня біологічного різноманіття – чудова нагода
ще раз згадати про необхідність збереження біорізноманіття та усвідомити відпові-
дальність за збереження цієї дорогоцінної спадщини для нинішніх та прийдешніх
поколінь.

15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім
днем навколишнього середовища, який має проводитись з метою поглиблення сус-
пільного усвідомлення необхідності зберігати і покращувати довкілля. 

Обрання цієї дати обґрунтовано тим, що саме в цей день відкрилася Конференція
ООН із проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 1972), за результатами якої
створено Прог раму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). У 2000 році в цей

день розпочато програму ООН «Тисячоліття
довкілля – приступити до дій». Програма є
ще одним нагадуванням людству про його
роль в охороні довкілля. Всесвітній День
довкілля вважається однією з найважливіших
подій екологічного календаря і щороку від-
значається у понад 100 країнах світу.
Щорічне святкування Дня довкілля привер-
тає увагу суспільства до екологічних проблем
і підкреслює гостру необхідність в зміні став-
лення людини до природних ресурсів.

5 червня – всесв ітн ій  день охорони
навколишнього середовища



Внаслідок запровадження карантинних заходів і самоізоляції населеня країн світу,
поширення коронавірусу змінило життя на планеті. Природа почала відновлюватися:
до Венеції прилетіли качки, а вулицями містечка в Уельсі гуляють кабани. У Чикаго
океанаріумом ходять пінгвіни. Повітря стало значно чистішим.

Працівники американського космічного агентства NASA поділилися цікавим дослід-
женням. Вони порівняли світлини провінції Хубей, звідки почалося поширення коро-
навірусу, та з’ясували, що забруднення повітря над цими територіями майже зникло
від початку карантину.

На супутникових знімках, які були оприлюдненні NASA, видно падіння рівня діок-
сиду азоту (NO2) – отруйного газу, який виділяється транспортними засобами, елек-
тростанціями та промисловими об'єктами. 

За даними Центру досліджень енергії і чистого повітря, викиди CO2 скоротилися
як мінімум на 25% через заходи щодо стримування коронавірусу. Фактично за цей час
Китай не відтворив 200 мільйонів тонн вуглекислого газу – більше половини річного
обсягу викидів Великої Британії.

В Італії різко знизилося забруднення повітря,
оскільки місцеві мешканці змушені були залиша-
тися вдома на самоізоляції.

Європейське космічне агентство (ESA) опублі-
кувало знімки супутника Copernicus Sentinel-5P,
на яких видно зменшення забруднення повітря
над Італією, зокрема, викидів діоксиду азоту над
долиною річки По в північній Італії.

Канали Венеції очистились, бо через пандемію
коронавірусу зникли туристи, а рух моторних чов-
нів припинився і канали стали дивовижно чисти-
ми, з прозорою водою. Очищення води пов'язане зі
зменшенням трафіку на каналах. На поверхні води
не утворюється осад, який залишається на дні.

У Чикаго (США) закрили для відвідувачів
океанаріум Shedd Aquarium, а персонал випустив
пінгвінів і дозволив їм досліджувати територію.
Тепер вони гуляють залами й розглядають риб,
яких ніколи не зустріли б у природі та знайом-
ляться з сусідами.

Від початку епідемії коронавірусу кількість пар-
никових газів, які спричиняють зміни клімату,
суттєво знизилася. Промислове виробництво в

вплив карантину через COV ID-19 
на св ітову еколог ію



багатьох країнах призупинено, тра-
фік транспортних перевезень,
включаючи авіа, значно зменшився. 

Європейське космічне агентство
(ЄКА) показало, як очистилося по -
вітря над деякими містами в Єв -
ропі після запровадження каранти-
ну. В регіоні Парижа воно виявило-
ся найчистішим за останні 40 років.

В агентстві NASA зменшення
забруднення повітря спочатку по -
мітили навколо Уханя, де вперше вия -
вили коронавірус, а потім в Італії.

На перший погляд здається, що
незважаючи на те, що COVID-19
приніс населенню всього світу
багато горя і складнощів, умови
пандемії нібито показують резуль-
тативність у відновленні навко-
лишнього середовища і в боротьбі
проти кліматичних змін. Насправді
це не зовсім так.

Чистота повітря, швидше за все,
є явищем тимчасовим, а кризова ситуація у сфері охорони здоров’я має приховані еко-
логічні наслідки.

Яким буде вплив утилізації медичного спорядження? Тепер медична маска є
обов’язковою не тільки для медперсоналу, а й для тих, кому необхідно потрапити в
громадський транспорт, продуктовий магазин, аптеку чи лікарню. Значна частина
захисних масок виготовлена з синтетичного полімеру – спанбонду. З нього ж роблять
респіратори N95 і медичні костюми. Такі вироби використовуються одноразово, їх не
можна переробити, тому й екологічний слід цього медичного захисту є значним.

На даний момент ніхто не знає, скільки таких масок, респіраторів і захисних кос-
тюмів було використано з початку розвитку коронаепідемії. Очевидно тільки одне –
попит на медичне спорядження зростає з кожним днем, а разом з ним і виробництво.

Наприклад, якщо в перші дні лютого Китай виготовляв 10 млн. масок за добу, то
наприкінці місяця щоденна норма зросла до 115 млн. У середині березня Китай побив
всі рекорди і підвищив планку до 200 млн. Тим часом, виробництво захисних масок
набирає обертів і в інших країнах.

Антисептик для рук – ще один елемент захисту, без якого важко уявити своє життя
в розпал пандемії. Такий гель або рідину досить часто продають у двох видах плас-
тикової тари: поліетилентерефталат (PET-1) або поліетилен високої щільності
(HDPE-2). Обидва пластика приймають на переробку за наявності покажчика з номе-
ром на дні пляшки, але сам дозатор – ні, бо його зазвичай не маркують. Якщо брати
до уваги той факт, що в Україні сміття сортує приблизно 4% громадян, а антисептик
і захисні маски вже не є дефіцитним товаром, то очевидно наші звалища незабаром
очікує відчутне пластикове поповнення.
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Використання пластику. До недавнього часу багато хто прагнув скоротити вико-
ристання пластику. Кав’ярні наливали каву в багаторазову чашку клієнта, а в про-
дуктових хліб продавався «голеньким». У суспільстві набирав популярність тренд без-
відходного існування (zero waste), і в магазинах все частіше зустрічалися люди, які
насипати крупи, горішки і сухофрукти у власні лляні мішечки, а не в одноразовий
пакет-маєчку. Однак противірусні заходи і підвищені санітарні норми стали на пере-
шкоді такому стилю життя.

З часу оголошення карантину у магазинах української столиці практично всі това-
ри фасуються в пластикову тару, щоб зменшити контакт людей безпосередньо з про-
дуктом. Населення тепер боїться купувати неупаковані продукти. Пандемія змінила
пріоритети. 

Страх зараження вплинув на роботу еко-захисних груп у світі і кліматичних акти-
вістів. Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш висловив занепокоєння про те,
що коронавірус відверне світ від важливішої проблеми – кліматичної кризи.

Превентивні заходи проти розширення коронапандемії поставили під загрозу зриву
заплановану на листопад Конференцію ООН зі зміни клімату в Глазго (СОР26). Все
більше міжнародних рейсів скасовуються, а це значить, що підготовчий етап перего-
ворів і зустрічей проходить не за наміченим сценарієм. Секретаріат Рамкової конвен-
ції ООН про зміну клімату скасував усі фізичні збори і призупинив всі офіційні місії
до кінця квітня.

Виходячи з того, що коронавірус – явище тимчасове, а кліматична криза відбува-
ється вже давно і в найближчі десятиліття вона буде тільки загострюватись, розгля-
дається варіант проведення СОР26 у віртуальному форматі.

Однак, у нинішній ситуації можна знайти й переваги: 
• Карантин перевів багатьох на віддалену роботу, і таким чином ми всі зрозуміли,

що значну кількість зустрічей можна було б проводити в форматі відеоконференцій
або взагалі скоротити до електронних листів. Роботодавці побачили, що співробітни-
ки можуть виконувати свої завдання дистанційно, а це значить, що в майбутньому
більше людей буде працювати з дому, знижуючи тим самим свої транспортні викиди.

• Зараз ВООЗ і МОЗ України рекомендують знизити до мінімуму відвідування гро-
мадських місць, а з цього випливає, що для власної та колективної безпеки поповню-
вати свої продуктові запаси варто якомога рідше. За таких умов люди змушені пла-
нувати покупки, а разом з ними і прийоми їжі. Планування – це відмінний спосіб ско-
рочення харчових відходів (близько 1,3 млрд. тонн), які мешканці планети генерують
щорічно.

• Розбір вмісту шафи став популярною активністю під час самоізоляції, що дало
можливість багатьом з нас переглянути своє ставлення до речей і звільнитися від зай-
вого. Позбавлення власної оселі від непотрібу допомагає повернути контроль над
власним життям і перемогти тривожність, з відчуттям якої неодноразово стикаються
зараз люди в багатьох країнах світу.

еКОлОГІЧнО-ЗбАлАнСОВАне ВІДнОВленнЯ еКОнОМІКи ПІСлЯ
ПАнДеМІї КОРОнАВІРУСУ

Нині увага світу зосереджена на нагальних питаннях охорони здоров'я та економі-
ки, однак людство не має забувати про глобальну проблему кліматичних змін.

Уповільнення глобальної економічної активності призвело до скорочення викидів



двоокису вуглецю. 
Країни рано чи пізно впораються з пандемічною кризою. І підчас вирішення цієї

проблеми заходи, що вживатимуться з метою допомоги світовій економіці, повинні
бути розроблені з урахуванням всіх кліматичних викликів. 

Усі стимулюючі ініціативи повинні використовувати можливості для створення
робочих місць та покращення життєво важливої інфраструктури з одночасним при-
скоренням переходу до більш чистої енергії.

Енергетична система кожної країни має свої особливості, і використання державних
ресурсів необхідно адаптувати до кожної ситуації. Визначені п'ять напрямів, у яких
можливо діяти:

Споживчі витрати – вони падають під час економічної кризи, тому слід прагнути до
заохочення людей знову витрачати гроші для придбання дороговартісних товарів
(автівки, побутова техніка тощо). 

Стимуляція попиту через програму утилізації “Гроші за скрап” є економічним сти-
мулом, зосередженим на підвищенні енергоефективності широкого спектру основних
побутових товарів. Це сприятиме підвищенню попиту споживачів та досягненню три-
валого скорочення викидів.

Незважаючи на значне зниження вартості вітрових та сонячних технологій в остан-
ні роки, залучення належного рівня інвестицій, необхідного для досягнення міжна-
родних кліматичних цілей, ще не досягнуто. Державна підтримка вітрових та соняч-
них електростанцій – швидкий спосіб створення нових робочих місць уздовж всього
ланцюжка постачання продукції. 

Робочі місця в секторі зеленої енергетики. Коронавірус спричинив масштабний
експеримент з роботи вдома та домашнього навчання, оскільки мільйони дорослих та
дітей раптово опинилися прикутими до власних домівок, що тільки підкреслює залеж-
ність суспільства не лише від Інтернету, але й від доступного та надійного електро-
постачання. Електромережі допомагають пройти через нинішню кризу, але вони не
готові до більш електро-інтенсивного майбутнього, в якому на вітер та сонячну енер-
гію припадає зростаюча частка виробництва електроенергії. Інвестиції для зміцнення
існуючих мереж та інтеграції цифрових технологій підчас їх експлуатації мають стати
пріоритетом для всіх.

Розбудова сучасної електроенергетичної системи. Не існує єдиного чи простого
підходу для вирішення кліматичних проблем у світі. Для цього треба використовува-
ти широкий спектр різних енергетичних технологій. Зокрема, таких технологій, як
акумуляція, водень та перехоплення вуглецю. Масове виробництво та широке впро-
вадження можуть перетворити їх на життєво важливі елементи підчас переходу до
чистої енергії у всьому світі. 

Програми стимулювання можуть допомогти цим технологіям досягти масштабів під-
вищеної конкурентоспроможності та створення нових галузей з великою кількістю
робочих місць. 

Розробка та поширення енергетичних технологій наступного покоління. 
Згідно з аналізом Міжнародної Енергетичної Агенції IEA, уряди, прямо чи опосе-

редковано, спрямовують понад 70% світових інвестицій саме в енергетику.
Отже, завдяки продуманим і своєчасним заходам можливе екологічно-збалансоване

відновлення економіки.
https://leacond.com.ua/novini-i-publikatsii/novini-industrii/yak-zrobiti-ekonomichne-

vidnovlennya-pislya-pandemii-koronavirusu-ekologichno-zbalansovanim.html
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Причина кліматичної кризи — діяльність людей
Один градус. Приблизно настільки (якщо бути точним, то на 0.85°C) зросла серед-

ня температура Землі за останні 100 років. Це доводить, що відбувається  кліматична
криза і температура планети продовжує зростати.

У повсякденному житті ми стикаємося зі значним коливанням температур. Вони
залежать від циклічних змін (наприклад, дня і ночі, літа і зими) та доволі складних
закономірностей вітру й опадів. На глобальну температуру впливає те, скільки енер-
гії Земля отримує від Сонця та скільки цієї енергії випромінює назад у космос.

Комп’ютерна модель показує концентрацію вуглекислого газу в атмосфері в один з сезонів. Червоний і фіолетовий 
кольори — завелика кількість вуглекислого газу (NASA Goddard Space Flight Center’s Global Modeling and Assimilation Office)

зелена енергетика в україні
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Кількість енергії, яку Земля «віддає» кос-
мосу, залежить від хімічного складу атмосфе-
ри, насамперед — кількості газів, які затриму-
ють сонячну енергію в атмосфері, створюючи
«теплову пастку». Затримана в атмосфері
енергія додатково нагріває сушу й море. Саме
це є головною причиною глобального потеп-
ління. Найбільше на цей процес впливає вуг-
лекислий газ (СО2). Його концентрація в
атмосфері зростає щороку. Експерти впевнені,
що це наслідок діяльність людей: вирубка
лісів, агрокультура, спалювання корисних
копалин заради енергії.

Потепління на один градус вже призвело до значних негативних наслідків: збіль-
шення спекотних днів, сильніші бурі, вплив на врожаї, танення льодовиків.
Порівнюючи з 1980-ми роками, зникла площа морського льоду, яка перевищує у три
рази площу України.

За прогнозами фахівців, один градус — це початок. Якщо нічого не робити, то до
2055 року температура зросте на 2°C, а до 2100 — на 4.5°C. Для порівняння: у льодо-
виковий період температура була лише на 4°C меншою, ніж зараз. То ж загрози ціл-
ком серйозні — через аномальну спеку деякі регіони стануть непридатними для життя,
деякі — зникнуть через підвищення рівня морів, збільшаться проблеми зі здоров’ям, а
природні катастрофи траплятимуться частіше. Потепління загрожує не лише людям,
але й всьому живому на землі. 

Зелена енергетика може запобігти кліматич-
ній кризі. Під «зеленою енергетикою» розумі-
ють відновлювальні джерела енергії, невичер-
пні у природі. Окрема властивість — вплив на
довкілля. Він є, але не пов’язаний з викидами
газів, які затримують сонячну енергію в
атмосфері.

Зелена енергетика (сонячна та вітрова) не
виробляє ані вуглекислого газу, ані інших газів, що спричиняють глобальне потеплін-
ня. Як порахували експерти Міжурядової групи з питань змін клімату ООН, аби тем-
пература не зросла вище за 2°C, середні викиди вуглекислого газу потрібно зменши-
ти на 40-60%. Тож, зазвичай, перехід на зелену енергетику очолює список заходів для
зупинки кліматичної кризи. Найвідоміші види зеленої енергетики – такі:

ВОДА.ВОДА. Сьогодні майже 16% електроенергії генерується гідроелектростанціями.
При її застосуванні можна обслуговувати багатьох людей і різні галузі економіки.
Однак є і мінуси – більші дамби часто руйнують річкові екосистеми, заважають дея-
ким видам риб, не застраховані від посухи.

ВІтеР. ВІтеР. Вітрову енергію люди почали використовувати майже 7 тис. років тому, але
її ефективність значно збільшилась внаслідок розвитку технічного прогресу і ство-
рення великих турбін.

СОнце. СОнце. Існують різні способи концентрації сонячного тепла в якості джерела
енергії. Найбільш відомі – сонячні батареї і сонячні теплові електростанції.

Клімат у світі теплішає. 
Це називається 

«кліматичною кризою». 
Зелена енергетика – 

відповідь на цю кризу

Збільшення викидів вуглекислого газу з 1960 по 2015 рік
(bbc.co.uk, Scripps CO2 Program)
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Світ все активніше переходить на зелену енер-
гетику. Чи є у зеленої енергетики альтернатива? 

Враховуючи кліматичну кризу, перевіряти —
занадто ризиковано. Спираючись на висновки
експертів Світового банку зволікати не можна.
Як буде виглядати світ тепліший на 4°C? Масово
перестануть працювати базові системи — поста-
чання води, життєспроможність берегових міст.
Найгірші наслідки будуть у найбідніших країнах.
Прогнозованого потепління на 4°C потрібно не
допустити.

Велика Британія, Німеччина й інші країни-ліде-
ри борються з кліматичною кризою за допомогою впровадження зеленої енергетики.
У 2015 році 195 держав обговорили, яким чином зупинити екологічну кризу, та під-
писали Паризькі домовленості. План такий: середня температура на планеті не має
піднятися більш ніж на 2°C. Хоча ратифікація домовленостей не передбачає відпові-
дальності, передові країни ставляться до кліматичної кризи серйозно. Окрім кліма-
тичної небезпеки зміни в екології завдадуть величезних економічних збитків — навіть
за зростання температури лише на 1.5°C. До 2030 року продуктивність економік світу
падатиме сумарно на 2.2% щороку.

Одним із пріоритетів боротьби став перехід на відновлювальні джерела енергії –
зелену енергетику, хоча більшість держав не встигають виконувати заплановане.

Велика британія вперше з 1882 року провела без вугілля так званий «зелений тиж-
день». Наразі точаться дискусії щодо можливого виходу Великої Британії на нульове
споживання вуглецевого палива до 2050 року. Це — гучний сигнал змін, які відбува-
ються у країні на ринку відновлювальної електроенергії. За даними Євростату у 2017
році споживання зеленої енергії у Британії було трохи вищим за 10%, і до 2020 цей
показник повинен зрости. Зараз найбільшими споживачами такої енергії у регіоні є
Швеція, Фінляндія, латвія і Данія.

німеччина продовжує втілення Паризьких домовленостей і планує збільшити час-

Сонячна електростанція в місті Офінген, Німеччина
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тку зеленої енергетики до 65% у 2035 році. 
Франція теж пришвидчує процес переходу на зелену

енергетику (до 2028 року її потужності мають зрости
вдвічі).

Швеція планує першою відмовитися від викопного
пального.

Акція «П’ятниці за майбутнє», започаткована Ґретою
Тунберґ, школяркою зі Швеції, здобула підтримку у
багатьох країнах світу. Дівчина стала символом май-
бутнього покоління, якому доведеться жити з наслідка-
ми недбалої екологічної політики, якщо не почати змі-
нювати ситуацію зараз.

Росія має статус країни, що не визначилася з пози-
цією щодо кліматичної кризи. Там вважається, що зеле-
на енергетика шкодить планеті, людям і тваринам: чи
комфортно людям буде жити на планеті, заставленій
частоколом вітряків і вкритій декількома шарами
сонячних батарей? Скільки птахів гине через вітряки!
Однак у вересні 2019 року Росія заявила про плани на ратифікацію Паризьких угод. 

Президент США Дональд Трамп зазнав серйозної критики за погрози вийти з
Паризьких домовленостей перед закінченням своєї каденції.

Отже, світ розділився на дві частини: далекоглядних країн, які незалежно від своїх
політичних систем, поступово переходять на зелену енергетику, аби людство могло
жити у майбутньому; та скептиків, які гальмують цей процес.

В Україні темпи розвитку зеленої енергетики зростають. Після підписання Угоди
про асоціацію з Європейським союзом у 2014 році та Паризьких домовленостей у 2015
році Україна зобов’язалася дотримуватися плану з «озеленення» енергетичного секто-
ру та створення умов для інтеграції енергетичної системи до стандартів
Європейського Союзу. Зокрема, у статті 338 Угоди ідеться про «розвиток та підтрим-
ку відновлювальної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та
охорони навколишнього середовища, а також альтернативних видів палива, зокрема
сталого виробництва біопалива».

За п’ять років інвестиції у зелену енергетику України склали понад 4 мільярди
євро. В українську зелену енергетику вкладають кошти інвестори з Китаю, Іспанії,
Норвегії, Канади та інших країн.

Найбільше в Україні зростають потужності сонячних електростанцій. Інвестиції
саме у цю галузь є наймасштабнішими. 

