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Людство  (як ніколи близько) підійшло до межі 

свого самознищення. А російсько-українська 

війна  взагалі може покласти  його існуванню  

край на цій зеленій  планеті. Або ж  навпа-

ки – дозволить оговтатись,  коли воно врешті 

зрозуміє, що Homo sapiens –  це насамперед 

велика відповідальність, бо ті, що мають ро-

зум,  ніколи не будуть рубати  під собою високо-

високо над землею гілку, на якій поки що жи-

вуть. Але для того, аби прийшло в наші голови 

таке розуміння, маємо впевнитись у, здавалось 

би, елементарному. – У тому, що є лише два 

шляхи: або затьмарювати, або освітлювати. 

Тобто – або бути агресивними паразитами на 

тілі планети у безперервних намаганнях шу-

кати для себе матеріальну вигоду, або врешті 

постати  справді закоханими у навколишню 

природу її співтворцями, зрозумівши своє при-

значення. 

Однак вся печаль – у тому, що покликані ста-

ти співтворцями у переважній більшості своїй 

обрали саме шлях паразитування на тілі плане-

ти  І цим грають на користь агресорів-рашистів, 

які хочуть поглинути-знищити Україну, а далі – 

все інше. А хіба не так?

Адже мали б  уже всі впевнитися в тому, що 

РФ – це  затятий руйнівник,  а не якийсь там 

творець-будівничий,  бо  десятий рік поспіль 

веде загарбницьку війну, в рамках якої уже 

цілий рік – на рівні широкомасштабного втор-

гнення із намаганням перетворити  найбільшу 

за територією країну Європи на купу руїн, а 

народ– геть винищити. Але якщо оцінити ре-

альний (а не більше імітаційний: тільки деякою 

зброєю) обсяг допомоги  українським оборон-

цям для того, щоб зупинити агресора й убез-

печити людству подальше життя на планеті, то 

він – відверто недостатній для цього, а швидше 

поки що – мізерний. І це справді  так, почина-

ючи від безпомічності у своїх діях Організації 

Об’єднаних Націй  і МАГАТЕ . Тобто – людство 

в цілому  реально ще  не об’єдналось проти 

держави-вбивці, а значить – не дозріло  й досі 

до самопроголошеного  рівня  Homo sapiens. Та 

й самі українці за останні 15 років (відколи за-

гроза нападу стала очевидною) майже нічого 

істотного не зробили для свого захисту від 

агресора. 

Та як це не прикро, нам треба нині роби-

ти все одно своє: оборонятися й перемага-

ти лютого ворога переважно свої\ми сила-

ми. Але при цьому –  не забувати про свою 

природу людини-творця. Значить – і в умовах 

війни дбати про захист всього живого і роз-

виватися  у гармонії з природою (з Богом  по-

іншому). Тільки тоді зможемо вижити й пере-

могти, оскільки Творець буде в цьому випадку 

на нашому боці.  Ну, а ті, хто живуть у зневірі 

або ж будують своє життя і життя цілих країн 

на базі пошуку матеріальної вигоди, будуть у 

найближчому майбутньому плестися у хвості 

цивілізації  Homo sapiens. 

А про те, в якому стані перебуває під час цієї 

лютої війни сама жива природа безпосередньо 

в України і на що ми маємо орієнтуватися, аби 

її захистити, читайте на 3-6-й  сторінках  цього 

числа нашої газети. 

Володимир Зеленський провів 
велику пресконференцію, присвя-
чену річниці повномасштабного 
вторгнення Росії в Україну. Він дві 
з половиною години відповідав на 
питання українських та іноземних 
журналістів у прямому ефірі. 
Більшість питань прозвучала саме 
від іноземних ЗМІ й стосувалася 
міжнародних відносин та співпраці 
Києва з іншими державами. Зе-
ленський, звичайно, подякував со-
юзникам України, які підтримували 
країну від самого початку війну 
- зокрема США, Британію, Поль-
щу, країни Балтії. Але водночас 
зазначив, що прагне заручитися 
підтримкою країн на інших конти-
нентах - в першу чергу, у Латинській 

Америці та Африці, і навіть готовий 
поїхати до цих країн.

Також він знову прокоментував 
можливість переговорів із Путіним. 
На питання турецького журналіста, 
чи сів би він за стіл переговорів із 
ним, якби президент Туреччини Ер-
доган організував таку зустріч в 
Анкарі, Зеленський відповів, що пе-
реговори треба було проводити до 
початку війни, а зараз там «немає з 
ким говорити». «Ще до війни я йому 
[Ердогану] говорив: посадіть Путіна 
за стіл перемовин... Не можна до-
пустити ризику повномасштабної 
війни. Він не зміг тоді це зробити... 
А зараз ми не можемо. Це не та вже 
людина. Там нема з ким говорити», 
- сказав Зеленський. Він зазначив, 
якщо Росію не зупинити в Україні, 
вона піде далі й вторгнеться вже на 
територію НАТО, зокрема, до країн 
Балтії. І щоб цього не сталося, за-
кликав західних партнерів не припи-
няти підтримку України - бо інакше 
потім їм доведеться відправляти во-
ювати «своїх синів і дочок».

Також Зеленський приділив ува-
гу відносинам з Китаєм та запро-
понованому Сі Цзіньпіном мирному 
плану. За словами президента, він 
не розглядає це як мирний план. На 
його думку, мирний план має пре-
зентувати лише країна, на території 
якої війна, тобто Україна. На його 
думку, пропозиції Сі - це важливий 
сигнал того, що Китай готовий об-
говорювати можливості припинен-

ня війни. «Я хочу вірити, що Китай 
буде на боці справедливого миру, а 
це значить на нашому боці... Я дуже 
хочу вірити, що Китай не буде по-
стачати зброю в Росію, і для мене 
це дуже важливо - це пункт номер 
один», - зазначив Зеленський.

Жанна Безп'ятчук, кореспон-
дентка BBC News Україна з 
пресконференції

Президент Зеленський говорив 
про перемоги України за цей рік. Де-
тально пояснював, чого очікує від 
партнерів. Географія його очікувань 
сягала країн Латинської Америки 
та Африки. Це геополітичний роз-
мах досі невідомий і незнаний для 
українських лідерів. За рік війни 
він лише двічі виїхав з України, 

але зумів при цьому вибудувати 
для України глобальні перспекти-
ви. Президент зізнався, що найваж-
чим моментом року війни для нього 
було розкриття правди про вбив-
ства цивільних людей російськими 
військами у Бучі. За його словами, 
тоді він переконався, «що диявол 
поруч». Про свої помилки, допущені 
за цю війну, він волів говорити без 
деталей, але визнав - вони є.

За всю пресконференцію він от-
римав лише одне по-справжньому 
критичне запитання від журналістки 
«5 каналу», зокрема, про те, що 
топпосадовці в січні 2022 року не 
попередили людей про можливість 
нападу з півночі й не тільки, а та-
кож про відповідальність ексголови 
СБУ та водночас його друга дитин-
ства Івана Баканова за дії деяких 
керівників цієї спецслужби на по-
чатку війни. Ідеться, зокрема, про 
швидку окупацію Херсонщини. На 
це в українського президента була 
переконлива для більшості відповідь 
про те, що сама ця пресконференція 
в Києві була можлива, бо він, як 
президент, цей рік боровся за свою 
країну.

Загалом майже три години цього 
спілкування з журналістами залиши-
ли враження про те, що український 
президент націлений далі на бороть-
бу. Перед зустріччю з журналістами 
він спілкувався з президентом Ту-
реччини Ердоганом. Після неї він 
теж кудись поспішав. Це його типо-

вий графік останнього року.

НЕЗРУЧНІ  ПИТАННЯНЕЗРУЧНІ  ПИТАННЯ
З Китаєм –  вірніше, з китайсь-

кою кореспонденткою –  були 
пов'язані й поодинокі незручні мо-
менти пресконференції. На її запи-
тання про те, як Україні привертати 
на свій бік союзників з географічно 
віддалених країн, Зеленський 
натомість почав сам ставити питан-
ня журналістці. «Ви згодні зі мною, 
що це правильно?», - кілька разів 
питав Зеленський кореспондентку, 
зокрема щодо того, чи має Росія 
вивести війська з України, чи мож-
на «вбивати живих людей», чи мож-
на окупувати ядерну станцію тощо. 
«Китай погоджується зі мною?» - 
продовжував запитувати зніяковілу 
журналістку Зеленський, після чого 
зазначив, що «нам треба продовжи-
ти цю розмову без інших учасників».

Інше питання, яке спровокува-
ло бурхливу реакцію президента, 
прозвучало від журналістки «5 ка-
налу» Ганни Рибалки. Вона згада-
ла про заборону трансляції кана-
лу і запитала, чи шкодує він про те, 
що у січні-лютому минулого року 
відкидав попередження про загро-
зу вторгнення Росії і таким чином 
позбавив населення можливості 
завчасно підготуватися. Друге пи-
тання полягало в тому, чи будуть 
покарані винні з оточення прези-
дента - зокрема колишній очільник 
СБУ Іван Баканов. Після цього у неї 
забрали мікрофон У відповідь Зе-
ленський нервово заявив, що він 
нікуди не тікав, що є і його заслу-
га в тому, що «ми тут у деокупова-
ному Києві», і що він багато зробив 
для того, щоб «ми не втратили дер-
жаву» - «як би вам не неприємно 
було про це чути». «Ми боремося, 
а не підписуємо зрадницькі дого-
вори, мінські домовленості тощо», 
- сказав Зеленський. «Я, прези-
дент України, знищив російську 
присутність в парламенті України, 
знищив російські телеканали в 
Україні, знищив олігархів. Вибачте, 
один з них - власник вашого кана-
лу», - додав Зеленський, натякаю-
чи на Петра Порошенка. На питання 
про Івана Баканова президент так і 
не відповів.

Сайт «ВВС», 25 лютого 20023 
року  https://www.bbc.com/
ukrainian/features-64759630 
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НЕ ЛИШЕ ПОРАЗКА НЕ ЛИШЕ ПОРАЗКА 
ДЛЯ РОСІЇДЛЯ РОСІЇ

«Ми маємо пам’ятати, що у цій війні 
є лише одна держава-агресор і одна 
держава-жертва». Цими словами пре-
зидент Франції Емманюель Макрон 
звернувся до учасників Мюнхенської 
безпекової конференції, закликавши 
світ досягти того, щоби Росія зазнала 
поразки. Понад те, він додав, що пораз-
ка Росії у війні має включати військовий 
програш, але не обмежуватися ним. Ча-
стиною російської поразки, зокрема, має 
стати позбавлення РФ «колоніальної 
ментальності, а також гарантування 
того, що Україна досягне успіху, пояс-
нив Макрон, натякнувши, що має йтися 
також про її інтеграцію до ЄС та НАТО. 
А ще – змінити світову безпекову си-
стему так, щоби роль Росії зменшила-
ся. Ці заяви, що пролунали у сміливій 
та дуже детальній промові, часом зму-
шували дивуватися: невже це той са-
мий Макрон, якого в Україні звикли зви-
нувачувати у «нерішучості» та чомусь 
подібному, і часом навіть не без підстав. 
Але справді, це був він. А зміна його 
позиції стала показником того, як зараз 
змінюється світ. По суті, дискусії та дум-
ки, які звучали у Мюнхені, були навіть 
амбітнішими, ніж те, що там почули від 

президента України. Зеленський, ви-
ступ якого відкрив цьогорічну зустріч 
МБК, просив Захід про літаки та танки, 
про загальне пришвидшення постачан-
ня зброї – словом, про те, що Україна 
обґрунтовано просить Захід протягом 
вже багатьох місяців. Цілком зрозуміло, 
що Україна непокоїться перш за все про 
свою фізичну безпеку. Але учасники 
Мюнхенської конференції, як виявилося, 
були налаштовані на глобальніші зміни.

ВІД ДОПОМОГИ РФ ДО  ВІД ДОПОМОГИ РФ ДО  
ПІСНІ ПІСНІ 

«ПУТІН – ЛОХ»:«ПУТІН – ЛОХ»:
 ЯК ЗМІНИВСЯ МЮНХЕН ЯК ЗМІНИВСЯ МЮНХЕН

Мюнхенська безпекова конференція 
багато років пишалася своїм статусом 
майданчика, де представлені усі сторони 
– навіть ті, кого вважали ледь не загаль-
новизнаним злом. У Мюнхені намагалися 
знайти з ними компроміси, тут пробува-
ли примирити ворогів. Наприклад, кілька 
років тому тут відбулася перша за дуже 
довгий період зустріч очільників Вірменії 
та Азербайджану... Росія мала у Мюнхені 
особливу роль і особливу шану, яку га-
рантувала росіянам прихильність німців 
до діалогу та навіть дружби з Москвою. 
На початку статті вже згадано про «мюн-
хенську промову» Путіна. Але якби йш-

лося лише про неї! «Теплі ванни» для 
виступів Лаврова, на вимогу якого для 
нього робили винятки і дозволяли висту-
пати без запитань; постійна колаборація 
з російськими проурядовими «експер-
тними центрами», які насправді вико-
нували завдання уряду РФ щодо ви-
правдання міжнародних злочинів. Нині 
все це лишилося у минулому. Тепер 
новий глава Мюнхенської конференції 
виступає за депутінізацію Росії та 
публічно висловлюється проти обмежень 
у допомозі Україні, та й його попередник 
Вольфганг Ішингер, що був співавтором 
вищезгаданого плану, перетворився на 
абсолютно проукраїнського експерта. 

Цього року на конференції у Мюнхені 
офіційна Росія не представлена взагалі, 
і це – свідоме рішення організаторів. 
А на вході в готель «Баєришер гоф» у 
п’ятницю за участю того ж Ішингера Yalta 
European Strategy відкрила виставку за 
назвою «Воєнні злочини Росії». На ній, 
з англійськими субтитрами, щоби було 
зрозуміло усім гостям МБК, запусти-
ли на постійну трансляцію відеоролик з 
херсонськими дітьми, які йдуть вулицею 
і співають пісню, де слова «Путін – лох, 
наївся блох» є чи не найменшою обра-
зою для російського президента…

ЧИ ГОТОВИЙ СВІТ  ЧИ ГОТОВИЙ СВІТ  
«СКАСУВАТИ  РОСІЮ»? «СКАСУВАТИ  РОСІЮ»? 

Утім, може і має лишитися запитання: 
окей, Мюнхенська конференція дозріла 
до того, щоб «кенсельнути Росію». Але 
чи дозрів до цього увесь західний світ? 
І чи погодиться із цим увесь світ, за-
галом? Адже на земній кулі є не лише 
держави Заходу. Головне питання для 
світу нині – це архітектура безпеки після 
того, як Росія програє. А у тому, що про-
граш відбудеться, схоже, світ абсолют-
но переконаний. І це не перебільшення. 
Сумнів у цьому не читався навіть між 
рядками у жодного з виступаючих. А 
зміни у риториці лідерів це додатково 
підтвердили. Та не менш важливо те, 
що за межами Європи зміни ставлен-
ня також вражаючі, про що свідчать 
дослідження, проведені для мюнхенсь-
кого звіту. Його автори чесно визна-
ли, що підтримка України не є тоталь-
ною. І справді, велика кількість держав 
свідомо лишаються «нейтральними», не 
підтримуючі РФ напряму, але і не опону-
ючи їй. Серед них – потужні держави та 
регіональні лідери, на кшталт Китаю, Індії 
та Південно-Африканської Республіки, 
які «утримувалися» у голосуваннях про-
ти Росії в ООН і де проживає майже по-
ловина населення світу…

Сергій СИДОРЕНКО,
редактор  «Європейської правди», 

17 лютого 2023 року. У скорочено-
му вигляді. Повністю – за посилан-
ням: https://www.eurointegration.com.
ua/articles/2023/02/17/7156377/ 

На світлині:  європейські лідери ви-
явилися дуже оптимістичними щодо 
перемоги України (праворуч прези-
дент Франції Емманюель Макрон, 
ліворуч спікер ВР Руслан Стефанчук)

ФОТО: AFP/EAST NEWS

Число жертв
 землетрусів
у Туреччині 

та Сирії 
сягнуло  
50 тисяч

Кількість загиблих унаслідок 
землетрусів у Туреччині та 
Сирії, які сталися  6 лютого, 
сягнула 50 тисяч, повідомляє 
Reuters. У Туреччині загинули 
44 218 людей, у Сирії – 5914. 
Туреччина розпочала робо-
ти з відновлення будинків: 
внаслідок землетрусів понад 
160 тисяч будівель, у яких пе-
ребували 520 тисяч квартир, 
зруйновано чи пошкоджено.

Влада країни заявила, що 
для постраждалих встановлено 
313 тисяч наметів і планується 
поставити 100 тисяч контей-
нерних будинків. За слова-
ми міністра внутрішніх справ 
Туреччини Сулеймана Сой-
лу, розширене розслідування 
щодо будівельних підрядників, 
підозрюваних у порушенні 
стандартів безпеки: встановле-
но 564 підозрюваних, 160 осіб 
офіційно заарештовані.

У ніч на 6 лютого на 
південному сході Туреччини та 
в північно-західній Сирії став-
ся землетрус магнітудою 7,8. 
Тисячі жителів постраждалих 
міст залишилися без житла, 
зруйновано тисячі будівель, 
включно з лікарнями, школа-
ми та багатоквартирними бу-
динками. У Туреччині на три 
місяці оголошено надзвичай-
ний стан.

Сайт «Радіо Свобода»,
 25 лютого 2023 року

Під час візиту 20 лютого до Києва Джо 
Байдена супроводжувала лише невелика 
команда – кілька найближчих помічників, 
медики, фотограф і охоронці. Чому так? 
Як готувався візит президента США в 
Україну, яка вже рік стримує широко-
масштабну агресію Росії? Залаштункові 
деталі зібрав «Голос Америки».

Неоголошуваний заздалегідь візит прези-
дента США Джо Байдена до Києва, сам Білий 
дім називає «історичним і безпрецедентним», 
зокрема стосовно рівнів небезпеки і ризиків. 
Адже, на відміну від попередніх візитів амери-
канських президентів до зон бойових дій, та-
ких як Ірак та Афганістан, цього разу США не 
мали військової присутності у країні призна-
чення, і не контролювали критично важливу 
інфраструктуру. Враховуючи характер того, 
як армія Росія уже рік атакує Україну і Київ 
зокрема, це зробило візит чинного президен-
та США до Києва безпрецедентним. Байден 
прибув до Києва у день, коли в Україні вша-
новують пам'ять Небесної сотні – убитих си-
ловиками учасників Революції гідності. Пре-
зидент США разом і президентом України 
Зеленським пройшов усіма місцями пам'яті і 
вшанував пам'ять загиблих. Під час зустрічі 
Байден і Зеленський обговорили ситуацію 
на фронті, потреби ЗСУ, формулу миру, оборон-
ну та економічну допомогу Україні, а також міжнародні зусилля з 
підтримки України.

Візит Джозефа Байдена до України планували декілька місяців 
із залученням  кількох офісів у Білому домі, фахівців Пентагону, 
таємної служби та, звичайно, розвідки, яка відповідала за оцінку 
загроз під час візиту, повідомили вже після візиту президента США 
до Києва представники Білого дому. Однак, про рівень секретності 
каже той факт, що лише кілька людей у кожній із цих установ бра-
ли участь у плануванні заходів оперативної безпеки під час візиту 
президента США до Києва. Сам Джозеф Байден був повністю 
поінформований про кожен етап планування та про можливі дії у 
разі можливих непередбачених ситуацій, повідомляють посадовці 
США. Але тільки 17 лютого – після спілкування в Овальному 
кабінеті та телефонної розмови з деякими ключовими членами 
його кабінету національної безпеки – Байден ухвалив остаточ-
не рішення їхати до Києва Деталі ретельного планування візиту 
Джо Байдена в Україну оприлюднили 20 лютого директорка із 
комунікацій Білого дому Кетрін Бедінгфілд, радник президента 
США з нацбезпеки Джейк Салліван і головний заступник радни-
ка з нацбезпеки Джон Файнер. «Поїздка була сміливим і сильним 
кроком з боку президента Байдена перед лицем надзвичайних 
труднощів. Це було надзвичайно складно логістично, що надсилає 
неймовірно потужне повідомлення про те, що президент Байден 
вірить в український народ і непохитно підтримує його», – наго-

лосила Кетрін Бедінгфілд. Однак, за її словами, «це був ризик, 
на який хотів піти Джо Байден». Тепер, за словами представників 
Білого дому, ні в кого не повинно залишатися сумнівів у тому, що 
Джо Байден є лідером, який серйозно ставиться до зобов’язань, 
а також у тому, що США мають намір продовжувати підтримувати 
Україну стільки, скільки це буде потрібно. Та найперше, візит Бай-
дена до Києва став потужною демонстрацією, що Україна успішно 
протистоїть російській агресії, а Росія зазнає стратегічної невдачі, 
кажуть американські посадовці.