Окрім сонячної та вітрової, інвестори вкладають гроші у біо- та гідроенергетику.
Один з успішних проектів — біогазовий комплекс на сміттєзвалищі у

Хмельницькому. Його потужність — 659 кіловат. 
Щодо гідроенергетики, то потенціал збільшення потужностей гідроелектронстанцій

в Україні незначний. Його стримують природні умови. 

За затвердженою стратегією, частка відновлювальних джерел
енергії в Україні до 2035 року має скласти 25%. 
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Ведуться перемовини з китайськими інвесто-
рами щодо кредиту для побудови найбільшої в
Європі Дніпровської гідроакумулюючої елек-
тростанції. У серпні 2019 року державна компа-
нія «Укргідроенерго» підписала меморандум про
співпрацю з німецькою компанією Inpec
Engineering GmbH про побудову Канівської гід-
роелектростанції, Каховської ГЕС-2 та третьої
черги Дністровської ГАЕС.

Звичайні споживачі також переходять на зеле-
ну енергетику — переважно, домашні сонячні
електростанції. Українці охоче вкладаються у
зелену енергетику: встановлюють сонячні панелі
на своїх будинках та у дворах. Це дозволяє бути
незалежним від зовнішнього постачання елек-
троенергії і продавати залишки енергії за «зеле-
ним тарифом».

Аби перейти на зелену енергетику, власнику
типового будинку потрібно вкласти близько 6
тисяч доларів. Аби максимально використати
можливості «зеленого тарифу» — 22-25 тисяч. У

першому випадку середня окупність складатиме 10 років, у другому — приблизно 4,5
роки.

Сумарна потужність встановлених у приватних господарствах сонячних панелей
зросла з 0.1 мегавата у 2014 до 345 мегават у третьому кварталі 2019 року. Кількість

Вітряні установки на території Ботієвської вітряної 
електростанції у Запорізькій області

Тирса – біопаливо для теплових електростанцій

Найбільші сонячні електростанцій в Україні
26
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господарств, що встановили сонячні
па нелі, за цей період зросла від 21 до
14790. Загальна сума інвестицій у
сонячні станції склала понад 300
мільйонів євро.

Найбільше домогосподарств із со -
нячними елекростанціями є у Дніпро -
петров ській (майже 2000), Тернопіль -
ській (приблизно 1370) та Київській
областях (приблизно 1350). Попит на
сонячні електростанції зростає переду-
сім через те, що вони дозволяють зао -
щаджувати кошти — особливо у ком-
плексі з іншими енергозаощаджувальними діями. 

Що таке «зелений тариф»? Це фіксована ціна, за якою держава (або інші покупці)
закуповує електроенергію, вироблену за допомогою відновлювальних джерел: на вітро -
вих станціях, сонячних панелях, малих гідроелектростанціях, спалюванням біологіч-
ного палива, та інших. Будь-який інвестор, який побудував «зелену» електростанцію
в Україні, може продати свою електроенергію державі за вищою, ніж звичайна, ціною.
Крім того, ціна за «зеленим тарифом» була закріплена із прив’язкою до курсу євро.

Цей механізм дозволив залучити значні інвестицій у зелену енергетику. Врешті-
решт, майбутнього інвестора цікавить можливість гарантованого продажу електрое-
нергії і страхування валютних ризиків. Вони дають впевненість у тому, що інвестор
зможе повернути взяті у кредит гроші і вийти на отримання прибутку. Україна нада-
ла ці гарантії, що зумовило бум відновлювальної енергетики.

«Зелений тариф» — не українська вигадка. Уперше його було застосовано у Сполу -
чених Штатах Америки у 1978 році. З того часу використання «зеленого тарифу» по -
ширилося. Наразі він застосовується у багатьох країнах Європи (Австрії, Франції,
Греції, Великій Британії та ін.), як один із способів стимулювання зеленої енергетики.

В Україні «зелений тариф» започатковано у 2008 році; у 2015 році законодавство
щодо «зеленого тарифу» було переглянуто. Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) перера-
ховувала «зелений тариф» згідно чинного законодавства. Ціна «зеленого тарифу» в
Україні вища, ніж у Європі. Якщо порівняти середні тарифи для кожного з джерел
енергії, то у всіх випадках український показник — більший.

За умов збереження державних гарантій, інвестиції у зелену енергетику продов-
жаться, збережуться темпи розвитку індустрії. Одночасно «зелений тариф» для вироб-
ників буде поступово зменшуватися. Україна до веде, що здатна запускати інновацій-
ні технологічні сфери з нуля. Усе це зробить значний внесок в економічне зростання
України.

На зустрічі з інвесторами та виробниками електричної енергії з відновлювальних
джерел в Уряді України обговорювався меморандум між українською владою та
виробниками ВДЕ щодо реструктуризації «зелених» тарифів.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що від підписання Меморандуму виграє в
першу чергу кінцевий споживач.

https://greenenergy.rbc.ua/page-2/

Зростання кількості сонячних електростанцій у приватних 
господарствах (Державне агентство з енергоефективності 

та енергозбереження України)



Згідно закону про електроенергетику: "зелений" тариф – тариф, за яким оптовий
ринок електричної енергії України зобов'язаний закуповувати електричну енергію,
вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім
доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише мікро,
міні-та малими гідроелектростанціями). 

Зелений тариф – механізм, призначений для заохочення населення для вироблен-
ня електроенергії з альтернативних джерел енергії.

Законодаством прописані варіанти встановлення: иватні електростанції до 30 кВт,
встановлені на даху та/або фасаді приватного домогосподарства.

Як встановити сонячну електростанцію за "зеленим" тарифом ?
Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогоспо-

дарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з
енергії сонячного випромінювання, величина встановленої потужності якої не переви-
щує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про
користування електричною енергією, та має право продавати енергопостачальнику
таку енергію за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання елек-
троенергії приватним домогосподарством.

Не потрібні ліцензія, не потрібно виконувати вимоги відносно «місцевої складової»,
встановити власну електростанцію і продавати електроенергію за «зеленим» тарифом
може любий споживач електроенергії. Порядок продажу та обліку такої електроенер-
гії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює
державне регулювання  у сфері енергетики.

Вимоги до місця встановлення сонячних батарей, – фотоелектричних модулів
• площа даху та/або фасаду має бути достатня для розміщення сонячних батарей

загальною потужністю до 50 кВт;
• орієнтація поля сонячних батарей на південь, як виняток: схід-захід або пд.схід-

пд.захід;
• кут нахилу фотомодулів (визначається від регіону будівництва СЕС);

• характеристики покрівлі достатні для додат кових
вагових навантажень.

• відсутність будівель, споруд, дерев та інших предметів,
які б затіняли сонячні батареї.

етапи впровадження проекту на "Зеленому тарифі":
• погодження місця встановлення СЕС;
• визначення потужності СЕС;
• погодження комплекту обладнання для будівництва

СЕС;
• погодження типу конструкції на яку будуть монту -

ватись сонячні модулі;
• погодження марки та виробника мережевого інвертора;
• погодження з місцевим РЕМ виділеної потужності на

будинок;
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зелений тариф,
впровадження проєктів  для фізичних

та юридичних ос іб
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• поставка та встановлення обладнання  для будівництва СЕС;
• написання заявки – повідомлення енергопостачальній компанії та підготування

схеми підключення генеруючої установки з використанням мережевого інвертора;
• узгодження з енергопостачальником схеми підключення та укладання договору на

улашування вузлу обліку, отримання рахунку на оплату цих послуг по улаштуванню
автоматизованого обліку;

• протягом 5-ти днів з моменту оплати послуг енергопостачальник має привести
систему автоматизованого обліку в активний стан для можливості обліку виробленої

та спожитої електроенергії.
• між енергопостачальником та власником домогосподарства укладаєть-

ся додаткова угода купівлі – продажу електроенергії.
лічильник для "зеленого" тарифу
Для обліку виробленої електрики приватними станціями використову-

ється двонаправлений лічильник активної електричної енергії, що обліко-
вує обсяги відпущеної в електричну мережу та отриману з електричної
мережі електричну енергію, а також (додатково) сальдо між ними.

До кінця 2029 року власники приватних дахових електростанцій гаран-
товано не тільки повернуть інвестиції, а і отримають суттєві прибутки.

http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif

Кожен споживач може зробити свій побут комфортнішим та підвищити
рівень життя, якщо спробує бути енергоощадним. Набагато простіше й дешев-
ше зберігати тепло й електроенергію, ніж потерпати від протягів, вогкості і
холоду у власній квартирі чи будинку та сплачувати великі рахунки за мар-
нотратно витрачені ресурси.

Для того, щоб ефективніше економити електроенергію, слід знати, скільки
споживають електроприлади:

1. Кондиціонер – 2,2–3,37 кВт/год.
2. Електрочайник – 2,2–2,4 кВт/год.
3. Пилосос – 2 кВт/год.
4. Бойлер – 1,5–2,5 кВт/год.
5. Обігрівачі масляний та повітряний – 1,5–2 кВт/год.
6. Праска – 1–2,4 кВт/год.
7. Пральна машина – 0,8–1,14 кВт/год.
8. Холодильник двокамерний – 0,77–0,90 кВт/год.
9. Мікрохвильова піч – 0,7–1,5 кВт/год.
10. Холодильник однокамерний – 0,10-0,40 кВт/год.
11. Телевізор – 0,08-0,14 кВт/год.
12. Електролампа на 100 Вт – 0,1 кВт/год.
13. Комп’ютер – 0,065-0,45 кВт/год.
Ось кілька простих порад, слідування яким дозволить використовувати електрое-

нергію більш ефективно і, відповідно, заощаджувати кошти. Ці правила не складні, але
слід пам'ятати, що для ефективності вимагають щоденного застосування.

як споживачам досягти економії
енергоресурс ів  
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 економте воду. Закривайте крани, якщо не використовуєте воду.
Виїжджаючи, перекривайте крани з гарячою і холодною водою.
 Слідкуйте за станом сантехніки і вчасно ремонтуйте її.

Пам’ятайте, із крапаючого крану витікає 60 літрів води на добу або
1800-1860 літрів на місяць.
 Встановіть лічильники на гарячу і холодну воду – прослідкуєте

за об’ємами витрат води.
 Встановіть термостатичні змішувачі. Швидке регулювання подачі гарячої та

холодної води звільнить від постійного настрою температури та зайвих витрат води.
 Встановіть електронні змішувачі – вода ллється лише тоді, коли руки піднесені

до крану.
 Використовуйте миску для миття посуду на кухні. не розморожуйте продукти

під струменем води.
 Закривайте кран під час гоління та чищенні зубів.
 Приймайте душ замість ванни.
 економічно нагрівати воду за допомогою електричного бойлера.
 Розгляньте нові технології енергетики, зокрема сонячну систему гарячого водо-

постачання – вона окупається з першого дня роботи.

 Купуйте енергозберігаючі побутові прилади. Прилади з наймен-
шим рівнем енергоспоживання маркуються літерами «А» або «А+».
так, наприклад, холодильник класу «А» або «А+» споживає на 30-
50% менше електричної енергії від загального споживання електрое-
нергії холодильником класу «В».
 Виключайте всі електроприлади, які не використовуються. не

залишайте їх у режимі очікування.
 не тримайте електричні пристрої на зарядці більше, ніж необ-

хідно для повної зарядки акумулятора.
 Знайдіть можливість встановити автоматичні вимикачі тВ, комп'ютера й

ноутбука.
 Спробуйте користуватися пароваркою – приготуєте одночасно декілька страв з

допомогою одного джерела тепла.
 Використовуйте енергозберігаючі чайники. Регулярно очищайте чайник від наки-

пу, що змушує використовувати більше тепла для кип'ятіння того ж обсягу води.
 Використовуйте електричний тостер – швидше та економніше приготуєте тости.
 Застосовуйте фритюрниці, які безпечніші та економніші, ніж приготування на

плиті.
 Спробуйте скороварку – вони готують швидше, завдяки більш високим темпе-

ратурам і показникам тиску всередині каструлі.
 Смаження на грилі прискорює процес готування й зберігає корисність продуктів.
 не ставте маленьку сковорідку на велику конфорку – це витрата енергії та

грошей.
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 накривайте кришкою каструлю, коли готуєте – це заощадить час
готування.
 Використовуйте весь простір плити – ви можете одночасно при-

готувати те, що потім потрібно буде лише розігріти.
 Встановлюйте індукційні плити, які більш ефективні, простіше

очищаються та управляються.
 Зберігайте скло кухонної духової шафи чистим – це дозволить

контролювати ступінь готовності страви, не відкриваючи дверцята,
відповідно не випускаючи дорогоцінне тепло з духовки. Використовуйте нВЧ-печі –
вони працюють швидко, ефективно та економічно.

 Зберігайте в чистоті задню стінку холодильника й морозильник.
 не перевантажуйте холодильник – холодне повітря повинне цир-

кулювати й захаращеність цьому перешкодить. тому залишайте
чверть простору в холодильнику вільним.
 Щільно закривайте дверцята холодильника й морозильника.
 Встановлюйте холодильник подалі від плити, нагрівачів і прямих

сонячних променів.
 Підтримуйте в холодильнику оптимальну температуру 0-5°C.
 Охолоджуйте гарячу їжу перед тим, як покласти в холодильник.

Гарячі продукти змушують працювати холодильник інтенсивніше.
 Регулярно розморожуйте морозильник.

 Використовуйте енергоефективні лампочки.
 Встановіть лампи флуоресцентного освітлення на кухні - вони

експлуатуються довше.
 Вимикайте світло, виходячи з кімнати.
 Обладнайте світильники в під'їзді й на сходових прольотах сенсо-

рами руху – це дозволить їх використовувати лише за призначенням.
 не використовуйте опалювальні прилади, коли не перебуваєте у

приміщенні.
 Встановіть термостатичний вентиль на радіатор, що регулювати кількість

теплоносія, яку споживаєте.
 Використовуйте систему опалення «тепла підлога». 
Підбирайте розмір опалювального приладу відповідно до розмірів кімнати.
не закривайте опалювальні прилади одягом або меблями – це робить їх менш

ефективними.
Перевіряйте щорічно систему опалення – переконайтеся в ефективності її

роботи.
 Замініть застаріле обладнання – газові колонки втрачають свою ефективність

після 15 років експлуатації. При заміні котла слід також замінити всю систему керу-
вання.



http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244960205&cat_id=244952651
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 Утеплюйте власне житло – обігрівайте дім, а не навколишній
простір.
 Утепліть горище – будинки втрачають чверть свого тепла через

дах. Скористайтеся ізоляційними матеріалами. товщина ізоляції
горищних приміщень повинна бути не меншою 25 см.

 Утепліть порожнисті стіни – будинки втрачають третину тепла через стіни. лише
кілька годин потрібно, аби встановити теплоізоляцію порожнистих стін. До того ж
це легко зробити із зовнішньої сторони будинку. Якщо ваші стіни суцільні, вони
також можуть бути утеплені. Використовуйте спрей-ізолятор для важкодоступних
місць, наприклад місць входу й виходу труб з гарячою водою, це дозволить
захистити їх від охолодження. 33 % тепла втрачається через стіни, які неправильно
теплоізольовані. 

Використовуйте екструдований пінополістирол або його сучасні аналоги. Зручний
і товстий килим створить затишну атмосферу та зменшить втрати тепла через
підлогу.
 Утепліть вікна – до 20% загальних втрат тепла спричиняють негерметичні двері

й вікна. Вікна з подвійним або потрійним заскленням забезпечать надійний захист
від протягів і зменшать втрати тепла до 50%. Встановлюйте нові вікна в один рівень
із зовнішньою стіною будинку – це дозволить усунути «містки холоду».
Використовуйте ізолюючу стрічку для старих вікон. Закриті штори збережуть тепло
всередині будинку. Усувайте протяги!
 Установіть тепловідбивні екрани – стіна за радіатором може нагріватися до

50° С. Шкода витрачати стільки тепла на розігрів цегли чи бетонних плит, особливо
коли в оселі холодно. Закріпіть на стіні поза радіатором тепловідбивний екран з
листа фольги, який буде відбивати тепло в приміщення та підвищить ефективність
обігріву кімнати.
 Ініціюйте встановлення вузла обліку споживання теплової енергії для кожного

споживача – це дозволить бачити реальний результат енергозбереження.
 Здійсніть модернізацію системи вентиляції. Рекуперація тепла, що виходить, із

системи вентиляції й повернення його в приміщення – реальний спосіб економії.
 Ізолюйте двері назовні з будинку або квартири від протягів і витоків тепла.

Гідроелектростанція або «електрична машинарка», як вона тоді називалась, з’яви-
лась на Фастівщині у маєтку Варвари Ханенко в Оленівці (початок побудови – 1904
рік).

сторінки істор ії :  перша 
г ідроелектростанція в україн і  

з ’явилась на фастівщині  
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Свого часу гідроелектростанції (ГЕС) стали великим досягненням людства, зумів-
ши енергетику напору води використати для вироблення електрики. В Україні вва-
жається найдавнішою і найпотужнішою з них ДНІПРОГЕС, що став до ладу у 1939
році, а серед малих ГЕС найпершою в Україні вважається Бучацька ГЕС
ім. Г. Петровського, збудувана у 1927-1929 роках у Буцькому каньйоні на річці
Гірський Тікич, що на Черкащині.

Проте, як стверджує Едуард Мондзелевський, це не так.
Найпершою застосувала цей механізм і збудувала мініГЕС на стугнівських ставках у

своєму маєтку відома українська подвижниця-меценатка Варвара Ханенко (Тере -
щенко). Вона викупила Оленівку і почала зводити один з найкрасивіших природних
парків на Київщині за зразком Умані.

Для забезпечення гідросполучення між озерами, освітлення їх та скульптур парку
увечері, а також агрошколи з художніми і ремісничими майстернями, Варвара
Ханенко взяла за основу французький досвід. Для цього залучила спеціалістів і роз-
почала у 1904 році будівництво “електромашинарки” (як її називали мвсцеві жителі),
на пагорбі біля першого з озер парку. Залишки цієї башти збереглися до нашого часу.

До 1917 року “електромашинарка” справно служила оленівським мешканцям і освіт-
лювала їхні головні сільські “нумери” (центральна вулиця з першими номерами хат
на відміну від кутків, де освітлення не було).

Зведена гідроелектростанція працювала до 1939 року.
Крім неї на Фастівщині існували ще й Волицька,

Пилипівська та Дідівщинська ГЕС, але початок
всьому цьому процесу дала незаслужено забута
Оленівська “електромашинарка”.

Е.Мондзелевський, історик та краєзнавець
Фастівщини

https://www.poglyad.tv/storinky-istoriyi-persha-gidroelektrostantsiya-

v-ukrayini-z-yavylas-na-fastivshhyni/
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Продовжуючи тему безхазяйного майна, розглянемо набувальну давність як одну із
підстав набуття права власності на таке майно.

У особи, яка добросовісно заволоділа чужим нерухомим майном і відкрито, безпе-
рервно володіє ним протягом не менше як десять років, виникає право для набуття
права власності на таке майно за набувальною давністю в порядку статті 344
Цивільного кодексу України.

Таким майном може бути і безхазяйне майно (ми маємо на увазі лише нерухоме
майно, оскільки набувальна давність не застосовується до рухомих речей, від яких
власник відмовився, до знахідки, до бездоглядної домашньої тварини і скарбу) за
умови, що воно вже взято на облік у визначеному законом порядку і в суді вже вирі-
шується питання про передачу його у власність територіальної громади. Тобто вже
достовірно  встановлено, що майно не має власника, або його власник невідомий, або
власник відмовився від права власності на це нерухоме майно. 

Реалізація процедури набуття права власності на майно в порядку набувальної дав-
ності можлива виключно в судовому порядку і закон (стаття 344 Цивільного кодексу
України) чітко визначає умови, за доведеності яких це можливо: 

• наявність належної особи, яка може оформити власність на певний об`єкт; 
• добросовісність заволодіння нерухомими майном; 
• відкритість та безперервність володіння; 
• тривалість володіння цим об’єктом; 
• сплив установлених строків володіння; 
• відсутність норми закону про обмеження або заборону набуття права власності за

набувальною давністю.
Розглянемо детально кожну з цих умов.
наявність належної особи, яка може оформити власність на певний об`єкт.
Під «особою, яка має право набути право власності на майно за набувальною дав-

ністю» закон передбачає будь-якого учасника цивільних правовідносин у розумінні
права – це і фізичні особи, і юридичні особи, і держава Україна, Автономна
Республіка Крим, і територіальні громади, і іноземні держави та інші суб`єкти пуб-
лічного права (статті 2 ЦК України).

Головна умова належної особи: особа, яка володіє спірним майном, не є його влас-
ником та не має знати, хто є власником майна.

Саме це створює наступну передумову: 
Добросовісність заволодіння нерухомим майном. 
Доведення добросовісності – це найголовніша і найскладна для доведення обстави-

на при зверненні з таким вимогами.
Слід виходити з загальних принципів, які визначають добросовісність як фактичну

чесність, сумлінність, справедливість, та розумність суб`єктів правовідносин.
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вирішення проблеми безхазяйної  реч і

(безхазяйного майна)  частина 2 .