За інформацією Білого дому, прямо перед візитом США також 
поінформували Росію про візит, «з метою уникнення можливого 
конфлікту» двох ядерних держав.  «Ми зробили це за кілька годин 
до його від’їзду з метою деконфліктування. Через конфіденційний 
характер цих повідомлень я не буду вдаватися у те, як вони 
відповіли або яким був точний характер нашого повідомлення, але 
я можу підтвердити, що сповістили», – сказав радник президента 
США з нацбезпеки Джейк Салліван.

   (У скороченому вигляді. Повністю – за посиланням: 
https://www.radiosvoboda.org/a/za-lashtunkamy-vizytu-

baydena-20-lyutoho-detali-bezpeka/32280999.html  
 (Передрук із «Голосу Америки»)
Фото – за посиланням: https://tsn.ua/politika/vizit-baydena-do-

kiyeva-vsi-podrobici-i-video-2268859.html 

Світ без участі Росії: про який повоєнний 
порядок домовляються у Мюнхені

«Ризик, на який Байден хотів «Ризик, на який Байден хотів 
піти»: за лаштунками візиту піти»: за лаштунками візиту 

президента США до Києвапрезидента США до Києва

Цього тижня очільники держав та урядів, топові дипломати та лідери 
думок світового рівня зібралися у Баварії на Мюнхенську безпекову 
конференцію (МБК) – найавторитетніший у світі форум, присвячений 
міжнародній безпеці.Вже багато років поспіль однією з основних тем у 
Мюнхені є дискусії про так званий «новий світовий порядок», тобто пра-
вила співіснування держав. 16 років тому Владімір Путін виступив тут із 
«мюнхенською промовою», в якій оголосив, що Росія вимагає більшої 
ролі у світі. Тоді, у 2007 році, мало хто зрозумів, наскільки серйозни-
ми були плани Путіна з демонтажу світової безпекової архітектури. Не 
з’явилося це розуміння ані після нападу Росії на Грузію, ані у 2014-2015 
роках, з її нападом на Україну.
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Зміна клімату 
2023: 

збільшення  
викидів 

внаслідок 
війни 

та прогнози

Російське повномасштаб-
не вторгнення в Україну вже 
завдало катастрофічної шко-
ди навколишньому середо-
вищу. Ведення бойових дій 
поглиблює кліматичну кризу, 
викликаючи значні викиди ву-
глекислого газу та інших пар-
никових газів в атмосферу.

За останніми підрахунками 
фахівців Міндовкілля та 
м іжнародних експерт ів , 
внаслідок війни зафіксовано 
щонайменше 33 млн тонн 
викидів СО2екв. З них:

- від бойових дій – близько 
8,9 млн тонн СО2екв;

- від пересування внутрішньо 
переміщених осіб – близько 1 
млн тонн СО2екв;

- від пожеж – понад 23,4 млн 
тонн СО2екв.

Потенційні непрямі викиди 
парникових газів внаслідок 
необхідності післявоєнного 
відновлення та реконструкції 
оцінюються у близько 48,7 млн 
тонн СО2екв. 

Як йдеться в аналізі Daily 
Sabah звітів щодо прогнозів 
на 2023 рік провідних світових 
аналітичних центрів, неу-
рядових та міжнародних 
о р г а н і з а ц і й ,  з о к р е м а 
Організації економічного 
співробітництва та розвит-
ку (ОЕСР), ризик кліматичної 
кризи увійшов у найбільші 5 
ризиків у 2023 році. Суттєво 
на це впливає російсько-
українська війна.

Зокрема, там відзначається, 
що попри ризики, компанії та 
установи все ще недостат-
ньо пильні щодо серйозності 
ситуації. 

Своєю чергою експерти 
ООН зазначають, що зміна 
клімату призводить до безлічі 
непрогнозованих наслідків, а 
саме:

змінюється вся кліматична 
с и с т е м а  З е м л і ,  і  ц е 
позначається на стані ат-
мосфери, океанів, льодових 
покривів і поверхні Землі;

посилюється кругообіг води, 
через це в одних регіонах 
відбуваються інтенсивні опади 
та руйнівні паводки, а в інших 
– екстремальні посухи;

через підйом рівня моря 
прибережні райони частіше 
потерпатимуть  від паводків, 
ерозії ґрунту та затоплення. 
Якщо раніше екстремальні 
зміни рівня моря трапля-
тися один раз у 100 років, 
ближче до кінця століття, це 
відбуватиметься щороку.

2  с ічня  2023  рок у , 
сайт Міністерства захи-
сту довкілля і природних 
ресурсів України https://
mepr.gov.ua/news/40943.html 

–  Як за останні роки 
змінився погляд українців на 
екологію та проблеми у цій 
галузі?

– Погляд змінився, докорінно 
змінився. Мало того, зміни 
розпочались не лише на рівні 
активістів, але й на рівні уря-
ду і органів місцевого самовря-
дування, зокрема управління 

освіти. Українці стали розуміти, 
що таке глобальне потепління, 
концепція 5R, у нас з’явились 
сортувальні баки на вулицях — 
це все завдяки просвітницьким 
заходам і проєктам, яких з кож-
ним роком ставало все більше. 
У 2014 році розпочався тренд 
на багаторазові екошопери. Тоді 
локомотивом екоактивізму була 
молодь. У різних містах України 
проводились різні активності, 
які мали на меті покращення 
екології свого населеного пун-
кту. Це дуже хороший індикатор. 
Він показав усьому суспільству, 
що молодь не стоїть осторонь, а 
готова діяти задля втілення змін

–Як війна вплинула на 
екологічні процеси в Україні?

– Наша природа щодня 
потерпає від дій агресора. Земля, 
ліси, повітря та водойми — все це 
уражене. Ми, українці, вже зараз 
маємо планувати відновлення. 
Ми не знаємо, скільки доведеть-
ся докласти зусиль, оскільки 
воєнні дії продовжуються. Про 
наслідки російської агресії 
двічі на тиждень інформує 
Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України. 
Однак, крім фізичного впли-
ву, повномасштабне вторгнен-
ня зупинило наш екорух, а по-
декуди і відкинуло назад. До 
24 лютого в Україні діяло бага-
то екоініціатив різного масшта-
бу. Від маленьких екопроєктів до 
Азовсталі, яка в 2018 році розпо-
чала модернізацію і до 2023 року 
мала стати найбільш екологічним 
металургійним підприємством 
Європи.

– Які прості кроки для 
екології може робити ко-
жен українець щодня і , 
найголовніше, в умовах війни? 
З чого почати?

– Як війна не змінила правил 
сортування сміття, так і пла-
стик, папір та скло нікуди не 
поділись із нашого повсякденно-
го життя. Я гадаю, що розпочати 
необхідно з самоусвідомлення, 
що відтепер я – екосвідома лю-
дина. Зробити це дуже просто. 
Необхідно проаналізувати те, 
що ми купуємо, використовуємо 
та як утилізуємо. Після такого 
самоаналізу необхідно почати 
вже перші кроки для економії 
ресурсів. Наприклад, спершу 
необхідно відмовитись від одно-
разового пластику (соломинки, 
одноразові пакети, вологі сер-
ветки). Далі можна спробувати 
сортувати та знайти, куди можна 
буде віднести сортоване сміття.

– Що робить Klitschko 
Foundation у цьому напрямку? 
Раніше і тепер, коли в країні 
війна?

– Ми організовуємо проєкт 
Zero Waste School вже п’ять 
років. До повномасштабного 
вторгнення у цьому проєкті бра-
ли участь 52 навчальні заклади 
зі всієї України. Учасники встигли 

пройти 20-годинний курс, який 
допоміг їм розібратись із сорту-
ванням відходів, номенклатурою 
пластика, ініціюванням та пла-
нуванням власних екопроєктів. 
Після 24 лютого ми вирішили 
продовжувати проєкт, адапту-
вавши його під сучасні реалії. 
Zero Waste School — це не лише 
онлайн-курс. Це постійна робо-
та: зустрічі з представниками 
влади, просвітницька діяльність, 
заручення підтримкою партнерів 
і спонсорів. Цьогоріч головним 
пріоритетом для продовження 
проєкту була безпека. Тому ми 
вирішили перенести географію 
проєкту на Закарпаття, де за-
лучили 12 шкіл до участі. Всі 
вони пройшли непростий шлях, 
адже на Закарпатті проблеми зі 
сміттям не були на слуху в гро-
мад. Учасники виконали свою 
місію успішно та стали рупора-
ми екозмін, які нагадали, що про 
екологію не потрібно забувати. 
Зараз 12 шкіл сортують відходи 
і здають їх на переробку, вісім 
навчальних закладів, які збира-
ють найбільшу кількість пласти-
ку, отримали прес для брике-
тування відходів. Окрім цього, 
школи отримали сортувальні 
баки і компостери для органічних 
відходів. До кожного закладу був 
індивідуальний підхід, і з ними 
працювали ми, як організатори 
і випускники проєктів.

– Чому саме зараз ви 
зробили проєкт Історія 
екосвідомості українців?

– Щоб перезавантажитись та 
продовжувати з більшою силою. 
Зараз багато проєктів зупини-
лись, а у пріоритеті стали інші 
ініціативи, зокрема закупівля 
та надання гуманітарної до-
помоги. Звісно, це логічно, 
адже неможливо думати про 
екологію, коли твоєму життю 
та здоров’ю загрожує небезпе-
ка. Проте ми, українці, показа-
ли всьому світові свою силу та 
стійкість до викликів. Ми віримо, 
що спецпроєкт дасть розуміння 
людям, на якій стадії екоруху 
ми зараз, як багато всього ми 
вже зробили, а скільки всього 
ще необхідно. Тому необхідно 
не зупинятись, а продовжувати 
втілювати екоініціативи, звичай-
но, з урахуванням безпеки.

– Як не забувати про 
екологію,  коли йде війна, 
немає світла, води, тепла, а 
думки лише про те, як вижи-
ти?

– Питання складне. Але ось 
міркування: у нас дуже бага-

то історій учасників, які пройш-
ли окупацію. Рекомендувати 
щось читачам буде не дуже пра-
вильно. Людина завжди спер-
шу має вибрати себе, задо-
вольнити базові потреби (вода, 
тепло), лише потім перейти до 
відповідальності за довкілля. Але 
тим не менш, багато учасників 
збирають металеві баночки, і 

потім виготовляють окопні свічки 
чи встановлюють баки для со-
ртування сміття у бомбосхови-
щах.

–  Чи впав рівень свідомості 
українців щодо екології під час 
війни та як саме? Чому?

– Я не вважаю, що впав 
рівень свідомості, а радше 
ми припинили про це говори-
ти та діяти. Наприклад, бага-
то підприємств, які працювали 
над екологічними рішеннями, 
припинили діяльність. Напри-
клад, багаторазові сіточки 
українського виробництва для 
овочів і фруктів більше не про-
даються.

– Чи можна приблизно 
оцінити шкоду, якої завдала 
війна в Україні?

– Починаючи з 2014 року, у 
Донецькій та Луганській обла-
стях вже встигла сформуватись 
небезпечна екологічна ситуація. 
Зараз росіяни чинять справжній 
екоцид, через їхні дії стражда-
ють живі організми: рослини і 
тварини. Хоч війна ще не завер-
шилась і про наслідки говори-
ти рано. Але шкода, яка нане-
сена внаслідок військових дій 
— неоціненна: ракетні бомбар-
дування, масштабні пожежі, зо-
крема і на підприємствах хімічної 
галузі, отруєння та знищення 
тварин і рослин у степах та по-
лях — все це матиме жахливі 
наслідки, які в перспективі не-
стимуть більше негативного 
впливу, ніж навіть Чорнобильсь-
ка катастрофа.

– На якій стадії екологічної 
свідомості перебуває Україна 
зараз?

– З кожним роком стає більше 
екосвідомих людей. Запитан-
ня “як стати еко?” в 2000, 2010 
та 2022 році має дуже  різні 
за об'ємом відповіді, і це кру-
то. Зараз можна без проблем 

дізнатись, як сортувати сміття, 
де можна здати використані ба-
тарейки та чому це потрібно ро-
бити. Зараз люди, звичайно, не 
всі, але мають чітке розуміння, 
що кожне “я”, кожне домашнє 
господарство — частина ве-
ликого екологічного ком’юніті. 
Тому, щоб врятувати плане-
ту, не потрібно одягати плащ 
чи костюм. Достатньо просто 
не купувати щоразу пакет в 
супермаркеті.

–  Я к і  е к о д о с я г н е н н я 
нівелювала  війна?

– Одним із прикладів може 
послугувати сумнозвісний 
металургійний комбінат Азов-
сталь. У 2018 Азовсталь поча-
ла екомодернізацю виробницт-
ва і планувала, що до 2023 
року стане одним із найбільш 
екологічних представників 
металургії Європи та України. 
А скільки локальних екодосяг-
нень могли б статись? Напри-
клад, одна з наших учасниць 
проєкту з Херсону, Ольга Дем-
ченко, планувала реалізувати то-
локу на узбережжі Чорного моря 

і відкрити просвітницьку локацію 
в самому центрі міста. Однак, 
після 24 лютого всі її зусилля 
спрямовані на гуманітарну до-
помогу мешканцям Херсонської 
області

–  Які три основі дати станов-
лення екологічної свідомості 
можна окреслити та чому вони 
революційні?

–  Це  2000 рік – прийняття 
всеєвропейської стратегії збере-
ження біологічного та ландшафт-
ного різноманіття, розрахованої 
на 1996-2000 роки. Україна про-
демонструвала, що вона гото-
ва бути частиною екоруху ра-
зом зі всім цивілізованим світом. 
2014 рік – Революція Гідності. 
Головним її досягненням було 
усвідомлення усім суспільством 
того, що ми самі несемо 
відповідальність за своє життя. 
Після неї все більше і більше лю-
дей почали думати про екологію, 
наші вулиці заполонили шопери, 
а слово екоініціатива все частіше 
з’являється на порядку денно-
му. 2018 рік – початок запуску 
проєкту Zero Waste School. Не 
лише тому, що це проєкт фонду, 
а й через те, що проєкт поєднує 
реальну діяльність разом із 
просвітницькою не в контексті 
однієї акції в одному місті. Це 
неначе “бомба уповільненої 
дії”, яка в позитивному значенні 
покаже себе на 100%, а то й 
більше відстотків у майбутньо-
му, коли ми отримаємо мільйони 
екосвідомих людей, які знати-
муть, як д іяти вже і сьогодні    

Ангеліна, МАЛІНОВСЬКА, 
редакторка стрічки сай-

ту  «ФАКТИ»  https://
fakty.com.ua/ua/ukraine/

suspilstvo/20221215-
ekologiya-pid-chas-vijny-yak-

ne-zabuvaty-pro-planetu-u-
najvazhchi-chasy-ta-prosti-

kroky/ )

Екологія під час війни. Як не забувати про 
планету у найважчі часи та прості кроки

Наша планета, наша Україна потребує свідомого відношення до 
неї кожного з нас навіть під час війни. Це своєрідні благодійні вне-
ски у вигляді сортування сміття чи відмови від пластикових полі-
етиленових пакетів. Свідомість у кожній дії здатна зробити світ і 
нашу неньку кращим. Факти ІСТV поспілкувались з командою про-
єкту Zero Waste School. В межах цього проєкту в українських містах 
уже 5 років створюються осередки екоактивізму, а після 24 лютого 
вони змогли продовжити діяльність на Закарпатті, де залучили 12 
шкіл до екожиття. Вони створили спецпроєкт Історія екосвідомос-
ті українців, де розповіли про те, як змінювалась Україна та укра-
їнці у контексті екологічних проблем та їх вирішення. Крім цього, у 
спецпроєкті зачіпається актуальна тема впливу війни на екологічну 
ситуацію.

і і
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НЕПОМІЧЕНИЙ ПОВОРОТНЕПОМІЧЕНИЙ ПОВОРОТ
“ Іс торична угода,  щоб зупинити втрат у 

біорізноманіття”, “останній шанс вирішити кризу 
біорізноманіття”, “доля живого світу” та “поворотний 
момент” – такі слова можна було побачити в заголов-
ках світових медіа в грудні минулого року, коли вони 
писали про COP15. Ця конференція зібрала май-
же всі країни світу в канадському Монреалі, щоб до-
мовитися, як врятувати природу на нашій планеті. В 
українському інформаційному просторі “історична уго-
да” лишилася майже непоміченою, якщо не рахувати 
коротких повідомлень. Хоча наша країна брала участь 
у конференції і зобов’язана досягнути найближчими 
роками дуже амбітних цілей з охорони природи. 

На перший погляд нічого дивного: в країні йде по-
вномасштабна війна і мільйони людей переймаються 
тим, щоб фізично вижити тут і зараз. Українців значно 
більше цікавлять новини з фронту і від міжнародних 
партнерів, які постачають нам зброю. Але очевид-
не пояснення правильне лише частково. Поки три-
вала міжнародна конференція з біорізноманіття, 
відбулися дві інші події: завершився чемпіонат світу 

з футболу, а також пройшов національний відбір на 
“Євробачення”. Обидві висвітлювалися незрівнянно 
активніше і привернули значно більше уваги аудиторії, 
якщо порівнювати з COP15. 

Навіть байдужі до футболу люди, ймовірно, щось 
чули про легендарного Мессі і знають, що Аргенти-
на віднедавна є чинним чемпіоном світу. Але навряд 
чи багато людей у нас знають, що впродовж наступ-
них восьми років Україна зобов’язалася в чотири 
рази збільшити площу природоохоронних територій. 
А також про інші дуже серйозні цілі в сфері охоро-
ни біорізноманіття, яких вона має досягнути разом з 
іншими країнами. 

“Українська правда” розібралася, про що домовили-
ся країни на COP15 та чому охорона біорізноманіття – 
надзвичайно прагматична справа, важлива не менше, 
ніж боротьба зі змінами клімату та міжнародна без-
пека. І чому попри це для більшості людей проблеми 
природи “не на часі” незалежно від того, у якій фазі 
перебуває війна. 

ГОЛОВНА ІДЕЯ COP15ГОЛОВНА ІДЕЯ COP15
Якщо обмежити історію про COP15 одним абзацем, 

то на цій конференції країни встановили 23 цілі в сфері 
збереження біорізноманіття, які потрібно виконати до 
2030-го року. Найбільш помітна серед них – збільшити 
площі природоохоронних територій так, щоб вони зай-
мали 30% усього суходолу, внутрішніх вод і морів. Це 
допоможе зберегти дику природу там, де вона все ще 
лишилася відносно незайманою. Інша важлива ціль 
– відновити або хоча б почати відновлювати природу 
на 30% усієї площі, де вона була знищена або помітно 
порушена.

Крім того, передбачається значно скоротити вико-
ристання пестицидів та інших отруйних речовин в 
аграрній сфері, а також удвічі зменшити кількість хар-
чових відходів. Все це –  заради того, щоб зберегти 
різноманіття природи на нашій планеті. Але насампе-
ред врятувати один біологічний вид – Homo sapiens. 

ЩО ТАКЕ  «БІОЛОГІЧНЕ ЩО ТАКЕ  «БІОЛОГІЧНЕ 
РІЗНОМАНІТТЯ»?РІЗНОМАНІТТЯ»?