НаБУВальНа ДаВНІСТь яК ОДНа ІЗ ПІДСТаВ НаБУТТя
ПраВа ВлаСНОСТІ На ТаКе МайНО 
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У нашому випадку має значення добросовісність особи, яка володіє спірним май-
ном, саме у момент його отримання (заволодіння майном) у користування, тобто у той
початковий момент, з якого включається відлік визначеного законом строку володін-
ня майном. 

Тут мається на увазі, що той, хто починає користуватись майном, з самого початку
не знає і не повинен знати про неправомірність заволодіння ним, тобто як володілець
(новітній, перший) він у той час був впевнений у тому, що на це майно не претенду-
ють інші особи, а у нього нема будь-яких правових підстав для користування цим май-
ном.

Оскільки такі обставини є оціночними, важливу роль відіграє їх обґрунтування та
доведення в суді будь-якими доказами.

Що абсолютно виключає визнання права власності на майно в порядку набувальної
давності та звільняє від потреби аналізувати інші умови набуття права власності за
набувальною давністю, передбачені ст. 344 ЦК? 

Відсутність добросовісності особи під час заволодіння спірним майном.
Що це означає? Наприклад, користування майном тривалий час на підставі будь-

якого договору, що передбачає передання майна особі у володіння (користування):
договір оренди майна, тимчасового користування, неоформлений подарунок, неофор-
млена спадщина, користування квартирою, яка не приватизована, але особа, яка була
головним наймачем, тривалий час (більше 10 років) вже там не проживає, договір
оренди на земельну ділянку, на якій розташовано спірне майно тощо. 

Важливо, що при доведеності обставин добросовісності первинного заволодіння
майном необхідно доводити й те, що володілець не лише не знав про те, що це майно
має власника, але і не повинен про це знати.

Таке витікає з самого поняття добросовісності первинного користування і передба-
чає для особи, яка має намір використовувати певне безхазяйне майно, пошук відпо-
віді на питання: чи належить комусь це нерухоме майно? Отже, особа повинна вчи-
нити певні дії перед користуванням для з’ясування питання, що це майно не має влас-
ника, або він не відомий (тобто довести, що такі дії були вчинені). У судах для визна-
чення такого користування вживають термін «безтитульне володіння».

Наприклад.
У травні 2017 р. Приватне сільськогосподарське підприємство "Барвінок" звернуло-

ся до Господарського суду Харківської області з позовом до Любівської сільської ради
Краснокутського району Харківської області про визнання права власності на нежит-
лові будівлі на підставі статті 344 Цивільного кодексу України.

Позов обґрунтовано тим, що ПСП "Барвінок" упродовж 2001-2004 років заволоділо
спірним майном, відкрито і безперервно ним володіє та користується, що, на його
думку, є підставою для визнання за ним права власності на це майно за набувальною
давністю згідно зі статтею 344 ЦК.

У запереченнях на позов Любівська сільрада посилалась на недоведеність фактів
добросовісного заволодіння спірним майном, оскільки таке майно було набуто не від
власника – Любівської спілки пайовиків, а через О., який є одноособовим засновни-
ком ПСП "Барвінок"; немає безперервності володіння, позаяк у 2005 році відбувала-
ся передача спірних приміщень від В. на підставі розпорядження від 01.07.2007 та акта
приймання-передачі від 01.07.2005 до ПСП «Барвінок»; немає безтитульності воло-
діння (тобто володіння без обізнаності про власника), оскільки майно перебуває на
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балансі позивача ПСП "Барвінок", крім того, ПСП "Барвінок" і власник майна В.
досягали певних домовленостей щодо зберігання і користування ним.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 10.10.2018, яке залишено без
змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 31.01.2019 та поста-
новою Верховного Суду від 11.06.2019 у позові відмовлено.

Аргументуючи судове рішення, суди виходили із недоведеності ПСП "Барвінок"
правових підстав для визнання за ним права власності на спірне нерухоме майно за
набувальною давністю згідно зі статтею 344 ЦК. Суд установив, що майно, яке є пред-
метом спору, позивач отримав на підставі правочину щодо передачі майна у користу-
вання, який не є підставою для набуття права власності, адже майно було передано
позивачеві за згодою його власників для зберігання та використання у сільськогоспо-
дарській діяльності, таке майно не має безтитульного статусу; позивач не є добросо-
вісним набувачем у розумінні положень ст. 344 ЦК, оскільки знав, що спірне майно
не може належати йому на праві власності, йому було достовірно відомо власника
майна, від якого він це майно і отримав.  

Відкритість та безперервність володіння; сплив установлених строків володіння
(так звана давність володіння). 

Відкритість та безперервність володіння означають, що особа володіє річчю відкри-
то, без таємниць, 

Тривалість володіння передбачає, що має закінчиться визначений у Кодексі строк
для перебування майна у володінні певної особи, і для нерухомого майна цей строк
складає десять років.

Володіння визнається безперервним, якщо воно не переривалось протягом всього
строку набувальної давності, тобто протягом означеного в законі строку така особа не
вчиняла дій, що свідчили б про те, що вона намагалась повернути це майно власнику
або йому пред’являлись вимоги повернути це майно.

Володіння є безперервним, якщо воно не втрачалося володільцем протягом усього
строку, визначеного законом для набуття права власності на майно за набувальною
давністю. При цьому втрата не зі своєї волі майна його володільцем (або наприклад,
кража) не перериває набувальної давності в разі повернення майна протягом одного
року або пред`явлення протягом цього строку позову про його витребування.

У судові практиці при вирішення питання про набуття права власності за набу-
вальною давністю приймається до уваги і те, що якщо особа, яка заявляє про давність
володіння, є правонаступником іншого такого володільця, то в такому випадку ця
особа може приєднати до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном
володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є (частина 2 статті 344
ЦК України). 

Не перериває набувальної давності здійснення володільцем фактичного розпоряд-
ження майном у вигляді передання його в тимчасове користування іншій особі.

Дуже спірним є той момент, коли особа не напряму користується таким майном, а
наприклад, лише підтримує його у належному стані. Питання виникає, чи можна такі
дії вважати «володінням, яке дає право на набуття повноцінного права власності».

Суди поки що йдуть тим шляхом, що якщо особа напряму не користується спірним
безхазяйним майном, а тільки доглядає за ним, проводить поточний ремонт та корис-
тується земельною ділянкою, на якій воно розташовано, то це свідчить про відсутність
однієї з умов набуття права власності за набувальною давності, як давність володіння
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та його безперервність (тобто строк володіння).
Разом з тим поняття володіння майном, зокрема безхазяйною нерухомістю, не зво-

диться лише до проживання в ньому, а може мати інші форми (догляд за ним, здійс-
нення його ремонту тощо), які демонструють намір володіти цим майном для себе і
свідчать про поводження особи з цим майном як із своїм власним. 

Тому безперервність володіння нерухомою річчю з метою набуття права власності
на неї за набувальною давністю можна розглядати як будь-яку форму володіння неру-
хомим майном, зокрема, утримання, управління, обмежене та/або періодичне вико-
ристання.

(див. окрему думку суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Краснощокова Є.В., Русинчука М.М. від 26 вересня 2019 року у справі № 636/2615/17
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/85009098) та постанову Великої Палати
Верховного Суду від 14 травня 2019 року у справі № 910/17274/17, провадження №
12-291гс18 ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/82095858).

Отже, якщо особа лише здійснює догляд за майном, яке не має власника (безха-
зяйним майном), ремонтує його, підтримує у належному стані, хоча і не користуєть-
ся, і це триває вже 10 років, можна поставити питання про набуття на таке майно
права власності в порядку набувальної давності, мотивуючи це тим, що користування
є складовою частиною володіння.

Але важливо пам’ятати: відкритість і безперервність користування спірним майном
самі по собі, без добросовісності, не є достатніми підставами для набуття права влас-
ності на нього за правилами ст. 344 ЦК України. Набуття відповідною особою права
власності за набувальною давністю можливе лише за наявності всіх указаних умов у
сукупності.

Щодо умови відсутності норми закону про обмеження або заборону набуття права
власності за набувальною давністю, то так обмеження становить як сам Цивільний
кодекс України, так і можуть бути встановлені окремими законами, зокрема щодо
майна, яке вилучено з обороту, або не має право на оборот.

Підсумовуючи вказане, акцентуємо увагу на основних етапах процедури визнання
права власності на безхазяйне майно в порядку набувальної давності.

1. Майно повинно мати статус безхазяйного після проведення відповідної проце-
дури та закінчення річного строку з моменту подання заяви про взяття його на облік
як безхазяйного. Має бути встановлено та доведено, що майно не має власника.

2. Це має бути не територіальна громада, оскільки до неї право на безхазяйне
майно переходить у будь якому випадку по закону. 

3. Особа, яка претендує на набуття права на нерухоме майно як безхазяйне,
повинна довести, що вона є добросовісним користувачем вказаним майном понад 10
років. Правила ст. 344 ЦК про набувальну давність поширюються також на випадки,
коли володіння майном почалося за три роки до набрання чинності цим Кодексом,
тобто на правовідносини, що виникли з 1 січня 2001 року (п. 8 Прикінцевих та пере-
хідних положень ЦК України). На підставі наведеної норми право власності набува-
ється давнісним володільцем на майно, яке належить на праві власності іншій особі,
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«Тече Дністер з минулого в майбутнє, зрізає русло порухом води.
В каньйоні творить явище могутнє – стрімкі лісисто-скельні береги.

З Карпат й Поділля набирає сили, несеться в море звивистим шляхом.
З верхів’я до пониззя він щосили води штовхає кубометри напролом…»  

(А.Пасічник)

Дністер – це поетична та могутня ріка,
день якої з 2018 року Україна відзначає
спільно із Молдовою у останню неділю
травня.

День Дністра – не просто свято. За ним
стоїть велична мета – показати суспіль-
ству важливість водних ресурсів, поясни-
ти, що від дій кожного з нас залежить
багато і кожен із нас – супергерой, який
може урятувати річку та планету в ціло-
му від антропогенного впливу людини та

а також на безхазяйну річ. 
4. Особа, зазначена у п. 3, повинна звернутись до суду з відповідним позовом,

бажано разом із позовом про визнання майна безхазяйним. Відповідачем за таким
позовом та особою, яка може оспорювати добросовісність і відкритість володіння май-
ном давнісним володільцем, є попередній власник майна або його правонаступник. У
разі, якщо попередній власник нерухомого майна не був і не міг бути відомим давніс-
ному володільцю, то відповідачем є орган, уповноважений управляти майном відпо-
відної територіальної громади.

5. При вирішенні спорів, пов'язаних із набуттям права власності за набувальною дав-
ністю, потрібно доводити, а суди відповідно будуть враховувати, зокрема, таке: 

- володіння є добросовісним, якщо особа при заволодінні чужим майном не знала і
не могла знати про відсутність у неї підстав для набуття права власності;

- володіння визнається відкритим, якщо особа не приховувала факт знаходження
майна в її володінні. Вжиття звичайних заходів щодо забезпечення охорони майна не
свідчить про приховування цього майна;

- володіння визнається безперервним, якщо воно не переривалось протягом всього
строку набувальної давності. У разі втрати не із своєї волі майна його давнісним воло-
дільцем та повернення цього майна протягом одного року або пред'явлення протягом
цього строку позову про його витребування набувальна давність не переривається (час-
тина третя статті  344 ЦК). Не переривається набувальна давність, якщо особа, яка
заявляє про давність володіння, є правонаступником, оскільки в цьому разі вона може
приєднати до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном володіла
особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є (частина друга статті 344 ЦК). 

міжнародний день дністра
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його наслідків.
Дністровське басейнове уп -

равління водних ресурсів ого-
лошує ХІІ Міжнародний ба -
сейновий конкурс «барви
Дністра» – 2020 під гаслом
«Клімат змінюється – Дністер
завжди з нами!» (конкурс
триває до 1 жовтня).

Участь у конкурсі можуть
взяти учні, студенти та викла-
дачі загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних, позашкільних
та вищих навчальних закладів
усіх форм власності, водокористувачі басейну Дністра на території Львівської,
Тернопільської, Хмель ницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, а також
Республіки Молдова (вкл. Придністров’я).

Номінації Конкурсу: малюнок, фоторобота, відеофільм, слайд-шоу, захід з оздоров-
лення водних ресурсів, твір, оповідання, вірш, науково-популярна стаття (анкета учас-
ника та положення конкурсу див. на сайті Дністровського БУВР у розд. «Барви
Дністра»).

Контакти для довідок: Гнатишин Іванна Василівна (0342)52-34-83, Трач Мар’яна
Ігорівна (0342)52-34-83, e-mail: vodaif@ukr.net.
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Райдуга білого кольору, блакитна лава, кольорові піски і гори – це не казковий
сюжет, а природні явища нашої планети. Чудеса світу, які більше схожі на
вигадки режисерів фентезі.

блАКитнА лАВА тА бІРюЗОВе ОЗеРОблАКитнА лАВА тА бІРюЗОВе ОЗеРО (о.Ява)
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надзвичайні  природні  явища
у св іт і



ІНФорМаЦІЯ

Вулкан Іджен дуже популярний серед туристів. В одному з його кратерів можна
побачити незвичайне явище – блакитну лаву. Причиною виникнення такого дива при-
роди є сірчастий газ, який нагрівається до 600° C. 

Ще одна визначна пам'ятка вулкана Іджен – бірюзове озеро Кавах в кратері, близь-
ко кілометра в діаметрі. Своїм кольором озеро зобов'язане високій кислотності і вели-
кій концентрації металів у воді, які потрапляють туди завдяки гарячим гідротермаль-
ним джерелам (їх температура становить 170-245°C). 

ДАньСЯДАньСЯ (Китай)

Одне з найкрасивіших ландшафтних утворень не тільки в Китаї, але і у всьому світі.
Незвичайні кольорові скелі – улюблене місце туристів. Гори Чжан’є Данься були ство-
рені тисячоліття тому внаслідок структурних змін земних порід. 

Склад унікальних скель – піщаник і осадові гірські породи, які належать до
Крейдяного періоду.

Згідно з геологіч-
ними дослідженнями,
близько 100 мільйо-
нів років тому на
місці гір Чжан’є
Данься був величез-
ний басейн, який
поступово висох в
результаті впливу
високих температур.
Опади, що залишили-
ся на дні басейну,
окислились при зіт-
кненні з киснем і
створили цікаві чер-
воні і мідні відтінки
кольору.



КРижАне ВОлОССЯКРижАне ВОлОССЯ

Лід, який більше схожий на шовковисте волосся, – дуже незвичайне природне
явище. Бактерія Pseudomonas syringae підвищує точку замерзання води всередині рос-
лин, а коли вода залишає рослину і зустрічає холодне повітря, утворюється таке кри-
жане волосся. 

СиВАШСиВАШ (Україна)

Неймовірної краси затока має другу назву – Гниле море. Через мілководдя влітку
вода сильно прогрівається і видає гнильний запах – звідси і назва водойми. З цієї ж
причини морська вода інтенсивно випаровується, через що затока сильно мінералізована. 
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тУМАннА ВеСелКАтУМАннА ВеСелКА

Це рідкісне природне явище, яке з’являється лише за певних умов: має опуститися
слабкий туман, але при цьому має світити сонце; крапельки вологи в атмосфері
повинні бути дуже маленькими – менші за 25 мікрометрів. Тільки тоді і виникає
широка біла блискуча дуга.

ПІДВОДнІ КОлА нА ДнІПІДВОДнІ КОлА нА ДнІ

В акваторії Японії на морському дні можна знайти дивні кола, які вважались раніше
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чимось надприродним. Насправді, їх виробляють місцеві рибки сімейства іглобрюха,
які, ляскаючи плавниками в піску, залучають самок та одночасно створюють такі сюр-
реалістичні картини.

ВОГнЯнА ВеСелКА ВОГнЯнА ВеСелКА 

Один з найрідкісніших атмосферних феноменів. Її наукова назва – округло-горизон-
тальна дуга (circumhorizontal arc). Ця веселка з'являється внаслідок проходження світ-
ла через легкі, високо розташова-
ні пір'ясті хмари і тільки тоді,
коли сонце перебуває дуже висо-
ко в небі (на висоті не менше
20000 футів і понад 58 градусів
над горизонтом). 

Крім того, шестикутні крижані
кристали, з яких складаються
перисті хмари, по винні мати
форму товстого листа і своїми
гранями розташовуватись пара-
лельно до землі. Світло заломлю-
ється так, начебто воно прохо-
дить крізь призму. 
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ВІЧний ШтОРМ ВІЧний ШтОРМ 
(Південна Америка)

Цей шторм також відомий як
"Блискавки Кататумбо". Завдяки
унікальним погодним умовам в
гирлі річки Кататумбо 160 ночей
протягом року з неба б'ють безпе-
рервні блискавки (до 28 за хвили-
ну).

ПІДВОДний ВОДОСПАД ПІДВОДний ВОДОСПАД (Маврикій)

В Індійському океані поряд з островом Мадагаскар відбувається красиве і незви-
чайне природне явище. Це підводний водоспад на Маврикії, що знаходиться біля бере-
гів півострова Ле-Морн-Брабан (Le Morne Brabant). З висоти пташиного польоту
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видно підводний водоспад
або, швидше, те, що при-
ймається за водоспад.
Ілюзія, яка створюється
незвичними рухами піску і
мулистих відкладів на ске-
лях. Це приймається за
струмені водоспаду в при-
бережній зоні океану. Шар
за шаром океан створює
голографічну картинку
незвичайного водоспаду.

КАльГАСПОРи, АбО «КАЯттЯ СнІГІВ»КАльГАСПОРи, АбО «КАЯттЯ СнІГІВ»

«Каяття ченців» – утворення заввишки до 6 метрів на поверхні снігових полів, які
можна зустріти у високогір’ях тропіків і субтропіків. Здалеку вони справляють вра-
ження натовпу уклінних ченців. Кальгаспори утворюються в умовах високого стоян-
ня сонця, сухості повітря і сильної інсоляції на ділянках, позбавлених моренного
покриву або усіяних рідкісною галькою. Проталини виникають за напрямом косо
падаючих сонячних променів (гори Кіліманджаро та Чимборасо).

Науковці досліджують це природне явище як у природних, так і в лабораторних
умовах, проте остаточний механізм зародження кристалів «ченців, що каються» та їх
зростання поки не встановлено.



СеМиКОльОРОВІ ПІСКи ШАМАРель СеМиКОльОРОВІ ПІСКи ШАМАРель (Маврикій)

Піщані дюни, що складаються з пісків 7 різних кольорів: червоного, коричневого,
фіолетового, зеленого, блакитного, пурпурового і жовтого. Навіть якщо змішати дві
жмені піску різних відтінків, в кінцевому рахунку він все одно розділиться за кольора-
ми спектру.

Схоже на диво або магію, але все пояснюється різною щільністю і масою шарів.
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Алюміній і залізо надають суміші
синьо-багрянистого і червоно-чорного
кольору, відповідно. Вважається, що
відмінність відтінків є наслідком охо-
лодження розплавлених вулканічних
порід при різних зовнішніх температу-
рах. Але до цього часу не зрозуміло,
чому вони не змішуються. До того ж,
дюни не піддаються ерозії, незважаю-
чи на рясні тропічні дощі Маврикія.

ЗАМеРЗлІ бУльбАШКи МетАнУЗАМеРЗлІ бУльбАШКи МетАнУ

На півночі Китаю, під час зниження температури повітря до -35 градусів, замерзло
озеро Ляньхуа. Товщина криги досягала 60 см. 

Внаслідок цього тисячі бульбашок метану застигли у кризі. Таке явище спостеріга-
ється тільки в холодних регіонах. Мертві органічні речовини при розкладанні виділя-
ють метан. Коли температура знижується, бульбашки газу застигають, утворюючи
незвичайний ефект. 
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СОлОнЧАК УюнІ СОлОнЧАК УюнІ (Болівія)

Між небом і ... небом. Візитна картка Болівії – солончак Уюні – понад 40 тисяч років
тому був частиною гігантського озера Мінчін. Поступово озеро пересохло, залишив-
ши після себе два сучасних солоних озера і дві пустелі-солончаки Койпаса і Уюні.

Висохле соляне озеро під час сезону дощів вкривається тонким шаром води і пере-
творюється на найбільшу у світі дзеркальну поверхню. Навіть вночі і в негоду це не -
реальне видовище!



ЗОнА ПРОбиттЯ ХМАРЗОнА ПРОбиттЯ ХМАР

Fallstreak hole – «зона пробиття хмар» – явище більш схоже на слід від метеорита,
що увійшов до атмосфери. Насправді Fallstreak hole – красивий і абсолютно нешкід-
ливий феномен. 

Виглядає він так, ніби хтось раптом вирізав з хмар ціле коло, і тепер на цьому місці
видно чисте небо. Fallstreak hole зазвичай формується в області високо-шаруватих і
високо-купчастих хмар в той момент, коли рідина перебуває в переохолодженому
стані.