Наше суспільство досить мляво ставиться до пи-
тання охорони біорізноманіття. Не зовсім зрозуміло, 
що таке це саме біорізноманіття. Схоже на щось 
академічне, зрозуміле і потрібне передусім науков-
цям, а не “звичайним людям”. Звідси й заголовки у 
ЗМІ на зразок: “екологи стурбовані (наприклад) ви-

рубкою лісу”. Це звучить так, ніби “військові стурбовані 
наступом російських військ на Харків”. Або на Київ 
чи будь-яке інше місто. Виглядає явно безглуздо, бо 
складається враження, що ніхто крім військових не 
переймається. З охороною біорізноманіття так само.
Якщо “простими словами”, то біологічне різноманіття 
– це розмаїття усіх рівнів життя на нашій планеті. По-
дорожник звичайний, бурий ведмідь та колорадський 
жук – це все елементи біологічного різноманіття. 

Вид тварин Homo sapiens – також один з 
елементів біологічного різноманіття. Якщо котрийсь 
із перелічених видів зникає, говорять про втрату 
біорізноманіття. 

КОНЦЕПЦІЯ ПРО КОНЦЕПЦІЯ ПРО 
БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ 

В 1992 році Україна та ще понад 160 країн підписали 
в Ріо-де-Жанейро “Конвенцію про охорону біологічного 
різноманіття”. В оригіналі документ називається 
The Convention on Biological Diversity (CBD), а пер-
шою з трьох його цілей є “збереження біологічного 
різноманіття”. 

Коли ми говоримо про біологічне різноманіття та 
його охорону, то це майже те саме, що охорона приро-
ди – степів, лісів, морів, озер, рік та всіх, хто їх населяє. 
Свійських тварин і рослин це теж стосується. Охорона 
природи проти економіки

Але виникає провокативне питання: навіщо нам усіх 
їх охороняти? Коли йдеться про домашні рослини та 
тварин – картоплю, корів та свиней, – відповідь оче-
видна. У випадку з промисловими видами риб, таки-
ми як оселедці – теж зрозуміло. Однак Конвенція про 
біологічне різноманіття захищає безліч видів рослин 
і тварин, від яких, на перший погляд, немає жодної 
користі. Ба більше, здається, що існування бага-
тьох із них входить в очевидне протиріччя з нашими 
економічними інтересами. 

Ось один, але далеко не єдиний приклад. Щоб ви-
рощувати кукурудзу або соняшник, треба розорати 
степ. Це означає – знищити ковилу та інші рослини, 
які тут росли. На полі вони гарантовано рости не бу-
дуть. Якщо розорати майже всі степи, як, наприклад, 
це зроблено в нашій країні, то степових рослин не за-
лишиться взагалі. А з ними й тварин. 

Коротка відповідь на “провокативне питання” 
полягає в тому, що наша економіка, добробут і навіть 
сама можливість існувати залежать від благополуч-
чя природи. Не тільки від одомашнених видів тварин і 
рослин, яких ми щодня бачимо на столі. Але й безлічі 
організмів, про яких не знаємо ми чи навіть не зна-
ють зоологи та ботаніки. Ось лиш декілька прикладів 
такої залежності. 

КОМАХИ, ЧОРНОЗЕМИ, КОМАХИ, ЧОРНОЗЕМИ, 
БОЛОТАБОЛОТА

Понад 75% продовольчих культур, які забезпечують 
нас овочами, фруктами, кавою, какао тощо, залежать 
від комах-запилювачів. При цьому медоносна бджола 
робить невелику частину роботи, а решту – дикі бджо-
ли та інші комахи. Всі вони мешкають у дикій природі 
поруч із сільськогосподарськими угіддями. Тому коли 
ми знищуємо останні луки чи степи, ми підриваємо 
власну харчову безпеку. Інший внесок дикої приро-
ди, який часто лишається в тіні – ґрунти. Наприклад, 
ті самі чорноземи, якими так пишається наша країна. 
Вони утворилися протягом тисяч років на місці степів 
завдяки взаємодії клімату, різноманітних рослин, тва-
рин і мікроорганізмів. 

Сьогодні понад 90% українських степів розорані і 
перетворені на сільськогосподарські поля. 
Завдяки цьому Україна входить до числа 
світових лідерів з виробництва зернових 
та олійних культур. І завдяки цьому вона 
втрачає свої ґрунти. Їхню родючість, звісно, 
можна штучно підтримувати якийсь час, але 
відновити їх може тільки сама природа. І 
ще один, але далеко не останній приклад, 
як дика природа впливає на наше життя 
– клімат. Ще зі школи ми знаємо, що живі 
організми побудовані здебільшого з вуглецю. 
Отже, чим більше цього вуглецю зв’яжуть 
рослини, тим менше його буде в атмосфері 
у вигляді вуглекислого газу. І тим меншим 
буде парниковий ефект. Тому не складно 
зрозуміти, що вирубка лісів підсилює гло-
бальне потепління.

Але ще ефективніше зі змінами клімату 
борються болота. Протягом тисяч років 
болотяні рослини накопичують вуглець, 

відмирають, але не розкладаються. Вони перетворю-
ються на торф. Попри те що болота займають близь-
ко 3% площі суходолу планети, їхні торфові відклади 
містять більше вуглецю, ніж усі ліси планети, значно 
більші за площею. Коли ми осушуємо болота, ми роби-
мо дві речі – знищуємо домівку рослин і тварин, які мо-
жуть жити тільки тут і підсилюємо парниковий ефект. 

ПРИРОДА НАДАЄ ПОСЛУГИПРИРОДА НАДАЄ ПОСЛУГИ
Щоб користь від природи для економіки можна було 

виміряти, екологи та економісти придумали таке по-
няття, як “екосистемні послуги”. Асортимент цих по-
слуг дуже широкий. Ділянки степу є домівкою для 
диких комах, які запилюють сільськогосподарські рос-
лини. Рослини не тільки поглинають вуглекислий газ, 
який відповідає за парниковий ефект, але й виділяють 
кисень, без якого ми не проживемо й кілька хвилин. 
А спілкування з природою допомагає навести лад в 
голові – часом краще, ніж це роблять деякі психологи. 

Болота слугують буфером, який затримує воду після 
великих злив. Таким чином вони захищають населені 
пункти чи дороги від підтоплення і руйнування. І те, 
що поліські болота є бар’єром для ворожої військової 

техніки – це також можна розглядати, як екосистем-
ну послугу. 

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
ПОСЛУГИ ПРИРОДИПОСЛУГИ ПРИРОДИ

Вартість екосистемних послуг можна порахувати. 
У Європейському Союзі є мережа прироодохоронних 
територій, яка називається Natura 2000. Вона займає 
понад 18% площі суходолу ЄС. Станом на 2010-ий 
рік мережа надавала послуги з утримання вуглецю 
вартістю 600 мільярдів євро. Грубо кажучи, якби цієї 
природи не було, людству потрібно було б витратити ці 
гроші на те, щоб якось впоратися з парниковим ефек-
том. Або менший за масштабами приклад. В Норвегії 
25 тисяч гектарів заповідних лісів “надають послуги” з 
очищення води на суму 7 мільйонів євро щорічно. За-
галом у ЄС порахували, що один гектар Natura 2000 
забезпечує економічну вигоду в розмірі майже 3,5 тис 
євро – разом більше ніж 220 мільярдів євро на рік. 
Тепер вже не так дивно звучить, що коли ми нищи-
мо дику природу, то завдаємо самі собі економічних 
збитків. Наприклад, розрахунки показують, що втрата 
комах-запилювачів в глобальному масштабі загрожує 
збитками в розмірі щонайменше 235 мільярдів доларів 
на рік. 

ШОСТЕ ВИМИРАННЯШОСТЕ ВИМИРАННЯ
Сьогодні біорізноманіття на планеті катастрофічно 

знижується. Іншими словами, види й підвиди рос-
лин і тварин зникають великими темпами. Коли гово-
рять про “шосте вимирання”, то це в жодному разі не 
гіпербола. Ми переживаємо події, подібні до тих, коли 
вимерли динозаври. 65 мільйонів років тому цей про-
цес також не був одномоментним, але так само як і 
сьогодні, швидкість зникнення видів значно перевищу-
вала швидкість еволюційної появи нових. Сьогоднішні 
темпи вимирання найбільші упродовж останніх де-
сяти мільйонів років. Ось лише декілька фактів. За 
останніх півстоліття загальна чисельність диких видів 
хребетних тварин, тобто, риб, земноводних, плазунів, 
птахів та ссавців скоротилася майже на 70%. Цікаво, 
що чисельність людського населення Землі за цей час 
подвоїлася. Загалом, сьогодні зникнення загрожує 
майже мільйону видів рослин і тварин. Це кожен чет-
вертий вид у тих групах, де це вдалося оцінити. Важ-
лива обмовка, оскільки багато видів дрібних тварин, 

Збережений рай. Навіщо світ
 вирішив перетворити

третину планети  на заповідники
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таких як комахи, досі лишаються не описаними. Ба 
більше, багато з них назавжди зникнуть ще до того, 
як ми дізнаємося про їхнє існування. Це також не 
гіпербола, адже зоологів-систематиків, які описують 
нові види, в світі значно менше ніж лісорубів, які ни-
щать тропічні ліси, де мешкають неописані види. 

ЗУСТРІЧ  У МОНРЕАЛІЗУСТРІЧ  У МОНРЕАЛІ
Конвенція про охорону біологічного різноманіття 

– не єдина, але одна з головних міжнародних угод, 
спрямованих на збереження різноманіття природи на 
нашій планеті. В рамках цієї угоди раз на два роки 
проходить зустріч сторін, яка називається Conference 
of the Parties – скорочено COP. На них сторони уго-
ди, а це – переважна більшість країн світу, ставлять 
конкретні цілі, розробляють механізми для їхнього 
досягнення і оцінюють зроблену роботу. 15-та така 
конференція мала відбутися в 2020-му році в Китаї, 
але її перенесли через пандемію Covid-19. Перша ча-
стина конференції зрештою відбулася в жовтні 2021-
го року в онлайн форматі. А друга пройшла 7-19 груд-
ня минулого року в Монреалі, але під головуванням 
Китаю, який мав би приймати конференцію. ї голов-
ним результатом стала “Куньмін-Монреальська гло-
бальна рамкова програма в галузі біорізноманіття”. 
Цей документ містить 23 цілі, яких світова спільнота 
зобов’язалася досягнути до 2030-го року. Зупинимось 
на найважливіших та найцікавіших. 

ТРЕТИНА ПЛАНЕТИ ТРЕТИНА ПЛАНЕТИ 
ДЛЯ ПРИРОДИДЛЯ ПРИРОДИ

Одна з цілей передбачає, що сторони Конвенції ма-
ють збільшити площу природоохоронних територій до 
30% на суходолі і так само до 30% на морі. Сьогодні 
в цілому по світу природоохоронні території займа-
ють 17% суходолу і 10% площі морів. Очевидно, що 
подвоїти чи потроїти їх за наступні 8 років – дуже 
амбітна задача, зважаючи на те, що сьогоднішні 
заповідники і національні парки створювалися не за 
десять чи двадцять років. Україні доведеться проро-
бити навіть більшу роботу. 

В нас природоохоронні території займають трохи 
менше 7% території країни. Це природно-заповідний 
фонд, куди входять національні парки, заповідники, 
заказники, регіональні ландшафтні парки тощо. 
Тут господарська діяльність – рубка лісів, оранка, 
будівництво різних об’єктів і так далі – обмежується 
законом. Наскільки ці закони дотримуються – питання 
для окремої розмови. Крім того, в Україні є так звана 
Смарагдова мережа. Щоб не вдаватися в подробиці, 
це аналог вже згаданої європейської Natura 2000 з по-
правкою на те, що Україна не входить до складу ЄС. 
Ця мережа включає території, де мешкають ті чи інші 
види рослин і тварин, які на думку експертів потрібно 
охороняти. 

Смарагдова мережа не передбачає режиму 
абсолютної заповідності. Натомість забороняється ро-
бити певні речі, які можуть нашкодити тому чи іншому 
виду – наприклад, будувати будинки чи дороги. Але 
при цьому корів випасати можна, можна косити траву 
і влаштовувати пікніки. Території Смарагдової мережі 
значною мірою збігаються з об’єктами національної 
мережі – нацпарків, заповідників та інших. Але зовсім 
не обов’язково. Це різні системи, які існують незалеж-
но, але можуть перетинатися, оскільки мають спільні 
задачі. 

Якщо скласти до купи нашу національну мережу і 
ту частину смарагдової, яка не перетинається з нею, 
то вийде, що всі природоохоронні об’єкти в Україні 
займають майже 15% території країни. Це вже знач-
но краще, ніж 7%. Проблема в тому, що Верховна 
Рада досі не прийняла законопроєкт про Смарагдо-
ву мережу, зареєстрований ще в кінці 2020-го року. 
А без відповідного закону ця мережа не працює так, 
як потрібно. Можна сказати, що сьогодні вона не 
наближає нас до цілей COP15.

ЧИ ВСТИГНЕ УКРАЇНАЧИ ВСТИГНЕ УКРАЇНА
 ЗАПОВІСТИ 30 ВІДСОТКІВ  ЗАПОВІСТИ 30 ВІДСОТКІВ 

ТЕРИТОРІЇТЕРИТОРІЇ
Робота над законом триває, але навіть якщо він буде 

прийнятий, нам після цього потрібно буде подвоїти 
площу природоохоронних територій. Тобто, ство-

рити інші приблизно 15%. – Це більше 9 мільйонів 
гектарів, – розповідає Анастасія Драпалюк, експерт-
ка ГО “Українська природоохоронна група”, яка раніше 
працювала в Міндовкілля. – Останнім часом для нас 
найбільшим проривом було 100 тисяч гектарів на рік. 
Але були й такі роки, коли на загальнодержавному 
рівні взагалі нічого не створювалося. Тобто, проста 
арифметика показує, що в наступні вісім років дер-
жава має збільшити приблизно вдесятеро зусилля зі 
створення заповідних об’єктів у порівнянні з найбільш 
продуктивними роками. Наскільки це реалістично з 
огляду на війну та її наслідки – питання риторичне. 

ВІДНОВИТИ ВІДНОВИТИ 
ВТРАЧЕНУ ПРИРОДУВТРАЧЕНУ ПРИРОДУ

Але площа природоохоронних територій – не єдиний 
критерій успіху. Крім того, що їх має бути достатньо 
багато, вони мають бути пов’язані між собою в певну 
мережу. Це потрібно, щоб тварини могли мігрувати 
чи шукати для себе кращі умови. І щоб рослини мог-
ли поширювати своє насіння. Особливо це актуально, 
коли змінюються кліматичні умови. – Якщо подивити-
ся на те, як в Україні розташовані природоохоронні 
території, то більшість із них на Поліссі, в Карпа-
тах, а також на узбережжі наших морів, – розповідає 
Анастасія Драпалюк. – А в центрі, у таких областях як 
Вінницька, в нас просто “діри”, де немає природоохо-
ронних територій. Це пояснюється тим, що тут майже 
не залишилося дикої природи, щоб її охороняти. Одна 
з цілей рамкової програми передбачає, що потрібно 
відновити, або принаймні почати відновлювати 
дику природу на 30% площі, де ми її знищили, або 
сильно змінили. Іншими словами, треба повернути 
дикій природі майже третину того, що ми свого часу 
відібрали для своїх потреб. Наприклад, створили поля 
на місці степів. Тепер мусимо зробити навпаки. 

НАЗАД, ДО СТЕПУНАЗАД, ДО СТЕПУ
Кілька років тому такий експеримент розпочав при-

родоохоронець із Донеччини Олексій Бурковський. Він 
вирішив, що не буде більше віддавати в оренду свій 
земельний пай під Покровськом, а натомість повер-
не сюди дикий степ із червонокнижними рослинами. 
Технічно це не надто складно. Головне – перестати 
обробляти поле і природа сама зробить свою спра-
ву. Спочатку ділянка заросте бур’янами, але посту-
пово їх витіснять дикі трави, які ростуть у заказнику 
поруч. Але людина може полегшити і прискорити ро-
боту природи – скошувати бур’яни і підсівати потрібні 
рослини.  Справжня складність лежить в юридичній 
площині. Українське законодавство не передбачає 
зручного і зрозумілого механізму, щоб перетворити 
поле на ділянку дикої природи. Тому крім роботи на 
землі Олексію доводилося багато спілкуватися з чи-
новниками, щоб знайти законний шлях реалізувати 
свій задум.

Чи з’являться в нього численні послідовники, які 
допоможуть Україні досягнути однієї з цілей COP15 і 
відновити 30% деградованих екосистем – це ще одне 
риторичне питання. За логікою Конвенції про охоро-
ну біологічного різноманіття, всі її країни-учасниці ма-
ють впроваджувати спільні рішення в своє законодав-
ство. Тобто, після COP15 Україна має змінити свою 
нормативно-правову базу таким чином, щоб досягнути 
цілей, під якими вона підписалася. Начальник відділу 
збереження біологічного різноманіття та біобезпеки 
Міндовкілля Володимер Домашлінець каже, що в нас 
є юридична база для відновлення деградованих еко-
систем так, що намагається зробити Олексій Бур-
ковський. Але після конференції в Монреалі потрібно 
аналізувати її і при потребі змінювати, щоб Україна 
могла досягнути взяті на себе зобов’язання. 

ПОБОРОТИ ЧУЖИНЦІВПОБОРОТИ ЧУЖИНЦІВ
Ще одна з цілей рамкової програми передбачає 

боротьбу з так званими інвазійними видами. Це 
чужорідні види рослин і тварин, цілком мирні у себе 
вдома, але вони можуть бути дуже небезпечни-
ми, коли потрапляють в нові для них екосистеми. 
Хрестоматійний приклад – колорадський жук. І він 
далеко не єдиний. – Багато дачників останніми рока-
ми стикнулися з іспанським слимаком. Це інвазійний 
вид, який харчується різними культурними рослина-
ми і завдає неабиякої шкоди. Бачимо гарний при-
клад того, що інвазійні види – не якась абстрактна, 
а дуже близька проблема, – каже старша наукова 
співробітниця Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузе-
на Олена Годлевська. Про те, як і чому поширюються 
інвазійні види і до яких проблем вони здатні призводи-
ти, УП розповідала в матеріалі про “бойових комарів” 
та вплив війни на природу Чорного моря. 

ДО ЧОГО ТУТ ХАРЧОВІ ДО ЧОГО ТУТ ХАРЧОВІ 
ВІДХОДИВІДХОДИ

Напочатку ми згадали, що одна з цілей передбачає 
скорочення вдвічі кількості харчових відходів. Це 
теж важливо для охорони біорізноманіття. Щороку 
людство викидає стільки продуктів харчування, що 
для їхнього вирощування знадобиться умовне поле, 
площею більше, ніж Індія. Це означає, що спочатку 
цілком реальні природні екосистеми знищують, щоб 
на їхньому місці вирощувати зерно, овочі чи фрукти. 

Для цього витрачається вода та енергія. А потім все 
вирощене на цьому гігантському полі викидається на 
смітник. Харчі гниють і виділяють метан, який призво-
дить до глобального потепління.

«МЯКА» КОНЦЕПЦІЯ» «МЯКА» КОНЦЕПЦІЯ» 
Інші цілі COP15 виглядають не менш грандіозно. 

Настільки, що природно виникає запитання: чи зби-
раються країни, які підписалися під ними, виконува-
ти те, що виконати вкрай складно, якщо взагалі мож-
ливо? Запитання не лише щодо України, але й усієї 
світової спільноти. В цьому контексті згадується Па-
ризька угода 2015-го року, яка передбачає, що люд-
ство має втримати потепління в межах півтора гра-
дуси в порівнянні з доіндустріальним періодом. Всі 
розуміють, що інакше – катастрофа. Але температу-
ра вже підвищилася на 1,2°C, а останні 8 років стали 
найспекотнішими в історії спостережень.  

Проблема в тому, що Паризька угода сама по собі 
не може скасувати кліматичну катастрофу. Це мо-
жуть зробити уряди, компанії та окремі люди, які му-
сять змінити світогляд, практики й технології. Подібна 
складність і з Конвенцією про біологічне різноманіття. 
Хотілось би, щоб вона передбачала таку собі поса-
ду “злого поліцейського”, який може покарати всі ті 
країни, що не виконують взяті на себе зобов’язання. 
На зразок того, як рибінспектор штрафує браконьєра, 
що ловить рибу сіткою. Але Конвенція про біологічне 
різноманіття не передбачає якихось механізмів 
санкцій. Щоправда, країни мусять звітувати про до-
сягнутий прогрес.