Виникнення центрів кристалізації у водяних краплях може бути викликано, наприк-
лад, пролітаючим крізь хмари літаком, який залишає позаду себе область низького
тиску. Водяні краплі починають кристалізуватися, викликаючи ланцюгову реакцію і
залучаючи до цього процесу інші водяні краплі, які падають на землю. В результаті
за  короткий  час  в  хмарному  небі  з'являється  коло  або овал, що  так  вражє
спостерігачів.
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бІРюЗОВий лІДбІРюЗОВий лІД (оз.Байкал, Росія)

Байкал – не тільки найглибше озеро на планеті, але і справжнє диво природи. Його
льоди більше схожі на блакитні топази. 

Сонячні промені, які проходять крізь лід, заломлюються і розсіюються. Довгі чер-
воні промені більше поглинаються, а короткі сині краще розсіюються, візуально фар-
буючи прозору воду в приголомшливий бірюзовий колір.



ВІДьОМСьКІ КОлАВІДьОМСьКІ КОлА (Африка)

Намібійські "відьомські кола" – справжня загад-
ка для вчених. Вони являють собою кола голої
землі в оточенні трав, розташовані приблизно на
однаковій відстані одне від одного. Зустрічаються
ці утворення в посушливих районах (такі самі
явища спостерігаються і в Австралії). На думку
вчених, теорія закономірних форм (патернів) в
природі точно описує рух води в посушливих еко-
системах, в тому числі і в посушливих регіонах
Намібії. Опади, потрапляючи на прогалини, спря-

мовуються до навко-
лишньої трави і сти-
мулюють її зростан-
ня, що призводить
до відтворення
структур. Цей про-
цес не залежить від
видового складу
трави і типу грунту,
дозволяючи створю-
вати "відьомські ко -
ла" в найнесподіва-
ніших місцях.
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ДеРеВО ПАнДОДеРеВО ПАнДО (Юта, США)

Скільки тут дерев? Правильна відповідь: одне. Дерево Пандо – найстаріший і най-
більший організм у світі, який має загальну кореневу систему, що охоплює площу 43
га, а вага рослини оцінюється в 6 тис. тонн, що робить його ще і найважчим з відо-
мих організмів.

МІнеРАл «тРОЯнДА ПУСтелІ»МІнеРАл «тРОЯнДА ПУСтелІ»
(Північна Африка)

У Тунісі, Алжирі, Єгипті та деяких інших
країнах, де багато піщаних пустель дуже попу-
лярним сувеніром є незвичайний мінерал під
назвою «троянда пустелі». За своєю формою ці
утворення нагадують квіти, найчастіше троянди,
хоча їх форма може бути зовсім не схожою на
квіти. Подібні мінерали являють собою зростки
кристалів гіпсу, що утворюються в шарі піску.
«Троянда пустелі» виникає тільки за певних
умов, коли в пустелі випадають опади. Вода
швидко потрапляє до сухого піску, несучи в йо -
го глиб частинки гіпсу. Під час випаровування
вода знову піднімається на поверхню, утворю -
ючи вже нові гіпсові кристали скрученої форми.
Пісок також стає частиною кристала, а його роз-
міри можуть бути найрізноманітнішими.



КРиВАВий ВОДОСПАДКРиВАВий ВОДОСПАД (Східна Антарктида)

Кривавий водоспад (Blood Falls) – червоний потік, що випливає з льодовика Тейлора
в Сухих долинах в Східній Антарктиді.

Це унікальне природне явище було виявлено в 1911 році австралійським геологом
Гриффітом Тейлором. Спочатку дослідники припускали, що такий колір воді надають
водорості, але пізніше з'ясувалося, що криваво-червоний відтінок – наслідок високо-
го вмісту оксиду заліза.

Ще однією цікавою властивістю «Кривавого водоспаду» є його солоність, що пере-
вищує солоність океану в 4 рази. Тому вода не замерзає навіть при -10° C, але при
більш низьких температурах мороз все ж здобуває перемогу.

ДеРеВА-КОКОни ДеРеВА-КОКОни (Пакистан)

Рятуючись від паводку (2010 р.), мільйони павуків забралися на нечисленні дерева
в окремій місцевості пакистанської провінції Сінд.

У результаті крони дерев, затягнуті густою павутиною, стали схожі на гігантські
кокони.

Втім, нашестя павуків мало і позитивні наслідки. У Пакистані, більша частина якого
була затоплена, знизився рівень малярії – смертоносного захворювання, що перено-
ситься малярійними комарами. Саме їх і знищують павуки.
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КАМнІ, ЩО РУХАютьСЯ КАМнІ, ЩО РУХАютьСЯ (США)

У каліфорнійському національному парку Долина Смерті є висохле озеро, яке було
б пересічним, якби не феномен, над яким вчені багато років ламають голову. По його
глинистому дну рухаються 30-кілограмові камені. Повільно, але без допомоги живих
істот. Брили залишають за собою довгі неглибокі борозни. При цьому траєкторія їх
руху абсолютно довільна. Що штовхає каміння? Існують різні версії: специфіка маг-
нітного поля, вітер, сейсмічна активність тощо.

У 2011 році вчені дійшли висновку, що навколо каменя формується шматок льоду,
і рівень рідини змінюється, в результаті чого камінь випливає з бруду. Це невеликий
шматок пливучого льоду, кіль спрямований донизу, що дає йому можливість прори-
вати борозну у м'якому бруді. Розрахунки показують, що у даному випадку лід не має
практично ніякого тертя з водою і камені можуть ковзати навіть при легенькому вітерці.



ГОРи, ЯКІ ПАРЯть У ПОВІтРІ ГОРи, ЯКІ ПАРЯть У ПОВІтРІ (Тяньцзи, Китай)

На території дивовижного природний парку Тяньцзи розташовуються гори, які наче
парять у повітрі. Саме ці пейзажі стали прототипом ландшафтів у всесвітньо відомій
картині «Аватар». Овіяні туманом гірські піки на тлі зеленої безодні справляють при-
голомшливе враження.

У сонячну погоду з гори Тяньцзі, що підноситься над рівнем моря на 1250 м, можна
побачити до 2000 гірських піків.
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ГейЗеР ФлАй ГейЗеР ФлАй (США)

Цей гейзер розташований не на Юпітері чи Марсі, а на Землі, в штаті Невада. У
1916 у цих місцях пробурили свердловину для колодязя, але випадково пробили гео-
термічну кишеню води. Однак лише у 1964 році кипляча вода почала вилітати на
поверхню, створивши незвичайний ландшафт.

«Літаючий» гейзер викидає три струмені гарячої води на висоту до 15 метрів; міне-
рали, водорості та ціанобактерії надають йому неймовірного кольору. Вчені ствер-
джують, що приблизно так виглядала поверхня нашої планети мільйони років тому.
Стіни гейзера продовжують рости і зараз. За останніми даними, його висота майже 1,5
метри.



«ОКО ЗеМлІ» РиШАт «ОКО ЗеМлІ» РиШАт (Гельб-ер-Ришат, Сахара)

На заході пустелі Сахара знаходиться «око Землі». Ці величезні, написані невідо-
мою силою кола і справді нагадують око. Структура Ришат – найдавніше геологіч-
не утворення, вік одного з кілець якого – близько 600 млн років. «Око» прекрасно
видно з космосу – на орбіті використовують його як орієнтир. Існують різні версії про
природу цього формування. Наприклад, що це воронка від падіння метеорита або
місце висадки інопланетян. Але найбільш науковими є гіпотези, які припускають, що



це жерло згаслого вулкану або результат ерозії на піднятті ділянки земної кори.

КАРСтОВА ВОРОнКАКАРСтОВА ВОРОнКА (Гватемала)

Це величезне 100-метрове провалля у центрі міста Гватемала. 
Тут уже виникали карстові воронки: у 2007 році 3 людини і 12 будинків раптово

зникли у прірві. Ніхто не був готовий до подібної катастрофи.
У неділю, 30 травня 2010 року, в центрі Гватемали раптом утворилася величезна

діра завширшки 20 м, глибиною близько 100 м, яка поглинула триповерховий буди-
нок. За повідомленнями місцевих джерел, в результаті провалу будівлі одна людина
загинула.

Карстові провалля в ґрунті спричиняються підземними річками, які руйнують
скельні породи і ґрунт. Велика частина
міста Гватемала побудована на тендітних
породах з вулканічної пемзи. Тому кар-
стові воронки відкриваються надзвичай-
но швидко, залишаючи недостатньо часу
на порятунок.

Більшість геологів пов'язують відкрит-
тя нової воронки з тропічним ураганом
Агата. Однак існує думка, що провал у
ґрунті міг бути викликаний пошкодже-
ними підземними трубами, через які
протікала вода під будівлею. 



блАКитнІ ДІРи СВІтУ блАКитнІ ДІРи СВІтУ 
Ті, хто захоплюється дайвінгом, чули про

природні криниці у морях та океанах – так
звані "блакитні діри". Ці утворення досить
незвичайні та знаходяться в дуже мальовничих
куточках планети. Такі діри є у Белізі, на
Багамських островах, на Мальті та в Єгипті.

Термін блакитна діра є загальною назвою для
карстових воронок, заповнених водою, розташо-
ваних нижче рівня моря. Блакитні діри, ймо-
вірно, утворилися в результаті різних карстових
процесів, наприклад, вимивання тріщин у вап-
някових породах під дією дощових вод. Пізніше
рівень моря, який був набагато нижчий за часів
Льодовикового періоду (близько 15000 років до
н.е.), підвищився до нинішнього рівня. 

блАКитнА ДІРА ДІнАблАКитнА ДІРА ДІнА (Багамські о-ви) 
Dean's Blue Hole – до недавнього часу найглибша з нині відомих блакитних дір на

планеті. Вона знаходиться в бухті на захід від містечка Клеренс Таун на острові Лонг-
Ісланд, Багамські острови. Її глибина становить 202 м (663 фути). Назва – Діна –
походить від імені власника землі на якій розташовується ця діра.

Ближче до поверхні, блакитна діра Діна має округлу форму, з діаметром від 25 до
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35 м. Починаючи з глибини в 20 м, діра значно розширюється – до 100 м в діаметрі,
утворюючи своєрідний купол.

Інші відомі блакитні діри не такі глибокі (глибина Великої блакитної діри (англ.
Great Blue Hole) у Белізі становить 124 м).

ВелиКА блАКитнА ДІРА ВелиКА блАКитнА ДІРА (Белізький бар'єрний риф, Беліз)

Велика Блакитна Діра
(Great Blue Hole) розта-
шована в центрі Лайт -
хаус-Рифа, атола у скла-
ді Белізського бар'єрного
рифа. Її діаметр – 305 м,
глибина – 120 м. Ця "бла -
китна діра" стала відома
завдяки Жаку-Іву Кусто,
який включив її до 10
найкращих місць для
дайвінгу. Там можна зус-
тріти кілька видів рифо-
вих акул – карибську
рифову та чорноперу
акулу.



блАКитнА ДІРАблАКитнА ДІРА (Єгипет)

Ця блакитна діра розташована
неподалік міста Дахаба і не надто
глибока (100 м), але при цьому вона
вважається найнебезпечнішим міс-
цем для занурення у світі. Її назива-
ють "кладовищем дайверів", бо без-
посередньо поруч з дірою на скелях
можна побачити меморіальні дощеч-
ки з іменами тих, хто залишився під
водою назавжди.

Справа у тому, що на глибині
приблизно 52-55 м колодязь з'єдну-

ється проходом із Червоним морем, і саме цей прохід є найбільш небезпечним для
дайверів.

блАКитнА ДІРА блАКитнА ДІРА (Мальта)
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Ця діра знаходиться прямо перед Лазурним Вікном,
природним утворенням у скелях, на острові Ґозо. Її шири-
на – 8 м, а глибина – 60 м. Вона відома своїм багатим під-
водним світом. Тут не рекомендується занурюватися без
інструктора, бо можна заблукати в печерах і гротах.

нАйГлибША В СВІтІ блАКитнА ДІРА нАйГлибША В СВІтІ блАКитнА ДІРА 
(Парасельські о-ви, південна провінція Хайнань, Китай)  

Державний центр океанічного прогнозування навколишнього середовища Китаю
опублікував результати вимірювань у величезному природному резервуарі з водою на
території міста Саньша.

Фахівці встановили, що глибина цього
гігантського природного колодязя складає
трохи більше 300 м і перевищує глибину
колишнього рекордсмена – блакитної діри
Діни на Багамських островах, глибина якої
становить близько 200 м.

На поверхні діаметр цієї глибоководної
печери, офіційна географічна назва якої
Юн’ле (“Вічна радість”), досягає 130 м, і чим
глибше занурюватись, тим більше вона зву-
жується. Отже, наприкінці її діаметр сягає
36 м. Як стверджують вчені, ця тектонічна
воронка не поєднується під землею з аквато-
рією прилеглого Південно-Китайського моря.
Вона має практично вертикальний нахил і,
незважаючи на відсутність виходу до океану,

у ній живуть понад 20 видів морських риб і тварин.
У Держцентрі океанічного прогнозування вважають, що ця блакитна діра представ-

ляє собою велику наукову, історичну та культурну цінність. У блакитній дірі прово-
дяться науково-дослідні роботи та інша наукова діяльність.

ГАЗОВий КРАтеР ДАРВАЗА ГАЗОВий КРАтеР ДАРВАЗА (Туркменистан) 



Дарваза (Дервезе) «Ворота в пекло» – газовий кратер у Туркменістані, який розта -
шований за 90 км від кишлака Ербент. Вид полум'я, що горить серед жовтих пісків
пустелі, заворожує та інтригує навіть бувалих мандрівників. Але мало хто знає, як
саме виникло це диво природи, розташоване в 266 кілометрах на північ від міста
Ашхабад.

У 1971 році в пустелі Каракуми, недалеко від невеликого селища Дарваза, назва
якого в перекладі з туркменського означає «ворота», почали бурити розвідувальну
свердловину на наявність газу. В ході буріння стався інцидент: геологи випадково роз-
крили підземну порожнину діаметром 70 м, в яку провалилося все обладнання разом
з буровою вишкою і транспортом. Люди не постраждали, але з порожнини вирвався
природний газ. Для того, щоб небезпечні для людей та худоби газоутворення не вихо-
дили назовні, їх вирішили підпалити. Геологи припускали, що пожежа згасне сама,
проте помилились, покладів газу виявилося достатньо, щоб горіти й до сьогодні. З
1971 року природний газ, що вивільняється з дна штучного кратера, невпинно палає
вдень і вночі. 

Якщо наближатись до «Воріт до пекла» ясним днем, то здається, що це звичайна
дірка в землі, яка зовсім не заслуговує
на свою похмуру містичну назву. При
подальшому наближенні можна побачи-
ти сотні вогненних язиків, палаючих у
двадцятиметровому кратері. Газ вирива-
ється на поверхню крізь піщаник і запа-
люється, ще більше розігріваючи і без
того розпечене повітря. Якщо оглядати
цю пам'ятку раннім вечором, можна
повною мірою насолодитися захоплюю-
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чим видовищем кратера і помаранчевих язиків полум'я, що повільно занурюються в
темряву. 

У 2004 році селище було перенесене в інше місце, а газовий кратер Дарваза про-
довжував горіти. Горить він і сьогодні. Ніхто не знає, як довго це триватиме, чи вичер-
паються, нарешті, запаси газу, чи вогненна яма в результаті буде засипана, адже газ –
цінний ресурс, а тут він витрачається даремно протягом кількох десятків років.
Газовий кратер Дарваза поки залишається однією з найцікавіших і загадкових
пам'яток Туркменістану. Щорічно його відвідують безліч туристів.

Поблизу палаючого кратера знаходяться ще два схожих провалля аналогічного
походження. Ці кратери не палають, і тиск газу тут суттєво слабший. На дні одного з
цих кратерів знаходиться рідина, вкрита бульбашками, і вона має світло-сіре забар-
влення, на дні іншого також перебуває рідина, але ніжно-блакитного відтінку.
Спеціалісти стверджують, що ці поклади можна експлуатувати за допомогою нахиле-
но-скерованого буріння з сусідніх щільніших ділянок. Але на ділянці з «ніжно-бла-
китним» озером газу, його видобуток вже неможливий. Поряд з вогняним кратером є
декілька законсервованих свердловин.

небезпека влітку
Літо – це найблагодатніша пора року, яка радує нас своїми барвами, різноманіттям

вітамінів, фруктів, овочів. Влітку людина може відпочивати на природі, загартовува-
ти організм у туристичних походах, досхочу купатися та плавати.

Для того, щоб протягом літа гарно відпочити та залишити найкращі враження про
оздоровчий сезон не слід нехтувати правилами поведінки на воді, у лісі, в поході тощо.

ЯК УниКнУти тРАГеДІї нА ВОДІЯК УниКнУти тРАГеДІї нА ВОДІ

Усім відомо, що вода – чудодійний засіб оздоровлення організму. Купання дає
людині фізичне та моральне задоволення, допомагає позбутися стресів. Але, на жаль,
для декого відпочинок біля води закінчується трагедією.

Варто пам’ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання
місць для купання; навчання дорослих та дітей плаванню, суворе дотримання правил
поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у
воді з боку дорослих. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених
місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати
на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється у спокійну безвітряну погоду
при температурі води не менше +18°C, а повітря – не нижче +24°C.

Не заходьте у воду в незнайомому для вас місці, уникайте водойм зі швидкою течією,
не заходьте у воду напідпитку, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впев-
нені у своїх силах; купаючись на “дикому пляжі” чи у незнайомому місці – не пірнайте з
берега, гірки, дерева; у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою;
купатися краще там, де є рятувальні служби; особливо слідкуйте за дітьми: їхня пове-
дінка у воді не передбачувана; до плавок треба прикріпляти шпильку; якщо далеко від
берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність
м’язів; слід утримуватися від далеких запливів: переохолодження – головна причина
трагічних випадків. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрі-



чаються біля піщаних кос, під берегом, де особливо полюбляють купатися діти.
Особливості під час купання в гірських річках. Гірські ріки мають стрімку течію, яка

може збити з ніг. Дно і береги таких річок кам’янисті, тому можна отримати важкі
травми при падінні. Можна впасти, підслизнувшись на мокрому і слизькому камені,
коли тільки входиш у воду.

На морі треба завжди зважати на хвилі, які можуть перевернути людину при вході у
воду. Не намагайтеся плисти проти хвилі. Варто бути обережними біля водорізів: не пір-
найте з них, бо можна впасти – вони дуже слизькі від водоростей. Не запливайте за буй -
ки! Великою бідою може обернутися пірнання на мілководді або в незнайомих місцях,
це може спричинити травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку.

Якщо човен перевернувся, головне не розгубитися. Навіть коли човен перекинувся,
він ще певний час тримається на воді. Отже, треба зберігати спокій, і до прибуття
рятувальників триматися за човен, штовхаючи його до берега. Той, хто вміє добре пла-
вати, у першу чергу повинен допомогти тому, хто не вміє, підтримувати його на плаву.
Рятувати треба спочатку одного потопаючого, а потім іншого, допомогти вплав одно-
часно кільком людям неможливо. Під час катання дітей необхідна присутність в кож-
ному човні дорослого, який мусить уміти керувати судном, добре плавати, знати при-
йоми надання невідкладної допомоги постраждалим на воді.

Основною причиною загибелі людей на воді є страх. У більшості випадків тонуть саме
люди, які вміють плавати, і з самовпененістю запливають далеко від берега. Там вони
можуть потрапити у потік холодної води, в якому починає судомити ноги і хапає корч.
У такій ситуації головне – не злякатися. Треба зануритися у воду і сильно потягти
рукою на себе ступню за великий палець.

Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді. Щоб він був для вас і
ваших дітей безпечним, весь час суворо дотримуйтеся порад рятувальників!
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ЯК не СтАти жеРтВОю блиСКАВКи ПІД ЧАС ГРОЗиЯК не СтАти жеРтВОю блиСКАВКи ПІД ЧАС ГРОЗи

Влітку сильна спека в Україні чергується із грозами – типовим атмосферним яви-
щем теплої пори року. Найнебезпечнішими під час грози є розряди блискавки, темпе-
ратура якої може перевищувати 30 тис. градусів за Цельсієм – це приблизно в 5 разів
більше за температуру на поверхні Сонця. У середньому блискавичний розряд поши-
рюється зі швидкістю понад 190 тис.км/с, а його довжина становить 3-4 км. За ста-
тистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей. У зв’язку з цим
нагадуємо усім громадянам правила безпечної поведінки в грозу.

Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. У приміщен-
ні не має бути протягу, який як магніт притягує кульову блискавку. Тримайтеся пода-
лі від електроприладів, антен, проводів – вони притягують електричний розряд.

Якщо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін,
біля яких ростуть дерева.

Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева,
що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. В
жодному разі не бігайте й не плавайте! Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах
помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність
електрики, і блискавка б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш ураз-
ливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим –
волога земля сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблен-
ня, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.



Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново
зупиніться – це небезпечно. Якщо ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не
загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть
притягувати розряди.

Запам’ятайте: всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є 
своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі 
не користуйтеся ними під час грози, натомість негайно їх вимкніть.

ПОжежАПОжежА

Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. На дим та попіл
перетворюються цінності на мільярди гривень.

Якщо виникла пожежа – рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайте-
ся: високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і
споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і про-
валів. Знайте, де знаходяться засоби пожежегасіння та вмійте ними користуватися.

Правильно використовуйте засоби гасіння пожеж: переносні вогнегасники (порош-
кові, вуглекислотні, водопінні) використовують згідно з інструкцією, наведеною у
вигляді малюнків і тексту на корпусі вогнегасників; для приведення в дію пожежних
кранів, які знаходяться в будинку (споруді), необхідно відкрити дверцята шафи і роз-
класти в напрямку осередку пожежі рукав, з’єднаний з краном і стволом, відкрити
вентиль поворотом маховичка проти ходу годинникової стрілки і спрямувати струмінь
води із ствола на осередок горіння.

Заходи порятунку потерпілих з палаючих будинків та під час гасіння пожежі:
• перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-

яким одягом чи щільною тканиною;
• відкривайте двері в задимлене приміщення обережно, щоб уникнути посилення

пожежі від великого притоку свіжого повітря;
• в сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись;
• для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;
• у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей;
• пам’ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та

забиваються у куток;
• виходити з осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер;
• побачивши людину на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте

будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, за
необхідності викличте медичну допомогу;

• якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум’я,
в жодному разі не біжіть – це ще більше роздуває вогонь;

• під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду,
пісок, землю, кошму та інші засоби гасіння вогню;

• бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілись, гасіть тільки за допо-
могою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або грунтом, а якщо осе-
редок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом,
зволожною тканиною чи одягом;

• якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач
або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.

68

ВодНе гоСПодарСТВо УКраїНи № 5-6 (156-157)  2020



69

ІНФорМаЦІЯ

Якщо пожежа застала вас у приміщенні:
• ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з

нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не
відчиняйте їх відразу;

• обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні: якщо двері не гаря-
чі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте
їх, дим та полум’я не дозволять вам вийти;

• щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб
уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтесь поповзом у глибину примі-
щення і вживайте заходи до порятунку;

• присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть
“Допоможіть, пожежа!”, а якщо ви не в змозі відкрити вікно – розбийте віконне скло
твердим предметом та намагайтеся привернути увагу людей, які можуть викликати
пожежну команду;

• якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтеся до виходу з
приміщення (обов’язково зачиніть за собою всі двері);

• якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а корис-
туйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину,
під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

У всіх випадках, якщо є така можливість, викликайе пожежну команду за телефо-
ном 101.

Пожежі в лісах, степах та на торфовищах
Масові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від ударів блискавки, нео-

бережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі випалюванням сухої трави
та з інших причин. Вони можуть викликати ураження людей та тварин, спалах буді-
вель в населених пунктах, дерев’яних мостів, дерев’яних стовпів ліній електромереж
та зв’язку, складів нафтопродуктів та інших матеріалів, що горять.

Ви опинилися в осередку пожежі:
• не панікуйте та не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний

від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
• з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендику-

лярно напряму розповсюдження вогню;
• якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у

водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько
над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривай-
те одягом чи шматком будь-якої тканини;

• гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум’я гілками лис-
тяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи нога-
ми, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та
травмувати вас;

• під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з
уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою
голосу.

• особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть
створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, за можливістю, перевіряючи пали-
цею глибину слою, що вигорів;



• після виходу з осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну
службу про місце, розміри та характер пожежі.

Якщо на людині горить одяг:
• Зупиніть людину, не давайте їй бігати, бо полум`я розгориться ще більше.
• Допоможіть швидко скинути палаючий одяг, чи загасити полум’я за допомогою

простирадла, ковдри, пальта або струменя води. Гасити полум’я на одязі можна піс-
ком, землею, снігом. Сам постраждалий може згасити вогонь, перекочуючись по землі.

• Залиште голову відкритою, щоб людина не задихнулась продуктами згорання.
• Викличте швидку допомогу.
• Надайте домедичну допомогу.
Перша допомога при опіках:
• Посадіть або покладіть постраждалого, негайно припиніть вплив високої

температури.
• Обливайте місця опіків великою кількістю води (15 хв. і більше), будьте обереж-

ні, щоб уникнути переохолодження постраждалого, особливо взимку.
• За можливості, зніміть з уражених ділянок потерпілого каблучки, годинники,

паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати.
• До обпеченої шкіри не можна доторкатися руками, намагатися зняти присталі

залишки згорілого одягу (обережно ножицями зрізують лише їх краї).
• Всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу.
• Дайте людині знеболювальний засіб для запобігання виникнення больового шоку.
• Постраждалому давайте вживати рідину в достатній кількості.
• Перевіряйте пульс та дихання кожні 10 хв. до прибуття швидкої допомоги.

Запам’ятайте! Не змащуйте опіки ніякими кремами, лосьйонами, 
оліями або маслами! Не проколюйте пухирі!

ПРОФІлАКтиКА ІнФеКцІйниХ ЗАХВОРюВАнь тА ПРОФІлАКтиКА ІнФеКцІйниХ ЗАХВОРюВАнь тА 
ХАРЧОВиХ ОтРУЄньХАРЧОВиХ ОтРУЄнь

У літній період почастішали випадки виникнення спалахів гострих кишкових інфек-
цій та харчових отруєнь, пов’язаних з вживанням продуктів харчування та питної
води, забруднених хвороботворними мікробами.

Більшість групових інфекційних захворювань та отруєнь виникають після проведен-
ня масових святкувань – весіль, ювілеїв, випускних вечорів, проводів в армію тощо.

Спеціалісти-епідеміологи стверджують, що основними причинами спалахів є залу-
чення до приготування страв випадкових осіб, котрі не обізнані з елементарними пра-
вилами особистої гігієни, а також порушення технологій приготування їжі, зберігання
харчових продуктів в антисанітарних умовах, без належного температурного режиму.

Факторами передачі інфекції найчастіше стають готові страви, молоко і молочні
продукти, кондитерські вироби, які готуються “із запасом”, що призводить до накопи-
чення у продуктах збудників інфекційних захворювань.

З метою профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь МОЗ
рекомендує:

• НЕ вживати продуктів і напоїв за найменшої підозри щодо їх недоброякісності та
з простроченими термінами споживання. Зберігати продукти харчування тільки у спо-
сіб, зазначений на упаковці та у встановлений термін.

• НЕ купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних
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осіб. Купуючи будь-які харчові продукти у торговельній мережі споживач має право
вимагати у продавця документи, що підтверджують якість та безпеку продукції.

• НЕ вживати незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини. Під час харчування
у непристосованих умовах (ліс, пляж тощо) виключати контакт продуктів з ґрунтом
та піском.

• Не готувати продукти із запасом. Приготовлені страви бажано вживати відразу, а
у випадку їх повторного споживання вони мають піддаватись вторинній термічній
обробці. Зберігання виготовленої страви без холоду не повинно перевищувати 2 годин.

• НЕ брати в дорогу продукти, що швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні,
кондитерські вироби або інші продукти, які потребують охолодженого зберігання).

• НЕ приготовляти багатокомпонентні страви, що вимагають високої термічної
обробки (паштети, м’ясні салати тощо), в незабезпечених умовах. При споживанні
овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, а при споживанні
дітьми – обдати окропом.

• НЕ використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих
джерел водопостачання (ріки, озера, підземні джерела, поверхневі води тощо). Для пиття
і приготування їжі використовувати воду тільки з централізованих джерел водопостачан -
ня або питну бутильовану. При неорганізованому відпочинку (туристичні манд рівки,
екстремальний туризм тощо) для миття посуду і рук вода має бути профільтрована і
проварена. Для пиття та приготування їжі необхідно мати з собою запас питної води.

• Перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мити руки з милом.
Обов’язково мити руки після відвідування туалетів.

• Під час відпочинку з дітьми батьки повинні ознайомити дітей з правилами хар-
чування та дотримання особистої гігієни. Дорослим необхідно ретельно слідкувати за
тим, щоб діти не споживали незнайомі ягоди та продукти.

• Для купання та відпочинку слід користуватися лише офіційно дозволеними пля-
жами. У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання необхідно термі-
ново звернутись до найближчої лікувальної установи.

• Самолікування небезпечне!
• При груповому відпочинку хворого бажано тимчасово (до прибуття лікаря) ізо-

лювати від решти колективу. Якщо у хворого тяжкий стан, треба негайно викликати
швидку медичну допомогу.

ЩО РОбити У РАЗІ УКУСУ бДжІл, ОСЩО РОбити У РАЗІ УКУСУ бДжІл, ОС

Бджоли нападають на людину виключно в цілях самозахисту. На відміну від бджіл,
оси після нападу не вмирають. Найбільш небезпечні укуси шершнів і джмелів – най-
більших представників роду ос. Вони боляче вжалюють, а їх отрута –  сильний алер-
ген. До того ж, під час укусу самка комахи відкладає під шкіру людини личинку, яка
викликає запалення.

Для здорової людини укус комахи безпечний, але є категорія людей, яким слід уни-
кати нападу саме ос. Це, в першу чергу, алергіки і астматики. Отрута оси на деяких
людей діє як найсильніший алерген. Має значення і місце укусу: якщо він стався в
області грудної клітини, живота, а також голови, наслідки можуть бути більш важки-
ми, ніж при укусі в ногу або руку. Дуже небезпечні укуси в область ротової порож-
нини. Це може відбутися якщо ви відкусили, наприклад, яблуко або шматочок каву-



на, на якому сиділа оса. Такий укус часто призводить до набряку дихальних шляхів і
смерті від задишки.

Як захиститися від укусів бджіл, ос?
Ми приваблюємо до себе бджіл не тільки солодощами і фруктами, але й ... одягом.

Бджолам подобаються яскраві кольори, а також квітчастий візерунок. Осам подоба-
ються гнилі фрукти, солодкі страви і напої. Не допускайте, щоб вдома псувались про-
дукти, відро для сміття завжди тримайте закритим. Якщо поблизу з'явились бджоли або
оси, уникайте різких рухів – предмет, який повільно рухається, непомітний для комах
і не провокує їх.

Не ходіть босоніж або у відкритому взутті по траві, будьте пильні біля кущів, які
квітнуть. Перед тим як понюхати букет, переконайтесь, що на квітах немає комах.

Приваблює ос і бджіл різкий запах поту і квіткова косметика. Щоб не подразнюва-
ти комах, намагайтесь пахнути літом нейтрально. Вікна вдома відчиняйте з заходом
сонця, коли всі бджоли і оси повернулись до своїх гнізд.

Перша допомога при укусі бджоли, оси
Отрута бджіл, ос і джмелів викликає місцеву реакцію; при укусі кількох комах може

діяти токсично на нервову систему, а також викликати алергічні реакції у людини.
Перш за все, в місці укусу виникають біль, запалення, почервоніння і набряк. Крім

таких місцевих реакцій, можуть з’являтися й загальні: нездужання, запаморочення,
нудота, болі в суглобах, підвищення температури (іноді досить значне), утруднення
дихання або навіть втрата свідомості.

Основні правила надання першої допомоги при укусах бджіл, ос, джмелів:
1. Відразу ж після укусу бджоли необхідно, обережно видалити пінцетом або навіть ніг -

тями жало з ранки (намагаючись не роздавити отруйну бульбашку на жалі), дати пост -
раждалому антигістамінні препарати з аптечки (діазолін, цетиризин, супрастин тощо).

2. Якщо людина знепритомніла, намагайтесь привести її у свідомість, потерши скро-
ні нашатирним спиртом або давши понюхати його.

3. Добре промийте місце укусу водою з милом.
4. Зробіть пов’язку з нашатирного спирту, розведеного водою у співвідношенні 1:5.
5. При сильному болю, прикладіть до місця укусу розчин кухонної солі (половина

чайної ложки на півстакана холодної води) або просто накладіть компрес з холодної
води, пузир з льодом.

6. Давайте потерпілому від укусу пити багато рідини, щоб швидше нейтралізувати
отруту.

7. При високій температурі прийміть жарознижуючі засоби і викличте лікаря.
Увага! треба терміново звернутися до лікаря, якщо оса або бджола укусила в

око, губи, рот або язик, оскільки набряк в цих місцях може бути небезпечним для
життя. До приїзду лікаря місце укусу слід охолоджувати.

Якщо потерпілий не приходить у свідомість або місце укусу все більше набрякає,
підвищується температура, з’являється висип, головний біль, запаморочення, пробле-
ми з диханням — необхідно забезпечити хворому повний спокій і негайно звернутися
за медичною допомогою. Така реакція організму вказує на алергічну реакцію, яку
можна зняти тільки у медичні установі. До прибуття лікаря необхідно забезпечити
спостереження за станом хворого. У разі зупинки дихання і серцевої діяльності поча-
ти проведення реанімаційних заходів (СЛР).

72

ВодНе гоСПодарСТВо УКраїНи № 5-6 (156-157)  2020



73

ІНФорМаЦІЯ

КОМАРІКОМАРІ

Через специфічні властивості слини комара, в місці його укусу утворюється неве-
лике почервоніння, виникає свербіння, відчуття жару. Свербіння можна усунути,
якщо змочити шкіру нашатирним спиртом або розчином питної соди: 1/2 чайної лож -
ки на стакан води. Щоб уникнути укусу обробіть всі відкриті місця тіла репелентом.

МОШКАМОШКА

Мошки активні в жаркі сонячні дні. Їх приваблює світлий одяг та запах поту.
Момент укусу мошки не відчувається, але через декілька хвилин з’являється відчут-
тя жару, сильне свербіння, великий червоний набряк. Набряк спадає через декілька
днів, а ось нестерпне свербіння може турбувати декілька тижнів. Діти звичайно роз-
чісують місця укусу до крові та появи виразок. Численні укуси мошки можуть викли-
кати підвищення температури і появу ознак загального отруєння.

Якнайскоріше протріть шкіру нашатирним спиртом, а потім прикладіть лід.
Всередину можна прийняти антигістамінний засіб з аптечки (діазолін, цетиризин).
Щоб уникнути укусів необхідно обробити шкіру репелентом.

ҐеДЗІҐеДЗІ

Ґедзі можуть переносити інфекції. У місці укусу може з’явитися відчуття жару,
набряк, почервоніння шкіри, а також збільшення лімфатичних вузлів. Укус ґедзя
може швидко перетворитися на значну припухлість з білим пухирем посередині.
Ранка може загноїтися та боліти до двох тижнів, тому її негайно треба промити з
милом, прикласти компрес з 40 % спиртом та розчином питної соди.

КлІЩІКлІЩІ

Через слину цих комах можуть поширюватися до 60 видів вірусів. Найнебезпечніший
з них —кліщовий енцефаліт.

Перш, ніж вкусити, кліщ може повзати по тілу кілька годин. Але щойно він знахо-
дить м’які частини тіла — згин ліктя, внутрішня сторона кисті, ділянки шкіри під
пахвами, під коліном, за вухами або в паху, — швидко присмоктується.

Запобігти нападам кліщів неважко, для цього треба користуватися спеціальними
засобами — репелентами. Недорогим і досить дієвим репелентом є бальзам “Зірочка”.

Існує кілька способів видалення кліщів, але всі вони відрізняються тільки інструмен-
том для видалення.

Класичною рекомендацією є видалення кліща зігнутим пінцетом або хірургічним
затискувачем. При цьому кліща захоплюють якомога ближче до хоботка, потім аку-
ратно тягнуть і при цьому обертають навколо своєї осі в зручну сторону. Через 1-3
оберти кліщ витягується цілком разом з хоботком. Якщо ж кліща намагатися висмик-
нути, то існує велика ймовірність його розриву.

Якщо під рукою немає інструментів, то можна видалити кліща петлею з грубої
нитки. Такою петлею комаху треба захопити якомога ближче до шкіри і акуратно,
розхитуючи в сторони, витягнути.

Обробка олією не змусить кліща вийняти хоботок. Олія тільки вб’є його, закупо-
ривши дихальні отвори. Масло змушує кліща відригнути вміст рідини в ранку, що
може збільшити ризик зараження. Тому олію, яку часто пропонують для видалення



кліща, використовувати не треба.
Після видалення ранку обробляють йодом, або іншим антисептиком для шкіри.

Руки та інструмент після видалення кліща треба ретельно вимити.
Якщо в ранці залишилася голова з хоботком, то страшного в цьому нічого немає – це

не страшніше за скалку. Якщо хоботок кліща стирчить над поверхнею шкіри, то його
можна видалити, затиснувши пінцетом і викрутивши. Видалити можна й у хірурга в
поліклініці. Якщо ж хоботок залишити, то виникає невеликий гнійничок, і через деякий
час хоботок виходить.

Найкраще мати в аптечці спеціальний пристрій для безпечного видалення кліщів.
Такі пристрої являють собою петлю чи гачок, яким кліщ захоплюється в найнижчий
точці його контакту зі шкірою. Після цього кліщ “викручується” (незалежно за чи
проти годинникової стрілки) з одночасним його підтягуванням. Такий спосіб дозво-
ляє витягти кліща повністю з максимальною безпекою для постраждалого. 

При видаленні кліща не треба:
• прикладати до місця укусу їдкі рідини — нашатирний спирт, бензин, та інші;
• припікати кліща сигаретою;
• різко смикати кліща –  він обірветься;

• колупатися в ранці брудною голкою;
• прикладати до місця укусу різні компреси;
• тиснути кліща пальцями.
Видаленого кліща треба знищити або краще

залишити для аналізу, помістивши в банку.
Якщо все нормально, то ранка гоїться за тиж-

день. Але спостерігати за нею необхідно протя-
гом наступних трьох місяців і в разі її почерво-
ніння, виникнення головного, м’язового болю

звернутись до лікаря. Також треба звернутись по медичну допомогу в разі підвищен-
ня температури протягом цього часу. При цьому обов’язково повідомте лікаря про
укус кліща.

КАРАКУРтКАРАКУРт

Останнім часом все частіше трапляються випадки укусів каракурта в районах, які
знаходяться значно північніше природного ареала цього павука (Південь України –
Крим, Причорномор’я та Приазов’я). Цьому сприяє спекотне літо останніх років.
Отрута каракурта дуже небезпечна – у 10-15 разів сильніша за отруту гримучої змії і
нерідко призводить до загибелі постраждалого від укусу.

Каракурт відноситься до Чорних вдів (лат. Latrodectus) – поширеного у всьому світі
сумнозвісного роду павуків, відомого сильною отруйністю всіх своїх 31 видів.

Небезпеку становить самка каракурта, яка має розмір від 10 до 20 мм. Самець має
розмір 4-7 мм і є безпечним для людини. Тіло каракурта чорне, у самця і самки на
черевці червоні плями, іноді з білим оздобленням навколо кожної плями. Повністю
статевозрілі особини іноді набувають чорного кольору без плям, з характерним блиском.

Неспровокований каракурт ніколи не нападає на людину. Напад павука є захисною
реакцією на вторгнення на “його” територію.

Улюблені місця проживання павука – полинова цілина, пустки, береги, схили ярів.
Каракурт любить селитися в кам’яних завалах, мишачих норах, стінах, тріщинах, міс-
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цях складування дров, в надвірних будівлях приватних будинків, темних
кутках гаражів, в стайнях, у хлівах і сухих купах старого сміття, у взутті,
що давно не взувалося. Головною особливістю поведінки павуків є те, що
вони люблять плести павутину навколо отворів і дірок, павутина розташо-

вана горизонтально, на відміну від павутиння більшості інших павуків.
Кусає павук не дуже боляче, а на місці укусу з’являється невелика червона цяточ-

ка, яка швидко блідніє чи зникає. Укушене місце не опухає, біль швидко минає, а уві
сні укус можна й не помітити.

Через деякий час – від 15 хвилин до 6 годин – на місці укусу виникає інтенсивний
різкий біль, що поширюється в область живота, грудей і попереку; м’язи живота
напружуються, утруднюється дихання і німіють ноги. Настає сильне психічне збуд-
ження, постраждалий стає неспокійним, відчуває страх смерті. Нерідко спостеріга-
ються запаморочення, головний біль, задуха, судоми, блювота. Характерно посиніння
обличчя, уповільнення й аритмія пульсу.

Потім хворий стає млявим, але продовжує поводитись неспокійно, сильні болі
позбавляють сну. Зазвичай, чим коротший проміжок часу між укусом і розвитком
симптомів, тим важче клінічна картина. Симптоми зазвичай тривають 24-48 годин, але
у важких випадках – набагато довше, до декількох днів.