Заради справедливості треба сказати, що 
є інші міжнародні угоди про охорону біологічного 
різноманіття. Наприклад, рамсарська Конвенція про 
водно-болотні угіддя, або Конвенція про збереження 
мігруючих видів диких тварин та інші, де Україна бере 
участь. За словами Володимира Домашлінця, ці уго-
ди передбачають більш суворі механізми контролю за 
їхнім дотриманням.

НАЙСКЛАДНІША ЦІЛЬНАЙСКЛАДНІША ЦІЛЬ
Одна з хороших новин із COP15 полягає в тому, 

що країни домовилися створити додаткові механізми 
фінансування охорони біорізноманіття. В першу чергу 

вони мають допомагати бідним країнам.– Це означає, 
що коли ми дійдемо до оцінки наслідків впливу війни 
на природу в Україні, ми зможемо розраховувати на 
фінансову допомогу за цими новими механізмами, 
які на той час мають запрацювати, – каже Олена Год-
левська. 

Одна з 23 цілей, яку поставили перед собою учас-
ники COP15, передбачає, що питання збереження 
біорізноманіття мають враховуватися в усіх сфе-
рах нашого життя на всіх рівнях. Їх мають брати до 
уваги політики і законодавці, їх треба врахувати, 
коли плануються будь-які проєкти – чи будівництво 
гірськолижного курорту, чи житлового кварталу. Пев-
ною мірою охорона біорізноманіття має стати части-
ною нашого життя. Можливо, ця ціль найважливіша з 
усіх і одночасно – найскладніша. 

Дмитро СІМОНОВ, 
«Українська правда»,  29 січня 2023 року.

На світлинах: Україна – одна з найбільш розора-
них країн світу. Дикий степ у нас можна побачити 
хіба що в заповідниках, таких як Асканія-Нова. Але 
зараз він перебуває на окупованій частині країни, 
так само як ліси, степи та ріки, болота також на-
дають нам екосистемні послуги. Наприклад, на-
копичують у своїх торфових відкладах вуглець і 
завдяки цьому протидіють кліматичним змінам;  
динозаври зникли приблизно 65 мільйонів років 
тому під час так званого Крейдового вимиран-
ня. Сьогодні на планеті відбувається подібний за 
масштабами процес, коли види тварин і рослин 
зникають значно швидше, ніж у процесі еволюції 
з’являються нові; Олексій Бурковський вирішив 
повернути на свою земельну ділянку на Донеччині 
дикий степ, який був тут колись

h t t p s : / / w w w . p r a v d a . c o m . u a /
articles/2023/01/29/7386873/ 
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Щоб вижити, маємо розуміти свою природу

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
ФОН УКРАЇНИ

Українська екосистема має ве-
лике значення для Європи:

О хо п л ю є  3 5  в і д с о т к і в 
біорізноманіття Європи.

Тут мешкає понад 70 тисяч 
біологічних видів.

29 % території України склада-
ється із природної рослинності, 
а також окультуреної природної 
рослинності (наприклад, доглянуті 
пасовища та живоплоти).

16% території України склада-
ють ліси.

По Україні протікають майже 63 
тисяч річок.

На території України розташо-
вані 11 % Карпатського гірського 
масиву, де проростають третина 
всіх видів рослин Європи.

Дніпро є четвертою за довжи-
ною річкою в Європі.

14 березня після обстрілу 
російськими військовими очисної 
споруди вода з кількох районів 
Запоріжжя почала без очищення 
надходити в Дніпро.

Річка Сіверський Донець є най-
довшою на сході України.

У Червоній книзі України, 
документі, який відстежує сучас-
ний стан рідкісної фауни та фло-
ри, а також видів, що зникають, 
в останньому виданні за 2021 рік 

зареєстровано 687 видів тварин 
та 857 видів рослин, які перебува-
ють під загрозою зникнення.

Окрім знищення дикої природи 
через спричинені обстрілами лісові 
пожежі, у Чорному морі знайдено 
загиблими тисячі дельфінів, що 
може бути наслідком підвищеного 
шуму судноплавства та викори-
стання військово-морськими фло-
тами потужних гідроакустичних 
систем. Дані про загибель 
дельфінів зібрав Національний 
природний парк Тузлинського ли-
ману України.

ПРОМИСЛОВИЙ 
СЕКТОР УКРАЇНИ

Екологічні загрози, які виникли 
в Україні внаслідок російського 
широкомасштабного втор-
гнення, також посилюються че-
рез те, що руйнувань зазнає 
промисловість країни. Важка 
промисловість є значною части-
ною економіки України, особли-
во на Сході України. Найбільша 
атомна електростанція в Європі – 
Запорізька АЕС (місто Енергодар) 
захоплена російською армією.

Промисловий сектор України 
складає майже 29 % валового 
внутрішнього продукту країни. 
Однією із загроз високого ризику 
є хвостосховища, де зберігаються 
рідкі промислові відходи. Всьо-

го в країні їх налічується 465, де 
зберігають понад 6 млрд тонн 
відходів. І 200 з них розташовані 
на сході України, регіоні, який 
найбільше постраждав від війни.

Дослідження 2019 року, про-
ведене Організацією з безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ), 
показало, що потенційні загро-
зи, пов’язані з пошкодженням цих 
об’єктів, включають ризики по-
веней, вибухів, а також хімічну, 
екологічну та пожежну небезпе-
ку. Тепер, через три роки після 
публікації цієї доповіді, російські 
військові вже атакували понад 
40 промислових об’єктів. Згідно з 
оцінкою голландської миротворчої 
організації PAX війни, Україна вже 
перебувала на межі екологічної 
катастрофи з початку війни на 
Донбасі у 2014 році. Цього вда-
лося уникнути шляхом створення 
ліній деескалації для запобігання 
бомбардування хімічних заводів 
і постійний моніторинг з боку 
ОБСЄ. Однак з цього періоду ба-
гато промислових установок, які 
зберігають величезну кількість 
токсичних і  радіоактивних 
відходів, перебувають у поганому 
стані через наслідки попередніх 
атак і відсутність технічного об-
слуговування. На початку черв-
ня внаслідок обстрілу хімічного 
заводу потрапили в резервуари 

з азотною кислотою, внаслідок 
чого велика хмара рожево-
го диму накрила житлові квар-
тали Сєвєродонецька. Очільник 
Луганської області Сергій Гайдай 
закликав тоді населення залиша-
тися вдома, оскільки азотна кис-
лота може бути небезпечною при 
вдиханні або ковтанні, а також при 
попаданні на шкіру.

ЗАКОНИ 
ТА ПЕРЕШКОДИ

Чотири договори Женевських 
конвенцій, які повинні регулю-
вати поведінку під час збройно-
го конфлікту, прямо не згадують 
навколишнє середовище. Однак 
після війни у В'єтнамі в законі 
відбулися дві важливі зміни.

Перша забороняє насиль-
ницьке використання методів 
модифікації навколишнього се-
редовища, які мають «широ-
ко поширені, довготривалі або 
серйозні наслідки».

Друга блокує «методи або за-
соби ведення війни, які мають на 
меті або, як очікується, завдадуть 
широкого, довгострокового та се-
рйозного збитку природному се-
редовищу».

Станом на травень 2022 року 
Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України 
зафіксувало 231 екологічний 

злочин, наймовірніше скоєний 
Росією. Проблема полягає в тому, 
що навіть якщо дії під час війни 
завдають шкоди навколишньому 
середовищу, їх важко вважати по-
рушенням положень.

ШКОДА ЗДОРОВ’Ю
Затяжні наслідки, які відчуває 

населення, включають захворю-
вання легенів та різні види раку 
через вдихання важких металів 
і канцерогенів, що містяться у 
вибухових речовинах, а також в 
уламках обстріляних будівель. Аз-

бест, дуже токсична речовина, яка 
лише нещодавно була заборонена 
в Україні, є головною проблемою, 
коли йдеться про здоров’я людей. 
Азбест, який все ще присутній у 
структурах будівель, що руйну-
ються внаслідок бомбардувань, 
може викликати ряд захворювань, 
починаючи від утрудненого ди-
хання і закінчуючи раком легенів, 
шлунка, репродуктивних та інших 
органів.

ПІСЛЯВОЄННІ ДІЇ 
ТА ПЕРЕШКОДИ

Експерти з «Екодія: Центр 
екологічних ініціатив» кажуть, що 
після закінчення війни, окрім доку-
ментування  всієї екологічної шко-
ди (щоб змусити Росію заплатити 
за неї), важливо також включити 
відновлення та захист екосистем 
у план відновлення України, а та-
кож відбудову населених пунктів 
з акцентом на природні рішення 
для боротьби зі зміною клімату та 
адаптації до неї.

Джованна ФАРІА,  
сайт «Радіо Свобода», 30 

червня 2022 року
https://www.radiosvoboda.

org/a/ekolohichna-katastrofa-
cherez-viynu-rosiyi/31921705.
html 

На тлі немислимих людських страж-
дань, які принесла Україні війна, про-
блеми довкілля можуть здаватися дру-
горядними. Але екологи попереджають, 
що рани, які російська армія завдає 
лісам, степам і водоймам України, за-
лишаться на десятиліття, а спадок війни 
нестиме загрозу й після того, як гарма-
ти стихнуть. Історик Тімоті Снайдер на-
зивав Україну після Другої світової війни 
“кривавими землями”. Після нової війни 
вона може стати ще й “спустошеною та 
замінованою землею”.