Повне одужання наступає через 2-3 тижні, але слабкість залишається більше міся-
ця. У важких випадках, за відсутності медичної допомоги, через день-два після укусу
наступає смерть.

Перша медична допомога:
1) У перші 2-3 хвилини можна припекти місце укусу каракурта полум’ям запале-

ного сірника, для чого 1-2 сірника притискують голівками до місця укусу і підпалю-
ють 3-м сірником. Оскільки уражається поверхневий шар шкіри (до 0,5 мм), полум’я
сірників достатньо для зруйнування токсину. На місце укусу також потрібно при-
класти лід.

2) Дати постраждалому з аптечки антигістамінні засоби (діазолін, цетиризин, лора-
тадин тощо.), при наростаючих болях – знеболювальні засоби (парацетамол, ібупро-
фен тощо), інші препарати з аптечки для зменшення симптомів отруєння, наприклад,
заспокійливі засоби, тощо.

3) Доставити постраждалого в лікувальний заклад, де йому введуть  протикаракур-
тову сироватку або проведуть іншу дезінтоксикаційну терапію.

ОтРУйнІ ЗМІїОтРУйнІ ЗМІї

Отруйні змії, що живуть на території України, представлені кількома видами гадюк.
Найпоширенішими є три види: гадюка звичайна, гадюка степова та гадюка Нікольського. 

Великі змії, що живуть біля води, це не гадюки, які практично не бувають більше
70 см довжиною, а один з видів безпечних вужів. Гадюки ніколи не нападають на
людину першими. Укус змії – це вимушена і крайня міра її самозахисту. Статистика
смертності від укусу змій в Україні недоступна. За останні 10 років з відкритих дже-

Каракурт

Гадюка звичайна Гадюка степова Гадюка Нікольського Водяний вуж Жовтовухий вуж



рел були повідомлення лише про одного загиблого від укусу змії. У Великій Британії,
де ведеться така статистика, за 115 років спостереження зафіксовано всього 14 смер-
тельних випадків.

Однак небезпека від укусу змії зростає, якщо постраждалою є малолітня дитина;
якщо укус приходиться на частину тіла, наближену до голови; якщо укус трапився
весною. Наслідки укусу різняться від малосимптомного до досить важкого перебігу.
Зменшити ці наслідки допоможуть правильні ефективні дії з першої допомоги.

При виявленні зміїного укусу, типовим проявом якого є дві червоні ранки ранки від
зубів на шкірі:

• надайте постраждалому горизонтальне положення з припіднятою головою;
• максимально обмежте його рухи, особливо ураженою кінцівкою;
• зніміть з ураженої кінцівки годинники, браслети, ланцюжки та інші прикраси;
• ніколи не накладайте джгут з метою запобігання розповсюдження отрути по орга-

нізму з кров’ю. Ця маніпуляція не тільки не дає ефекту, але навпаки ускладнює стан
хворого. Зміїна отрута розповсюджуються переважно лімфою по лімфатичним суди-
нам, що залягають неглибоко під шкірою і легко здавлюються. Ефективним та без-
печним способом сповільнити лімфотік та, відповідно, розповсюдження отрути за
рекомендацією Американської Асоціації Серця (АНА) є накладення слаботиснучої
однослойної іммобілізуючої пов’язки по всій довжині укушеної кінцівки.

Не плутайте накладання тиснучої пов’язки з накладанням джгута!
1. Ранку на місці укусу потрібно обробити антисептиком і накласти стерильну

пов’язку.
2. Укушену кінцівку за можливості максимально знерухомити (після накладання

тиснучої пов’язки укушену ногу прив’язати до здорової, руку зафіксувати пов’язкою
через шию).

По мірі потрапляння отрути в кров з’являються симптоми загальної інтоксикації
організму: головний біль, відчуття розбитості, слабкість, зниження артеріального
тиску, у важких випадках судоми. Для зменшення загальної інтоксикації потерпілому
необхідно давати багато пити, а також дати антигістамінні (діазолін, цетиризин, дез-
лоратадин), знеболювальні та сечогінні препарати.

Після проведення всіх цих заходів негайно доставити потерпілого до лікарні. 
Не давати алкоголь! Не відсмоктувати отруту! Згідно з керівними настанови
з домедичної допомоги МОЗ України відсмоктувати отруту забороняється!

Довідково. Найефективнішим методом в польових умовах завжди вважалося термінове інтенсивне відсмоктування отрути з
ранки протягом 10-15 хвилин з подальшим ретельним промиванням ротової порожнини водою. Сучасні настанови з першої допо-
моги не містять рекомендацій з відсмоктування отрути з рани. Більше того, враховуючи небезпеку зараження хворобами, що
передаються через кров, є доцільними ті настанови, що містять заборону безпосереднього відсмоктування отрути ротом.

Настанови Американської Асоціації Серця (АНА) від 2011 року визнавали відсмоктування отрути з ранки патогенетично
обгрунтованою процедурою. Оскільки наводились дані досліджень, які показували, що відсмоктуванням можна видалити з місця
укусу від 30 до 50% отрути, для цього вважалось за можливе використання спеціальних пристроїв. Міжнародне керівництво з
першої допомоги Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста від 2016 року наводять зовсім протилежні цифри дослід-
жень, які свідчать, що відсмоктуванням можна видалити не більше 0.5% зміїної отрути з рани. На підставі цих даних та з ура-
хуванням інших небезпечних аспектів цієї процедури настанови Червоного Хреста забороняють відсмоктування отрути. Так само
забороняють цю процедуру і керівні настанови з домедичної допомоги МОЗ України.

ПРОГУлЯнКА ДО лІСУПРОГУлЯнКА ДО лІСУ

Підготовка до подорожі у ліс
•Повідомте про те, куди ви збираєтеся. Якщо поблизу нікого немає – залишіть
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записку з повідомленням (дата, час відправлення, кількість людей, що йдуть разом з
вами, напрямок подорожі і приблизний час повернення).

• Візьміть собі за правило – перед мандрівкою чи походом до лісу, подивитися
карту або хоча б намальований від руки план місцевості та запам’ятати орієнтири.

• Одягніть зручний одяг та взуття. Вони повинні підходити для місцевості та погод-
них умов. Запам’ятайте – погодні умови можуть змінитися дуже швидко.

• Одягніть дітей в яскравий кольоровий одяг – він буде більш помітним у разі їх
розшуку.

• Переконайтеся, що все ваше спорядження – у доброму, робочому стані Якщо ви
сумніваєтеся брати ту чи іншу річ, пам’ятайте – зайва вага буде вам заважати.

У лІСІУ лІСІ

•Встановіть між собою сигнали, щоб не загубити один одного у лісі, особливо на
випадок несподіванок, – свистом або голосом.

• Запам’ятовуйте орієнтири під час руху у лісі. Щоб не заблукати – лишайте при-
мітки. Без зорових орієнтирів людина в лісі починає кружляти.

• Виберіть місце для вогнища та обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище
без догляду. Незагашене вогнище може бути причиною лісової пожежі.

• Ніколи не пийте воду з річок та озер. Найбільш надійні джерела води – струмки.
Поблизу місць, де ви побачите мертвих рибу чи тварин, взагалі не можна навіть мити руки.

• Будьте обережні, у лісі може бути болотиста місцевість – обходьте її. Болотною
водою також не можна користуватися. Поблизу болота, як правило, водиться багато
гадюк.

• Пам’ятайте – збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте. Щоб
уникнути отруєння грибами, ніколи не куштуйте сирих; ніколи не збирайте гриби та
ягоди поблизу транспортних магістралей, навіть їстівні гриби в тих місцях – отруйні.

• Уникайте диких тварин. Пам’ятайте, що небезпечними можуть бути і лось, і
олень, і лисиця – у людей і тварин близько 150 спільних хвороб. Тварини нападають
на людину, якщо вони поранені, перелякані несподіванкою або захищають своє потом-
ство. При явно агресивному поводженні тварин, як засіб захисту можна використову-
вати вогонь або стукати палицею об дерево.

• Уникайте додаткових неприємностей з тваринами, особливо у нічний час – ніко-
ли не залишайте їжу у вашому наметі або поряд з місцем вашого відпочинку, краще
покладіть її на дерево; недоїдки їжі закопайте подалі від місця відпочинку.

• Якщо ви опинилися біля поламаних дерев – не затримуйтесь. Вони спираються
одне на одне і можуть впасти, особливо під час вітру.

• Не ховайтеся під високими деревами та не залишайтеся на галявині під час зливи
з блискавкою, бо блискавка може вдарити у найвище місце.

• Ніколи не пірнайте у незнайомому місці у водойму. Спочатку обстежте і переконай -
теся у відсутності схованих під водою перешкод (каміння, залізяки, скло, гострі гілки,
мілководдя). Уникайте водойм зі швидкою течією. Ніколи не плавайте наодинці.

• Будьте обережні. Взимку водойма вкривається кригою – ходити по ній небезпеч-
но. Навесні, коли крига темна, на неї не можна ступати – вона дуже ламка

Якщо ви заблукали у лісі
• Зберігайте спокій та уникайте паніки. Якщо ви панікуєте – думати логічно неможливо.
• Негайно зупиніться і присядьте. Не робіть більше жодного кроку, не подумавши. Ду -



мати можна тільки про одне; як дістатися того місця, звідки починається знайомий шлях.
• Пригадайте останню прикмету на знайомій частині шляху і постарайтеся просте-

жити до неї дорогу. Якщо це не вдається, пригадайте знайомі орієнтири, найкраще –
залізницю, судноплавну ріку, шосе. Прислухайтеся. За відсутності знайомих орієнти-
рів, стежок і доріг виходьте “на воду” – униз за течією. Струмок виведе до ріки, ріка
– до людей. Якщо орієнтирів немає, залізьте на найвище дерево – погляд з висоти
допомагає краще зорієнтуватися.

Існує багато способів визначення сторін горизонту:
• за допомогою компаса: стрілка компаса завжди показує напрям на північ;
• за положенням Сонця: в основі приблизного визначення лежить врахування часу

визначення. При цьому виходять з того, що у північній півкулі Сонце приблизно зна-
ходиться: о 7 годині – на сході, напрям тіні – на захід; о 13 годині – на півдні, тіні
від предметів найкоротші і їх напрям показує на північ; о 19 годині – сонце на заході;

• за Сонцем та годинником – тримайте годинник в горизонтальному положенні,
поверніть його так, щоб годинна стрілка була направлена на сонце. Пряма, що ділить
кут навпіл між годинною (малою) стрілкою та напрямом від центра годинника на
цифру “1” циферблата, покаже напрямок на південь;

• за Полярною зіркою – напрямок на Полярну зірку завжди відповідає напрямку
на північ. Знайдіть сузір’я Великої Ведмедиці, яке має вигляд ковша з семи яскравих
зірок, а потім подумки проведіть пряму лінію через дві крайні зірки “ковша” і від-
кладіть на ній приблизно п’ять відрізків, що дорівнюють відстані між двома зірками.
Наприкінці лінії і буде зірка, що майже нерухомо “висить” цілий рік над Північним
полюсом та показує напрямок на північ;

• за Місяцем. Опівночі у своїй першій чверті “)” Місяць знаходиться на заході, у
повний Місяць – на півдні, в останній чверті “(” – на сході;

• існують і менш точні прикмети, якы дозволяють вибрати вірний напрямок.
Мурашники завжди розташовуються з південного боку дерева, пенька або куща. Кора
більшості дерев з північної сторони грубіша, іноді покрита мохом; якщо мох росте по
всьому стволу, його найбільше з північної сторони, особливо поблизу коріння. Річні
кільця на пні спиляного дерева розташовані нерівномірно – з південної сторони вони
звичайно товщі. Просіки у великих лісових масивах завжди зорієнтовані у напрямку
північ – південь або схід – захід;

Правильно користуйтесь вогнем. Він є одним з основних засобів виживання в лісі.
За допомогою вогню ви можете зберегти тепло, сушити одяг і подавати сигнали.
Завжди тримайте сірники у водонепроникному пакеті;

• Уникайте переохолодження. Воно трапляється, якщо людина не звертає уваги на
холод та не має відповідного одягу і захисту;

• Використовуйте навички та вміння будування схованок (буда, навіс, намет тощо)
або користуйтеся природними печерами; Це допоможе виживанню у лісі, забезпечить
вам захист і тепло;

• Бережіть та економно використовуйте воду; вона більш важлива для вашого
виживання, ніж їжа;

Запам’ятайте! Діти повинні знати, що вони не будуть покарані за те, що заблука-
ли. Траплялися випадки, коли діти ховалися від шукачів через те, що боялися бути
покараними;

• Навчайте дітей, що необхідно вибрати велике дерево (або якийсь інший об’єкт)
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біля примітного місця і перебувати там. Повідомте дітей про необхідність кричати на
шуми, що лякають їх. Якщо це звірі, вони злякаються та підуть геть. Це також допо-
може швидше знайти їх тим, хто буде їх шукати.

Пам`ятайте! Куди б ви не пішли і де б не перебували, ви можете опинитись в
екстремальних умовах. Тому:

• знайте приблизно свій шлях мандрівки;
• майте при собі засоби визначення напрямків сторін горизонту;
• майте одяг, придатний для будь-яких погодних умов;
• майте достатньо їжі, води, сірників, речей та засобів для захисту свого життя.

ОбеРежнО! СильнА СПеКА!ОбеРежнО! СильнА СПеКА!

Сильна спека характеризується перевищенням середньодобової температури навко-
лишнього середовища на 10 градусів протягом декількох днів. Посуха це тривала й
значна відсутність опадів, при підвищеній температурі і зниженій вологості повітря.

Небезпека цих природних лих полягає в тепловому перегріві людей. До того ж, під
час посухи зростає ймовірність пожеж в природних екосистемах.

Тепловий перегрів людини полягає в загрозі підвищення температури тіла понад
37,1℃, або в порушенні теплового обміну – наближенні температури тіла до 38,8 ℃.
Порушення теплового обміну настає при тривалому і сильному перегріванні, здатному
призвести до теплового удару або порушення серцевої діяльності.

Симптоми перегрівання: почервоніння шкіри, сухість слизових оболонок, сильна спрага,
можлива носова кровотеча, запаморочення, втрата свідомості, зупинка серця та дихання.

Як вберегтися від теплового удару?
Уникайте впливу високої температури. Носіть світлий легкий одяг, з натуральних

тканин, одягайте головний убір. Пересувайтесь не поспішаючи, намагайтесь перебува-
ти в затінку. Запасіться питною водою. Протягом дня вживайте якомога більше ріди-
ни. Пам’ятайте, алкогольні напої призводять до погіршення загального стану організ-
му. Уникайте солоної та гострої їжі. У власному помешканні обладнайте жалюзями та
щільними шторами вікна, вмикайте вентилятори та кондиціонери. У спекотний період
краще оселіться на дачі. За містом, обладнайте альтанки, навіси.

Перша долікарська допомога
При тепловому ураженні якомога швидше охолодіть своє тіло, щоб уникнути теп-

лового удару: негайно перейдіть у тінь, на вітер або прийміть душ, повільно випийте
багато води.

У разі носової кровотечі необхідно притиснути крила носа двома пальцями до носо-
вої перегородки; за наявності, у носові ходи обережно введіть ватні тампони або вузь-
кі марлеві смужки. Голову треба закинути назад, тому що кров може потрапити в шлу-
нок. На лоб покласти вологу прохолодну носову хустинку.

Якщо Ви опинились поряд з людиною, яка втратила свідомість, намагайтесь охоло-
дити її тіло, привести до тями. У випадку зупинки серця, починайте реанімаційні захо-
ди (непрямий масаж серця, штучне дихання), викличте швидку медичну допомогу.

ПРАВилА ПОВеДІнКи І ДІї У РАЗІ ЗАГРОЗи ПРАВилА ПОВеДІнКи І ДІї У РАЗІ ЗАГРОЗи 
ОтРУЄннЯ АГРОХІМІКАтАМиОтРУЄннЯ АГРОХІМІКАтАМи

Пестициди – це отруйні речовини, які залежно від призначення діляться на кілька



груп:
• Інсектициди – хімічні речовини для знищення комах
• Акарициди – хімічні речовини для знищення кліщів
• Лімбациди – хімічні речовини для знищення нематод – круглих хробаків, що

паразитують у рослинах
• Зооциди – хімічні речовини для знищення гризунів
• Фунгіциди – хімічні речовини для знищення грибків, що паразитують головним

чином на насінні сільськогосподарських культур
• Гербіциди та дефоліанти – хімічні речовини для знищення бур'янів.
Пестициди використовуються для знищення шкідників як рослинного, так і тва-

ринного походження і застосовуються в сільському господарстві, і в домашніх умовах.
На сьогодні відомо три основні шляхи, якими пестициди можуть потрапити в

організм людини:
• Можна вдихнути пестицидну пару або пил
• Пестициди можуть потрапити на шкіру 
• Пестициди можна випадково проковтнути.
Як уникнути отруєння пестицидами?
• Уникайте використання пестицидів у вітряну погоду (коли швидкість вітру

перевищує 2,5 м/с)
• Під час внесення пестициду стійте так, щоб на вас не зносило вітром бризки або

пил пестицидів
• Розпилюйте аерозоль якомога ближче до оброблюваного об'єкта, використовуючи

наконечники для дрібнокрапельного обприскування
• Якщо хтось біля вашого будинку працює з пестицидами, щільно закривайте вікна

та двері, не випускайте дітей гуляти на вулицю
Розглянемо випадки потрапляння пестицидів в організм при вживанні їжі та води,

через повітря та можливі запобіжні заходи.
Ураження через їжу
Ми постійно отримуємо певну кількість пестицидів при споживанні фруктів, ово-

чів, м'яса, яєць, молока тощо, тому що в них присутні залишки пестицидів. Хоча з
плином часу вони руйнуються, проте для обмеження негативних наслідків необхідно
вжити власні запобіжні заходи:

• Ретельно мити овочі і фрукти у проточній воді щіткою, зрізати шкірку
• Варити або пекти продукти – термічна обробка зменшує кількість залишків

деяких пестицидів
• Дичина, як відомо, майже не має жиру, в якому звичайно накопичуються пести-

циди. І все ж уникайте полювання на території, де активно застосовуються хімікати
• Уникайте рибної ловлі на водоймах, де траплялося забруднення води
• Не збирайте дикорослі плоди та ягоди біля доріг, ділянок відчуження або поле-

захисних смуг, які могли б бути оброблені пестицидами.
Ураження через воду
При внесенні в ґрунт певна кількість пестицидів може потрапити у струмки і в ріки.

Цей стік разом із промисловими скидами здатний спричинити забруднення повер-
хневих та підземних вод. Тому, якщо ви живете у місті, то вода у вашому крані, а
якщо в селі – то у колодязі, незалежно від того, звідки вона надходить, з поверхне-
вих чи підземних джерел, теж може містити низькі концентрації пестицидів. Але в
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міських мережах водопостачання якість води постійно перебуває під контролем, чого
не можна сказати про приватні колодязі. Контроль якості води в них не здійснюєть-
ся, крім випадків, коли власники самі проявлять ініціативу.

Тому зменшити можливість забруднення води у своєму колодязі ви можете таким
чином:

• Будьте обережні при використанні пестицидів у власній садибі, особливо якщо
колодязь мілкий або має пошкоджену цебрину

• Ніколи не використовуйте і не змішуйте пестициди біля колодязя
• Переконайтеся, що ваш колодязь заглиблюється до водних джерел, які відокрем-

лені від поверхневого водоносного шару
• Якщо маєте сумніви щодо якості води з вашого колодязя, зверніться до будь-якої

акредитованої лабораторії, яка проводить дослідження води
• Якщо аналіз води з вашого колодязя покаже наявність пестицидів у кількостях,

що становлять загрозу для здоров'я, вам слід змінити джерело водопостачання.
Після застосування отрутохімікатів у домашньому чи робочому приміщенні, у повіт-

рі та на поверхні стін і меблів протягом досить тривалого часу можуть залишатися
пестицидний пил або краплі.

Щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю, слід пам'ятати наступне:
• Використовуйте отрутохімікати у приміщенні лише у випадках крайньої необхід-

ності, забезпечте ретельне провітрювання під час та після обробки
• Якщо пестициди використовуються всередині вашого дому, частіше провітрюйте

приміщення, адже повітря ззовні значно чистіше; відкривайте вікна та двері
• Якщо пестициди використовувалися дуже активно і постала проблема серйозно-

го забруднення повітря всередині приміщення, вичистіть щіткою усі поверхні, де хімі-
кати могли осісти.

ОЗнАКи ОтРУЄннЯ ПеСтициДАМиОЗнАКи ОтРУЄннЯ ПеСтициДАМи

Як і будь-які інші хімікати, пестициди можуть шкідливо впливати на здоров'я люди-
ни двома шляхами: зовнішнім та впливом на внутрішні органи.

Зовнішній вплив може проявлятися у виникненні хвороб подразнювального характе-
ру (почервоніння, свербіж, прищі тощо) або алергічної реакції шкіри, які сричиняють
почервоніння, набряк та пухирі. Дуже чутливі до хімікатів слизові оболонки очей,
носа, рота і горла. Почервоніння і подразнення очей можуть спричинятися попадан-
ням у них бризок пестицидів, через торкання очей рукавами або рукою, що забруд-
нені хімікатом. Висип на шкірі та подразнення очей можуть мати серйозні наслідки,
тому необхідно одразу звернутися до лікаря.

Вплив на внутрішні органи людини залежить від того, куди потрапила отрута.
Ураження легенів може викликати сильну задишку, слинотечу, прискорене дихання.
Нудота, блювання, спазми в животі, пронос є результатом отруєння шлунково-киш-
кового тракту. Ушкодження нервової системи спричиняють надмірну стомлюваність,
сонливість, головний біль, м'язові судоми і втрату відчуттів. Загалом, різні види пес-
тицидів викликають різні симптоми отруєння. Утруднене дихання, виділення слизу з
рота і носа, зменшення зіниць і непритомність – це ознаки дуже серйозного отруєн-
ня, наслідком якого може бути смерть. Тому, якщо у людини з'являються такі сим-
птоми, їй негайно треба надати медичну допомогу.



Найбільш загальні симптоми отруєння пестицидами – це сонливість, головний біль,
запаморочення, надмірне потіння, порушення зору, блювота, біль у м'язах, біль у живо-
ті та судоми.

При отруєнні пестицидами звичайно спостерігаються три або більше цих симптомів.
Як правило, вони виявляються або під час використання пестицидів, або трохи пізніше.

Отже, якщо після роботи з пестицидами з'являються якісь симптоми, слід негайно
звернутися за медичною допомогою, щоб визначити, чи не пов’язано це з впливом пес-
тицидів. Пам'ятайте, що зменшення негативного впливу пестицидів на організм зале-
жить від ефективно наданої першої медичної допомоги!

Перша допомога є важливим кроком при лікуванні отруєння пестицидами при різ-
них випадках ураження.

УРАженнЯ бРиЗКАМи ПеСтициДІВ АбО ПилОМУРАженнЯ бРиЗКАМи ПеСтициДІВ АбО ПилОМ

Пестициди під час роботи можуть потрапити на шкіру. Вони можуть бути знесені
вітром або випадково розпилені на вас.

Передусім необхідно:
• зупинити шкідливу дію отрути, змивши пестицид зі шкіри й одягу, для цього

використайте найближче джерело води;
• якомога швидше прийняти душ з милом. За відсутності душу ретельно вимити

руки, волосся, обличчя, прополощіть водою порожнини рота і носа;
• після душу вдягнути чистий одяг і випрати забруднений.

ОтРУЄннЯ ПАРАМи ПеСтициДІВОтРУЄннЯ ПАРАМи ПеСтициДІВ

Вдихання парів деяких типів пестицидів може спричинити тяжке отруєння
організму.

• Якщо людина отруїлася парами пестицидів, винесіть потерпілого на свіже повіт-
ря. Якщо не можете зробити цього, затримавши своє дихання, то скористайтеся захис-
ними дихальними апаратами. Не станьте другою жертвою.

• Перевірте дихання у потерпілого. Якщо він не дихає, зробіть штучне дихання.
Якщо не вмієте цього робити, терміново викличте швидку медичну допомогу.

• Викличте лікаря, навіть якщо потерпілий після штучного дихання почав
нормально дихати.

Проковтування пестицидів здатне викликати отруєння або смерть
• Якщо потерпілий проковтнув пестициди і не втратив свідомості, дайте йому бага-

то води, щоб викликати блювання; це зменшить концентрацію отрути.
• Якщо маєте етикетку пестициду і можете швидко дістатися телефону, подзвоніть

лікарю. Лікар не зможе дати рекомендації по телефону, якщо не знатиме, чим отруїв-
ся потерпілий.

Потрапляння пестициду в очі
При ураженні деякими типами пестицидів пошкодження очей може статися за

декілька хвилин. Оболонки очей поглинають пестициди швидше, ніж будь-яка інша час-
тина тіла. Тому при попаданні отрути в очі необхідно:

• негайно промити очі чистою водою, двопроцентним розчином соди або рідиною для очей;
• промивання має тривати протягом 15 хвилин, при подразненні очей звернутися до лікаря.
Маючи справу з будь-яким отруєнням, треба діяти швидко!
Для того, щоб зменшити небезпеку при роботі з пестицидами треба пам’ятати про
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наступне:
• усі пестициди, що продаються в Україні, повинні мати етикетку, на якій є

необхідна інформація про них;
• перед застосуванням пестициду прочитайте уважно інформацію, написану на ети-

кетці; навіть якщо раніше користувалися цим препаратом – не покладайтеся на свою
пам'ять;

• користуйтеся рекомендаціями, поданими на етикетці, які є найкращим помічни-
ком для безпечного та економічного використання пестицидів;

• не застосовуйте пестициди обмеженого використання, бо вони занадто небезпеч-
ні, щоб працювати з ними без спеціальної підготовки;

• суворо дотримуйтесь інструкції щодо застосування пестициду, використовуйте
лише зазначену кількість, у певний час, за тих умов та для тієї мети, яка вказана;

• не використовуйте більше пестицидів, ніж вказано на етикетці;
• на лицьовому боці етикетки знайдіть одне з сигнальних слів, яке проінформує вас

про те, наскільки небезпечним є вплив пестициду на організм людини:
“Небезпечно для життя!” – означає дуже отруйний;
“Небезпечно!” – означає помірно небезпечний;
“Обережно!” – означає менш небезпечний;
• закривайте шкіру при роботі в полі, на городі, носіть сорочку з довгими рукава-

ми, штани, капелюх, чоботи або черевики зі шкарпетками і рукавиці, які можна добре
почистити;

• користуйтесь захисними окулярами і респіраторами або протигазами, які мають
бути правильно підібрані і щільно прилягати до обличчя;

• вимийте руки та обличчя з милом перед тим, як їсти, пити, палити або купатися;
• мийте фрукти і овочі з поля перед тим, як їсти їх;
• не беріть дітей на поле, яке оброблялося пестицидами;
• періть ваш робочий одяг в гарячій воді, окремо від інших речей;
• добре вимийте руки після закладки робочого одягу в пральну машину;
• вимийте рукавиці та взуття водою з милом після використання та перед тим, як

їх зняти;
• не заходьте на поле, де є попереджувальні плакати;
• не паліть під час роботи з пестицидами або на обробленому ними полі;
• не використовуйте воду з дренажних канав або зрошувальних систем для пиття

або миття овочів та фруктів, бо вона буде забруднена пестицидами;
• не беріть з собою їжу та напої в поле, яке обробляється пестицидами;
• ніколи не беріть тару з-під пестицидів для використання вдома, це небезпечно;
• не спалюйте упаковку від пестициду, при згорянні вона може виділяти отруйні пари;
• ніколи не зберігайте пестициди в немаркованій тарі;
• ніколи не перемішуйте пестициди руками;
• змішуйте пестициди в добре провітрюваному приміщенні або на дворі;
• заливаючи промивальну речовину в бак для розпилювання рідких пестицидів, не

проливайте її на землю, стійте так, щоб пестицид не зносило на вас вітром;
• зберігайте пестициди закритими у місцях, недоступних для людей.

Сподіваємося, що дотримання цих порад допоможе уникнути 
небезпечних ситуацій, і у разі необхідності ви зможете попрацювати 

з пестицидами, не нашкодивши при цьому своєму здоров'ю.



ГОлУбІ ОЗеРА ГОлУбІ ОЗеРА (Чернігівська область)

Голубі озера розташовані поблизу села Олешня, що на Чернігівщині. Приїжджати від-
почивати сюди можна і восени, і влітку – сосновий ліс та надзвичайна блакитна вода

закохають вас в себе із першого погляду.
А щодо блакитної води — це не перебіль-
шення, вона дійсно тут має красивий
лазурний відтінок через поклади кварцо-
вого піску високої якості, який викорис-
товують під час виготовлення скла.

Самі озера розташовані на місцях
колишніх кар'єрів, де видобували цей же
кварцовий пісок. Під час його видобутку
було пошкоджено артезіанський шар, в
результаті чого кар'єри затопило. Так і
з’явилось це надзвичайне місце із трьох
озер. 

Неподалік Олешні багато стародавніх
церков та храмів: храм святого Дмитра
Солунського (1790 року), Спасько-Преоб -
раженська церква (1817 року), підземний
храм Антонієва печера. 

бОГУСлАВСьКІ ГРАнІтибОГУСлАВСьКІ ГРАнІти (Київська обл.)

На мальовничих схилах річки Рось завмерли унікальні рожеві гранітні глиби вистою
10-12 метрів. Археологи запевняють, що їм понад 2 млрд. років. Аномальність цього
природного явища – в тому, що місцевість навколо Богуслава славиться залежами
сірого, але аж ніяк не рожевого граніту. Науковці припускають, що на поверхні ці
рожеві велетні опинились після проходження по території Україні древнього льодо-

вика.
Втім, заяви ар -

хеологів ніяк не
применшують цін-
ності і таємничос-
ті цього чуда при-
роди. Люди приїз-
дять сюди, щоб
підлікуватись і
відновити сили.
Тим паче, що
після відвідання
унікального гра-
нітного масиву
більшість відчува-
ють приплив енер-
гії і покращення
наст рою. Містики
впевнені: тут зна-
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ходиться так зване місце сили.
ДенДРОлОГІЧний ПАРК “СОФІїВКА”ДенДРОлОГІЧний ПАРК “СОФІїВКА” (Умань,Черкаська область)

Парк “Софіївка” – один із найбільших в Україні, площею майже 180 га. Створений у
1796 році польським
меценатом Станіс -
лавом Потоцьким
для його третьої
дружини – Софії.
“Софіївка” – видат-
ний зразок пейзаж-
ного паркового мис-
тецтва, що склада-
ється із композиції
води, землі, каменів,
рослин, ар -
хітектурних споруд і
скульптур.

Головна компози-
ція парку проходить
по річищу Кам’янки,
де споруджено низ -
ку штучних ставів,
басейнів, водоспадів,
шлюзів, каскадів та
підземних каналів.

“Софіївку” при-
крашають штучні
скелі, гроти, павільйони, альтанки, скульптури.

Природно-архітектурний ансамбль, завдяки компонуванню різних порід дерев, поєд-
нанню їх з водоймами, водоспадами, фонтанами, скелями й архітектурними споруда-
ми, має безліч красивих краєвидів і перспектив різних планів. Окрім того, “Софіївка”
ділиться на окремі своєрідні тематичні зони – Головна алея, Англійський парк,
Єлисейські поля та інші.

У парку є дуб, віком понад 400 років.
Окрім екскурсій парком та музеєм, можна покататися на човні підземною річкою або

на катамарані, проїхатися верхи або у кареті.
Навпроти центрального входу в дендропарк “Софіївка” нещодавно був відкритий

новий парк, який називається “Сучасна Софіївка”, оформлений у стилі фентезі.
Тут можна побачити світломузичну арт-інсталяцію з портретом Софії Потоцької,

оглядовий майданчик та водоспад “Дракони”.

ЗАПОВІДниК “бУША” ЗАПОВІДниК “бУША” 
(Вінницька область)

Державний історико-археологічний пам'ятник,
площею у 7 гектарів. Археологи встановили, що
від кам’яної доби тут жили люди. У заповіднику
можна побачити пам’ятки археології, починаючи
від 4 тисячоліття до нашої ери, пам’ятки трипіль -
ської, черняхівської, скіфської, а також давньо -
руської культур, а також ознайомитись з історією
козацької України.



Урочище “Гайда -
мацький Яр” (розта-
шоване на те риторії
заповідника Буша)
оголошено геологіч-
ним заповідником.
Це не осяжна долина
площею понад 90 гек-
тарів.

Найцікавіша пам'ят -
ка в Буші – скельний
дохристиянський храм.
Най більшою його
загадкою є унікаль-
ний барельєф на сті-
нах. З моменту від-
криття в 1824 році
він є темою диску-

сій вчених щодо ча су виникнення, змісту композиції, мистецьких традицій, що впли-
нули на його формування.

Одні стверджують, що барельєф ілюструє жертвоприношення, а інші – що зобра-
ження виникло у той період, коли на території зароджувалося християнство.

На гіллястому дереві без листя сидить птах. Під деревом – людина, яка стоїть на
колінах, а позаду неї на підвищенні стоїть олень. Між фігурами людини і оленя, у вер-
хній частині витвору, розташована прямокутна рамка. Напис у цій рамці: “Аз єсмь
Миробог, жрець Ольгов”.

КАМ’Яне СелОКАМ’Яне СелО (Житомирська обл.)

Це унікальне скупчення великих валунів займає 15 га Замисловецького лісництва.
Химерно розкидані посеред лісу брили за обрисами дійсно нагадують сільські хати.
На тамтешніх вулицях є й своя “школа” з “церквою”. А на одному з валунів навіть є
заглиблення, що нагадує відбиток ноги, яке в народі називають “слідом Бога”.

Науковці поки не встановили походження цих каменів. Згідно з гіпотезами, ці валу-
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ни сюди принесли льодовики, або вони є
залишками підніжжя древніх повністю зниклих гір.

ЧОРне ОЗеРО ЧОРне ОЗеРО (Кіровоградська обл.)

Географічна назва озера – Берестувате, проте народний гідронім – Чорне – повною
мірою відображає всі його страхітли-
ві й загадкові особливості. Таємниче
“бездонне” озеро знаходиться на
території ландшафтного заказника
“Чорноліський”. 

Озеро знаходиться серед покритого
мохом, лишайником і папороттю
болота, яке займає близько 2-х га і є
найпівденнішим сфагновим болотом
на території України. Озеро і болото
ймовірно сформували талі води в
епоху льодовикового і наступного за
ним періодів.

Глибина Чорного озера досі точно
не встановлена. Згідно з легендою, в
таємничої водойми не одне дно, а
декілька. Втім, цій легенді існує пояс-
нення – торф, що накопичився про-
тягом століть в декілька шарів, опале
листя і гілки сформували в озері

багатошарове дно, що суттєво ускладнює вимірювання його глибини. Не дивно, що
купатися в цій водоймі заборонено.

ДиКАньКА ДиКАньКА (Полтавська область)

Оспіване Миколою Гоголем поселення, яке згадується у літописах з 17-го століття.
Кожен пам’ятає твір класика “Вечори на хуторі біля Диканьки”, але і сьогодні селище
залишається місцем із безліччю визначних пам’яток і цікавих історій.

В’їзд до міста вже понад 500 років охороняють дуби-велетні. А на півдні селища роз-
ташований Бузковий гай, засаджений майже 40 видами бузку.

На території сучасного Селища міського типу Диканька знайдені сліди трьох посе-
лень ранніх скіфських часів. У лісі під Диканькою до початку 17-го століття існував
печерний скит – підземне містечко із 8 печер, залишки якого збереглися донині.



Диканька свого часу стала вишуканою садибою гене-
рального судді Кочубея, який перетворив невелике
козацьке село на мальовничий куточок.

Нині збереглася Тріумфальна арка панської садиби.
Арку вважають єдиною пам’яткою на землях сучасної
України, пов’язаною з увічненням пам’яті про війну
1812 року і перемоги над армією Наполеона.

Варто побачити побудовану в 1794 році Миколаївську
церкву. У церковному підземеллі розташована усипальниця вісьмох членів родини
Кочубеїв.

Не менш цікава – Троїцька церква, побудована в 1780 році. Її основа зведена у формі
хреста, а обробка виконана в традиціях пізнього бароко.

Місцеві жителі кажуть, що саме до Троїцької церкви ходив коваль Вакула.

МАВРинСьКий МАйДАнМАВРинСьКий МАйДАн (Дніпропетровська обл.)

Цей загадковий комплекс земля-
них валів, з висоти пташиного
польоту схожий на гігантського
павука чи краба, розташований
на східній окраїні села Межиріч.
Назва села Межиріч дає привід
містикам розмірковувати про
зв’язок українського села з
колискою цивілізації – древнім
Межиріч чям.

Археологи з істориками до сьо-
годнішнього дня не дійшли
спільної думки щодо походження
і призначення цього загадкового
утворення. Одні впевнені, що це
вартова вежа і оборонна споруда
часів Запорізької Січі. Інші ба -
чать у ньому язичницьке капище.
Найрадикальніші заявляють про
український аналог легендарного

Стоунхенджа і вважають Мавринський майдан древньою обсерваторією.
Уфологи пішли ще далі, стверджуючи, що це база НЛО, і порівнюють вражаючі

вали зі знаменитими колами в пустелі Наска.

КАМ’ЯнА МОГилА КАМ’ЯнА МОГилА (Запорізька обл.)
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Це скельні нагромаджен-
ня, розташовані навколо
селища Мирне, які сягають
у висоту 12 м, займають
площу 3 га і складаються
майже з 3 тис. каменів. На
багатьох з них вирізьблені
унікальні наскельні зображення – петрогліфи.

Науковці не можуть знайти ключ до їх розгадки і розшифрувати ці написи. Згідно
з різними версіями, ці петрогліфи – сліди протошумерської писемності. Також при-
пускається, що вони схожі на древні написи з Британських островів і Германських
рун. На даний час немає одностайної думки і щодо точної дати створення цих “скри -
жалей”.

Містики ж вважають Кам’яну могилу місцем сили і стверджують, що брили несуть
в собі сильний заряд енергії і мають лікувальні властивості.

Біосферний заповідник “асканія-нова”Біосферний заповідник “асканія-нова” (Херсонська область)

Біосферний заповідник імені Ф.Фальц-Фейна – найстаріший степовий резерват світу. 
«Асканія» – одне з 7 природних чудес України, а також входить до 100 найвідомі-

ших заповідних територій планети, є найбільшим у Європі заповідним степом. Його
територія займає 33 тис.га. Пересуватися заповідником можна лише в супроводі
фахівців.

У тутешніх екосистемах налічується понад 500 видів вищих рослин і понад 3 тис.
тварин. Через нинішню територію заповідника проходить Азово-Чорноморський міг-
раційний коридор, яким щорічно пролітають понад 250 видів птахів.



ЮНЕСКО відносить “Асканію” до еталонних територій планети.
Заповідник розташований у Чаплинському районі Херсонської області. Його тери-

торія розділена на три великі частини: Північну, Великий Чапельський Під та Південну.
Також в “Асканії-Нова” є зоологічний та дендрологічний парки, науковий музей,

ботанічний сад та орнітопарк.

олешківські піскиолешківські піски (Херсонська область)
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Найбільша у Європі піщана арена діаметром 15 кілометрів. Місячні ландшафти,
нескінченні бархани, які можуть сягати 20 метрів, круті підйоми і карколомні спуски
поряд із тінистими зеленими оазами стали принадою для мандрівників.

За температурним ре жимом та кількістю опадів Олешківські піски можна скоріше
віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70°С, і гарячі висхідні потоки
повітря від пісків розганяють дощові хмари. Тому опадів тут менше, аніж по інший
бік Дніпра. Вночі у пустелі може бути на 40°С холодніше, ніж вдень. Трапляються тут
і піщані бурі.

Особливістю ландшафтів Олешківські піски завдячують своєму походженню. Вони
у нинішньому своєму вигляді з’явилися порівняно недавно: через випасання величез-
них отар овець у 19-му столітті, які знищили траву, звільнили піски, а вітрова ерозія
дала їм можливість розширюватися.

дЖарилГаЧдЖарилГаЧ (Херсонська область)

Острів Джарилгач має неофіційну назву – українські Мальдіви, а все через блакит-
ну воду, чистий пісок та надзвичайні краєвиди. Острів є найбільшим за площею
(62 км2) в акваторії Чорного моря та другим за довжиною (42 км2) на території
України.

Це чудовий курорт для тих, хто любить відпочивати у тиші та спокої, без метушні,
атракціонів та натовпу туристів, але водночас насолоджуватися природою і дихати
солоним морським бризом.

Море – основна розвага. На Джарилгачі безкрає море з прозорою чистою водою,
численні зграї веселих дельфінів, білі піски, подібні до тих, як на Мальдівах.

Також тут можна здійснити унікальну для українських широт екскурсію-сафарі.
Побачити косуль, оленів, диких коней, зайців, диких кабанів та найрізноманітніших
птахів.

На острові дуже багатий тваринний і рослинний світ. Тут налічується близько 500
видів рослин, які більше ніде не зустрічаються.



РОжеВе ОЗеРОРОжеВе ОЗеРО
(Генічеськ, Херсонська область)

Унікального солоне Рожеве озеро розташоване
біля самого початку Арабатської стрілки, поблизу
села Приозерне. Свій незвичайний рожевий колір
отримало завдяки мікроводорості Dunaliella salina,
що живе у його дуже солоній воді.

Вирушаючи до цієї місцевості, слід мати з
собою запас прісної води, щоб можна було змити

із себе сіль, оскільки вода тут дуже солона. Босоніж теж краще не ходити — соляне
дно може пошкодити шкіру. 

КІнбУРнСьКА КОСАКІнбУРнСьКА КОСА (Миколаївська та Херсонська області)

К і н б у р н с ь к а
коса розташована
в Очаківському
районі Миколаїв -
ської області між
Дніпро-Бузьким
лиманом і Ягор -
лицькою затокою.
Частина півостро -
ва належить до
Миколаївської об -
ласті, а частина –
до Херсонської.

К і н б у р н с ь к а
коса знаменита
своєю природою –
подібної флори та
фауни ви не поба-
чите більше ніде.
Тут і поля з орхі-
дей, і соляні ба -
сейни, рожевий
колір яких вас
просто зачарує.
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На півострові утворився свій мікроклімат.
Серед пам’яток, розташованих на території півострову, козацький хрест присвяче-

ний отаману Сидору Білому, залишки зруйнованої турецької фортеці та дві церкви –
в селах Покровка та Геройському.

Поблизу Очакова розташовано національний історико-природничий заповідник
“Ольвія”.

тРиКРАтСьКий лІС тРиКРАтСьКий лІС (Миколаївська область)

Це оаза посеред посушливого степу. Ліс входить до національного природного парку
“Бузький Гард”. Його заснував у 1819 році граф Віктор Скаржинський. Спочатку пла-
нувалось створення парку, але кількість насаджень постійно збільшувалася, так
з'явився повноцінний ліс.

У Трикратському лісі, в першу чергу, варто побачити урочище “Лабіринт” – це рек-
реаційна зона з багатьма упорядкованими місцями відпочинку. Тут зібрано рідкісні
дерева, є романтичний березовий гай, також росте понад 300 дубів, багато з яких ста-
ріші за 200 років.

В урочищі мешкають бізони,
олені, лані, косулі.

У “Мироновому садку” Трикрат -
ського лісу мешкає колонія сірих
чапель. А в урочищі “Василева пасі-
ка” можна зустріти місця, де зали-
шився до нашого часу цілинний
степ.

Трикратський ліс називають
“другою Софіївкою”, хоча саме тво-
рець парку в Умані, граф Станіслав
Потоцький, приїздив до Віктора
Скаржинського за порадами у са -
дівництві.



ВилКОВеВилКОВе (Одеська область)

Місто розташоване у дельті Дунаю, де річка впадає у Чорне море. Вилкове відоме як
“українська Венеція”, великий центр дунайського старообрядництва, а також ворота
Дунайського біосферного заповідника.

Вилково, попри те, що має статус міста, виглядає, скоріше, як бесарабське село, де
розвиток туристичної інфраструктури перебуває у зародковому стані. Називати
мальовничий, але маленький і не надто розвинутий населений пункт Венецією, було
б перебільшенням, якби не особливість міста: його частина розташована на воді.

Відтак, у Вилково вулицями, як і у Венеції, слугують канали (місцеві називають їх
єрики), якими переміщаються переважно на веслових чи моторних човнах.

Через єрики перекинуті простенькі дерев'яні містки, які за необхідності перетворю-
ються на своєрідні розвідні мости – їх можна підняти, для того щоб провезти кана-
лом вантаж. По обидва боки каналів і вздовж будинків – дерев'яні кладки-тротуари,
якими пересуваються жителі.

Тут можна здійснити подорож до так званого “нульового кілометра”, в одне з гирл,
де Дунай впадає у Чорне море, а також помилуватися мальовничою природою
Дунайського біосферного заповідника.

Цей заповідник – унікальна екосистема, де можна зустріти 563 види різноманітних
рослин і понад 200 видів птахів. Із рідкісних видів тут водяться пелікан кучерявий,
орлан-білохвіст, пелікан рожевий та інші птахи.

Місцеві жителі займаються риболовлею, вирощуванням полуниці, груш, яблук і
винограду місцевого сорту “Новак”. Їхні городи розташовані переважно на островах,
до яких вони дістаються човнами. Тож тут можна скушувати вдосталь страв з риби,
а також поласувати сезонними ягодами та фруктами.

тУнель КОХАннЯтУнель КОХАннЯ (Рівненська область)

Зелений цільний коридор-тунель у лісовому масиві розташований на відрізку заліз-
ничної колії, яка веде від селища Клевань
до селища Оржів. Він не є витвором при-
роди, а наслідком техногенного розвитку.
Тунель утворився саме через рух потягів,
які на своєму шляху через ліс збивають
гілки дерев та кущів.

Тепер тунель став місцем паломництва,
в першу чергу, закоханих туристів. Це
місце вже почало народжувати свої
повір’я та легенди. Утім, тут не жили
королі і принцеси, не гинули закохані
пари і взагалі не відбувалося ніяких дра-
матичних подій.
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Тунель кохання створили потяги
Але тунелю вистачає краси і оригінальності для того, щоб закохані тут саджали

квіти і дерева як символ своїх почуттів, освідчувалися і навіть брали шлюб.

ШАцьКІ ОЗеРАШАцьКІ ОЗеРА (Волинська область)

Через свою красу та кришталеву воду Шацькі озера отримали назву “Блакитні очі
Волині”, і дійсно, вони – прикраса
України. 

Складається поозер’я із 30 озер,
найбільшим із яких є Світязь.

Основними місцями відпочинку на
Шацьких озерах стали три водойми:
озера Світязь (села Шацьк, Світязь,
Пульмо), Пісочне (села Мельники,
Гаївка), Пулемецьке (село Пуле -
мець).

Також можна вирушити на прогу-
лянку до найближчих околиць –
Луцька, Олики чи Зимного та поба-
чити старовинний замок, один з най-
давніших в Україні жіночий монас-
тир і давнє городище.
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ОКОнСьКІ ДжеРелАОКОнСьКІ ДжеРелА
(Волинська обл.)

На водній гладі озера, що розкинулось в
селі Оконськ, можна побачити два куполопо-
дібні фонтани – це б’ють наймогутніші дже-
рела карстових вод. І хоча озеро неглибоке –
всього 3 м, точну глибину жерла самих дже-
рел поки встановити не вдалось. Ключі б’ють
так сильно, що виштовхують з глибини озера
200 л/с води.

Крім того, водойма відома ще й температурною аномалією. Незалежно від пори
року, температура води в озері незмінна і складає 8°C. Завдяки цій унікальній влас-
тивості навіть найсильніші морози не здатні скувати озеро льодом.

Ще одна загадкова властивість джерела – вода абсолютно не піддається штучному
газуванню.

ЗАлІЩиКиЗАлІЩиКи (Тернопільська область)

Місто-півострів, яке сховалося у чаші глибокого каньйону, із трьох боків омиваєть-
ся Дністром.

У 19-му столітті Заліщики називали “польською Рів'єрою”, це був один із найкра-
щих кліматичних курортів Європи. Тоді до міста провели залізницю, яка давала мож-
ливість діставатися з Варшави, Кракова та Львова. Береги Дністра були забудовані
пансіонатами, які до нинішнього часу не збереглися. До 1939 року місто було центром
виноробства.

До наших днів у місті збереглися такі історичні об'єкти: палац Бруницьких, костел
св.Станіслава, Цісарсько-королівська військова казарма, збудовані наприкінці 18-го
століття, а також їхній ровесник – дендропарк. Тут серед реліктових рослин є тюль-
панове дерево та гінкго білоба.
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Серед архітектурних пам’яток 19-го століття у Заліщиках збереглися: Церква
Покрови Пресвятої Богородиці, будинок польського товариства “Сокіл”, “Народний дім”
та “Будинок староства і суду”.

Досвідчені мандрівники стверджують, що у світі є лише 3 місця, які можна вважа-
ти аналогами Заліщиків: Чеський Крумлов, мармуровий каньйон у США та фран-
цузька долина річки Мозель.

ПеЧеРА ОПтиМІСтиЧнАПеЧеРА ОПтиМІСтиЧнА (Тернопільська обл.)

Біля села Королівка, що на Тернопільщині, розташована найдовша в Євразії печера
Оптимістична. Вона була відкрита майже
50 років тому львівськими спелеологами.
Згідно з легендою, свою назву печера отри-
мала завдяки скептикам, які жартома нази-
вали львівських дослідників “оптимістами”.

На сьогоднішній день загальна довжина
досліджених і нанесених на карту підземних
ходів печери становить близько 240 км.
Завдяки цьому факту Оптимістична занесе-
на в Книгу рекордів Гіннеса як найдовша
гіпсова печера в світі.

Спелеологи припускають, що підземні
лабіринти цієї карстової печери утворились
на території моря, яке відступило понад 20
млн. років тому. Через свої гігантські розмі-
ри печера до кінця ще не досліджена.

бАКОтАбАКОтА (Хмельницька область)

Це унікальне місце, яке охрестили “українською Атлантидою”. Бакотська затока
була створена у 1986 році під час будівництва Дністровської ГЕС. Жителів села
Бакота, давньої столиці Пониззя, примусово виселили.

Вже у 1981 році почалось поступове підняття рівня Дністра, яке тривало шість років
і забрало під воду разом з Бакотою кілька десятків сіл.

Зараз Бакотська затока – улюблене місце відпочинку. Тут теплий та м’який мікро-
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клімат, що прирівнюють до кримського, а все через гористу місцевість, яка ховає зато-
ку від вітру. 

У Бакоті можна сповна насолодитись теплою чистою водою та надзвичайними укра-
їнськими краєвидами, відвідати залишки стародавнього гірського монастиря, кілька
печер і джерела з цілющою водою. 

женецьКий ГУК женецьКий ГУК (Івано-Франківська область)

Водоспадів, які називають Гуками, в Карпатах багато. Серед них і Женецький Гук,
особливий, однокаскадний 18-метровий водограй. Женецький Гук чутно за кілька
кілометрів.

На Гук можна дивитися і знизу, і зверху. Після дощів, вода, окрім основного пото-
ку, тонкими нитками струменить згори по скелі, породжуючи довкола ще декілька



мініводоспадів.
Біля водоспаду панує флора гірських луків. Завдяки постійному зволоженню та

бризкам води, рослинність тут є особливо буйною і різноманітною.

ДЗеМбРОнЯДЗеМбРОнЯ (Івано-Франківська область)

У Карпатах ідеально все – чисте повітря, красиві гори та стрімкі потоки гірських



річок, але є одне місце, яке вразить вас просто до глибини душі – село Дземброня, що
на Івано-Франківщині. Воно розташоване на крутих схилах Чорногірського хребта та
вважається одним із найвисокогірніших в Україні.

Дземброня практично відрізана від цивілізації. Вона розташована далеко від цен-
тральних доріг та розв’язок і дістатися сюди непросто. Найближчі населені пункти –
села Бистрець та Ільці. 

Особливою прикрасою цієї місцевості є полонини Косарище та Степанський, ото-
чені високими хвойними лісами. Аромат хвої та зеленої соковитої трави ви ще довго
триматимете у пам’яті після такого відпочинку.

Також вражають каскади водоспадів, що впадають у річку Дземброню. Висота най-
вищого 10 м, а загальна висота каскаду – близько 100 м. 

На горах Вухатий камінь чи Смотрич можна зустріти світанок.

СинеВиРСинеВиР (Закарпатська область)
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Високогірне льодовикове озеро – найбільше і найглибше в Карпатах, відоме яскраво-
блакитним кольором своєї води. Його вважають найкоштовнішим природним скарбом
однойменного Національного природного парку та однією із візитівок Українських
Карпат.

Синевир ховається у горах на висоті 989 метрів над рівнем моря, а його глибина
може сягати 24 метрів. Через це вода озера завжди крижана. Тут водяться безліч раків
та форель озерна, райдужна і струмкова, що свідчить про надзвичайну чистоту водой-
ми.

Навколо озера – мальовничі величні краєвиди: схили гір, вкриті півторастолітніми
ялинами. В центрі озера, немов зіниця ока, виринає невеликий острівець площею
усього кілька метрів.

Через це Синевир отримав народну назву – Морське око. А на півострівці височить
вирізана із червоного дерева 13-метрова скульптурна композиція місцевих майстрів
“Синь і Вир”.

На території НПП “Синевир” розвідані і вивчені два з половиною десятка родовищ
мінеральних вод, які лікують кишково-шлунковий тракт, опірно-руховий апарат та
навіть променеву хворобу.

Тут також працює центр реабілітації бурих ведмедів.

СинЄ ОЗеРОСинЄ ОЗеРО (Закарпатська обл.)

Розміщене на висоті 600 м над рівнем моря, озеро має вулканічне походження. На дні
цієї водойми знаходяться дві вулканічні воронки, котрі, скоріш за все, є кратерами
вулкану, що давно згас. Озеро наповнює стрімке сірководневе джерело, завдяки якому
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вода в останньому набула не лише різкого запаху, а й приємного синьовато-блакит-
ного відтінку.

Незважаючи на мальовничість, це озеро мертве. Концентрація сірководню в водой-
мі настільки висока, що в ній немає живих організмів. Ні риби, ні земноводні, ні
навіть комахи не можуть мешкати у водах Синього озера. В той же час, воду з нього
застосовують для лікувальних ванн.

Водойма знаходиться в урочищі Синяк, що на відстані 4 км від однойменного закар-
патського села. Площа озера – близько двох гектарів.

СОлеДАРСьКе ОЗеРОСОлеДАРСьКе ОЗеРО (Донецька обл.)

Це загадкове озеро виникло
на місці старої соляної шахти
в околицях міста Соледар і
відоме кількома аномальними
властивостями. Найголовніше
– незвичайна температура
водойми: чим глибше, тим
вища температура води. І
якщо на поверхні температура
складає близько 20°C, то вже
на глибині 5 м вона збільшу-
ється вдвоє, досягаючи 35-
40°C. Місцеві дайвери жарто-
ма називають водойму “озером
з підігрівом”.

Ймовірна глибина озера ста-
новить близько 100 м. Точну
глибину встановити проблема -
тично ще й тому, що нижче
6 м вода стає вкрай в’язкою і
схожою на “рідке скло”, що
заважає дослідженням дна
водойми.



103

ІНФорМаЦІЯ



104

ВодНе гоСПодарСТВо УКраїНи № 5-6 (156-157)  2020



105

ІНФорМаЦІЯ



106

ВодНе гоСПодарСТВо УКраїНи № 5-6 (156-157)  2020



107

ІНФорМаЦІЯ



108

ВодНе гоСПодарСТВо УКраїНи № 5-6 (156-157)  2020



109

ІНФорМаЦІЯ



110

ВодНе гоСПодарСТВо УКраїНи № 5-6 (156-157)  2020



111

ІНФорМаЦІЯ



112

ВодНе гоСПодарСТВо УКраїНи № 5-6 (156-157)  2020



113

ІНФорМаЦІЯ



114

ВодНе гоСПодарСТВо УКраїНи № 5-6 (156-157)  2020



115

ІНФорМаЦІЯ



116

25 червня 2020 року відзначає свій 50-річний ювілей Гаврилок Віталій Миколайович – начальник
Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ.

Народився Віталій Гаврилок у с.Гаврилівка Покровського району Дніпропетровської області.
Після закінчення школи вступив до Дніпропетровського сільськогосподарського інституту на

гідромеліоративний факультет, який закінчив у 1993 році за спеціальністю “гідромеліорація” і роз-
почав трудовий шлях інженером-гідротехніком у КСП «Зоря» Покровського району.

З 1996 року працював у Нікопольському регіональному управлінні водних ресурсів на посаді
головного гідротехніка, а з 2001 року очолював Кам’янську експлуатаційну дільницю.

З 2017 по 2018 роки Віталій Гаврилок виконував обов’язки начальника Нікопольського РУВР,
а у лютому 2018 року був затверджений на цій посаді. У листопаді 2019 року Нікопольське РУВР
було перейменоване на Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ.

Віталій Миколайович Гаврилок – досвідченій та енергійний керівник, умілий організатор, від-
значається принциповістю в роботі і уважним ставленням до людей. Під його керівництвом колек-
тив Нікопольського УЗМДВ відповідально виконує непрості завдання з підтримання належного
технічного стану та експлуатації захисних гідротехнічних споруд на Каховському водосховищі, а

також, з втілення Державної інвестиційної програми «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніп-
ровських водосховищ».

Колектив Нікопольського УЗМДВ щиро вітає Віталія Миколайовича з ювілеєм, зичить міцного здоров’я,
щастя, благополуччя, успіхів у роботі та довгих років життя!

Віталію МиколайоВичу ГаВрилку 50 рокіВ



Анатолій Васильович Яцик народився 5 квітня 1948 року. Він – відомий науковець – доктор технічних
наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор
Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем, завідувач
кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування НУВГП, перший віце-пре-
зидент Академії інженерних наук України.

Яцик А.В. – визнаний вчений в галузі водного господарства, раціонального і збалансованого при-
родокористування, природовідтворення, сталого розвитку. Ним розроблені наукові засади еколо-
гічно безпечного водокористування для України. Анатолій Васильович є засновником нового
напрямку в українській науці – водогосподарської екології. Він автор майже 500 наукових праць,
в т.ч. 16 монографій, підручників, словників, довідників і 10 патентів на винаходи. 

Результати наукових розробок А. В. Яцика використані при розробці Законів України “Про охо-
рону навколишнього природного середовища”, “Водного кодексу України”, Національної програми
екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води, Національної програми
“Забезпечення населення України якісною питною водою”.

Анатолій Васильович гідно представляв Україну на міжнародних конгресах, симпозіумах, державних пере-
говорах у Австрії, Великій Британії, Канаді, Німеччині, США, Франції, Швейцарії та інших країнах.

За свою діяльність Анатолій Васильович Яцик був нагороджений такими державними нагородами: орде-
нами «За заслуги» ІІІ ст., «Св. рівноапостольного князя Володимира» ІІІ ст., «Нестора Літописця»; Подякою
Президента України, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України; медалями «Почесний працівник
Держводгоспу» і «Почесний працівник Гідрометслужби України».

Колектив національного університету водного господарства та природокористування, працівники
кафедри геології та гідрології глибокою сумують з приводу тяжкої втрати і висловлюють щирі співчуття

рідним і близьким Анатолія Васильовича.
Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях його колег і друзів.

ПаМ’яТІ аНаТОлІя ВаСИльОВИЧа яЦИКа
(1948-2020 рр.)

7 травня 2020 року на 89-му році пішов з життя Щербина Віктор Андрійович.

Щербина В.А. народився 6 січня 1931 року в селі Ленінське Скадовського району Херсонської
області. 

Після закінчення у 1955 році Бехтерського гідромеліоративного технікуму В.А.Щербина розпочав
свою трудову діяльність в колгоспі імені Ворошилова на посаді техніка-гідромеліоратора. Потім обій-
мав посаду старшого інженера-гідротехніка Кам’янсько-Дніпровського управління сільського госпо-
дарства, де працював до 1965 року. У 1965-1972 роках Віктор Андрійович – головний інженер-гід-
ротехнік радгоспу «Дніпровський» Кам’янсько-Дніпровського району. В 1970 році закінчив заочне
відділення Мелітопольського інституту механізації сільського господарства за спеціальністю
«інженер-механік».

З 1972 по 1986 рр. В.Щербина працював у Північно-Рогачикському управлінні експлуатації зрошувальних
систем на посаді начальника управління, а з травня 1986 року і до виходу на пенсію у 1991 році – на поса-
ді заступника начальника Придніпровського міжрайонного управління водного господарства.

Період роботи Віктора Андрійовича в системі меліорації і водного господарства припав на бурхливий роз-
виток меліорації в Запорізькій області. У 1962 році розпочалося будівництво Північно-Рогачикської зрошу-
вальної системи, а вже у 1969 році на Головній насосній станції було здійснено перший випробувальний пуск
води єдиним насосним агрегатом, продуктивністю 3,5 м3/сек з потужністю електродвигуна 4800 кВт.

Під безпосереднім керівництвом В.А.Щербини у 1980 році було успішно завершене будівництво Головної
насосної станції Північно-Рогачикської зрошувальної системи, об'єкт був прийнятий в експлуатацію. На час
завершення будівництва Головна насосна станція налічувала вже вісім насосних агрегатів загальною
потужністю 59300 кВт, сумарною продуктивністю 56 м3/с, і дотепер станція є однією з найбільших Головних
насосних станцій в Україні.

За період роботи Віктор Андрійович Щербина зарекомендував себе як досвідчений, активний, відпові-
дальний керівник, здатний вирішувати всі поставлені завдання. Організаторськими здібностями, душевною
щедрістю, простотою та широтою поглядів Віктор Андрійович заслужив повагу колег та друзів. Трудові
досягнення, професійні знання та відданість роботі були неодноразово відзначені нагородами.

Віктор Андрійович присвятив системі водогосподарства 36 років свого трудового життя.

Колективи Північно-Рогачикського і Придніпровського МУВГ та басейнового управління водних
ресурсів річок Приазов’я висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким В.А.Щербини

ПаМ’яТІ ВІКТОра аНДрІйОВИЧа ЩерБИНИ 
(1931-2020 рр.)
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