З початку війни російські війська 
обстрілюють нафтобази та великі 
промислові об'єкти по всій Україні. 
У ґрунт і підземні води потрапляють 
важкі метали від снарядів та військової 
техніки. Пожежі у лісах і степах знищу-
ють природне середовище рідкісних 
видів. Війна нещадно руйнує всю при-
роду – страждають повітря, вода, зем-
ля, рослини і тварини. Захоплення й 
обстріли атомних електростанцій, 
розміщення там техніки та підриви 
боєприпасів загрожують техногенною 
катастрофою, яка зробить території на-
вколо непридатними для життя людини. 
Усі ці дії є злочинами проти довкілля, 
або екоцидами, пояснює Євгенія За-
сядько, керівниця відділу клімату ГО 
«Екодія». У міжнародному праві на-
вмисна шкода природному середови-
щу вважається воєнним злочином. Ек-
спертка впевнена, що Росія понесе за 
це відповідальність. Міністр захисту 
довкілля Руслан Стрілець заявив, що 
Україна може стати першою країною у 
світі, яка отримає репарації за злочини 
проти довкілля. Збитки, які Росія завда-
ла екології України, вже складають сотні 
мільярдів гривень, розповів міністр. Він 
зазначив, що міністерство разом з еко-
логами ретельно збирає доказову базу 
екозлочинів - фото, відео, свідчення лю-
дей. «Екодія» вже зафіксувала понад 200 
екоцидів. Найбільше число цих злочинів 
сталося на Київщині, Слобожанщині, 
Донеччині та півдні України. Однак від 
дій російських військових страждають 
практично всі регіони України, каже 
Євгенія Засядько. А повну картину шко-
ди екології можна буде отримати лише 
після війни.

ЗАГРОЗА ЯДЕРНОЇ  КАТАСТРОФИ

Поки світ із жахом міркує про те, чи 
застосує Путін ядерну зброю, Україна вже 
третій місяць живе під загрозою ядерної 
катастрофи. У перший день вторгнення 
російські військові захопили Чорнобильсь-
ку АЕС, зона відчуження понад місяць була 
в окупації. Експерти фіксували підвищення 
рівня радіації. Гендиректор Міжнародної 
агенції атомної енергетики Рафаель Гроссі, 
який пізніше відвідав ЧАЕС, сказав, що 
«ситуація була абсолютно ненормальною 
й дуже, дуже небезпечною». На думку 
українського міністра захисту довкілля, «це 
- спроба шантажу усього світу». А на по-
чатку березня росіяни обстріляли енерго-
блоки найбільшої у Європі атомної станції - 
Запорізької АЕС. Вперше в історії людства 
військові свідомо стріляли та поцілили в 
атомний об'єкт. Радіоактивне забруднення 
у разі руйнування АЕС зробить непридат-
ними для життя значні території, додає Інна 
Гоч з Всесвітнього фонду природи WWF-
Україна. Те саме може статися, якщо Росія 
застосує тактичну ядерну зброю, діапазон 
ураження якої 25-30 км. Тут усе живе буде 
знищене з відповідними наслідками: про-
никаючою радіацією та радіоактивним за-
раженням місцевості.  

ТОКСИЧНЕ ПОВІТРЯ

Окрім радіоактивної небезпеки, обстріли 
та окупація підвищують ризик викидів ток-
сичних відходів з промислових підприємств 
України. Найбільша їхня кількість розташо-
вана на сході країни, де йдуть активні бойові 
дії. Зараз під загрозою великих пожеж за-
лишаються значні території південної та 
східної України, й з наближенням літа ця 
загроза зростає. За підрахунками екологів, 
під час горіння нафти (пожежі на нафтобазі 
з кількома резервуарами) виділяється при-
близно стільки ж атмосферного забруд-
нення, скільки виробляє весь транспорт 
Києва за місяць. Російські війська десят-
ки разів влучали у нафтобази і заправки. 
Пожежі зі стовбами чорного токсичного 
диму не завжди вдається загасити швид-

ко. Влучання снарядів у 
хімічні підприємства, як-от 
у Рубіжному на Луганщині 
або в Сумах, призводили 
до витоків азоту і аміаку. 
Забруднюють атмосфер-
не повітря й хімічні речо-
вини, які вивільняються під 
час вибуху бомб і ракет. 
Їхні уламки, потрапляючи 

в землю, отруюють її й ґрунтові води.

ПОНІВЕЧЕНА ЗЕМЛЯ

Якщо оцінити шкоду повітрю можуть 
насамперед експерти, картина розбитої 
військової техніки посеред весняного лісу 
промовисто говорить до кожного.Тисячі 
російських танків і бронемашин забруд-
нюють землю паливно-мастильними 
матеріалами, а спалені продовжують за-
вдавати шкоду вже як металобрухт.

Ще до повномасштабного вторгнення, 
отруєння підземних вод було справжньою 
екологічною катастрофою на Донбасі. На 
непідконтрольних Україні територіях з 2014 
року відбувається масове затоплення за-
критих або зруйнованих війною шахт. Те-
пер через інтенсивні обстріли не вдається 
відкачувати воду й у шахтах по інший бік 
фронту. Внаслідок пошкодження енерге-
тичних систем не працюють насоси у трьох 
шахтах Луганської області. На одній із них 
у Золотому був повністю затоплений один 
рівень. «Шахтна вода», в яку потрапля-
ють важкі метали й солі з гірничих порід, 
проникає у підземні води, забруднюючи їх 
цим токсичним «коктейлем». Понівечена 
війною земля приховує у собі й інші не-
безпеки. Одна з найбільших – це залиш-

ки боєприпасів та замінування природних 
територій.

ЧИ БУДЕ ПИТНА ВОДА?

Через війну та її наслідки в Україні може 
постати проблема з питною водою та опу-
стелюванням. За забезпеченістю питною 
водою Україна посідала 125-ту позицію 
зі 180 країн світу. Насамперед неста-
чу відчували східні та південні регіони, 
що лежать у басейні Сіверського Дінця, 
Південного Бугу, у Приазов'ї та Криму. 
Стан прісноводних ресурсів прямував до 
статусу «дуже високий ризик», розповідає 
дослідниця. Через війну ця ситуація ще 
погіршиться. Обстріли очисних споруд, як-
от у Василькові, руйнування водогонів та 
іншої водної інфраструктури, неможливість 
швидко її полагодити, вплинуть на якість і 
кількість води. 

Вікторія ПРИСЕЦЬКА, 
Вячеслав ШРАМОВИЧ, 

ВВС,  12 травня 2022 року
Фото: Getty Images, BBC, Луганська 

ОВА, Іван Русєв  (У скороченому вигляді. 
Повністю – за посиланням:

https://www.bbc.com/ukrainian/extra/
mwu5sxghvc/ukraine_war_damaged_
nature )

Окрім тисяч смертей та руйнування важливої інфраструктури, Україну може роками переслідувати ще одна, 
менш очевидна, але не менш важка криза, пов’язана із вторгненням Росії: екологічна. Від обстріляних хімічних 
заводів до вигорілих через обстріли лісів – наслідки відчують не лише екосистеми України, а й її люди. Список 
збитків, завданих збройним конфліктом в Україні після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, довгий 
і, якщо не приділяти належної уваги, може тривати роками. «Обсерваторія конфліктів» повідомила, що вплив 
війни на навколишнє середовище почався ще до початку широкомасштабного вторгнення. Нарощування зброй-
них сил і підтримка їхньої готовності може споживати багато ресурсів. Військове спорядження та транспортні 
засоби потребують енергії, яка зазвичай надходить з нафти, а викиди CO2 у численних військових формувань 
є більшими, ніж у багатьох країнах світу разом узятих. Дослідження Університету Брауна показало, що викиди 
парникових газів збройними силами США вищі, ніж у таких країнах, як Португалія, Данія та Швеція. Після по-
чатку повномасштабного вторгнення небезпеки наростають, а шкода стає набагато очевиднішою.

Випалена земля Випалена земля 
і забруднена вода: і забруднена вода: 

катастрофічні екологічні 
наслідки війни

росії проти України

Спустошені землі.Спустошені землі.

Якою буде природа Якою буде природа 
України після війниУкраїни після війни
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Від часу появи попереднього числа сторінки 
Фундації прислали пожертви на різні потреби в 
Україні такі особи: 3,950 дол. – Василь Стан (з них 
2,000 дол. для українського війська, на три пачки 
харчів для вояків 464 дол., 400 дол. для „Просвіти“ в 
Кривому Розі, решта для Фундації та журналу „Бо-
ристен“), 548 дол. – Лідія Брунтон на пачки харчів 
для захисників України, 500 дол. – Лідія Ємець для 
українського війська, по 252 дол. на пачки харчів для 
армії – Олександер Власенко, Ольга і Василь Кар-
пенки та Тетяна Ясінська, 250 дол. – Зірка Воронка 
в пам’ять чоловіка, члена Фундації Романа Воронки 
на потреби Фундації, 148 дол. – Тамара Славинська 
на пачку харчів для вояків, по 100 дол. – Валенти-
на Родак в пам’ять батька Вікентія Літвінова, на по-
треби Фундації, Вален тина Глух для Фундації та Оля 
Матула в п’яту річницю смерти її чоловіка Петра, для 
Фундації, 75 дол. – Оксана Мостович для Фундації, 

50 дол. – Ніна Сакун на книгу про Лесю Українку та 
30 дол. – Ольга Марущак для потреб Фундації.

Управа Фундації щиро дякує всім жертводавцям й 
прохає й далі підтримувати Фундацію, щоб вона мог-
ла допомагати Україні стати на міцні ноги й позбути-
ся російських військ з України.

Олексій КОНОВАЛ,
 часопис «Свобода» (США)  - https://

svoboda-news.com/svwp/%d1%84%d1%83
%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96
%d1%8f-%d1%89%d0%b8%d1%80%d0%be-
%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d1%83%d1%94-
%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%-
82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d1%83-4/

%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d1%83%d1%94-
%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%
82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d1%83-4/ 

Поняття „імперія“ прийшло з ла-
тини і означало управління однією 
особою на певній окупованій 
території. Це була давня історична 
форма державно-політичного 
утворення, що має у своєму складі 
силоміць приєднані інші народи 
та території. Людство пережило 
Римську, Британську, Німецьку, 
Австро-Угорську та інші імперії. 
Настала історично обумовлена 
черга розпаду Російської імперії.

Сучасна імперія має етнічну 
неоднорідність населення, 
привілейовані групи, національні 
колонії, країни-сателіти, великий 
апарат придушення, авторитар-
на та одноосібну владу, пасив-
ну покору населення, прагнення 
до реґіонального або світового 
домінування. Усі ці ознаки вели-
кими зусиллями намагається збе-
регти Російська федерація.

Марно. Про майбутній розпад 
Росії заговорили відразу після 
лютневого вторгнення, ще навіть 
до того, як путінський „бліцкриґ“ 
провалився, а російська армія по-
крила себе ганьбою. 27 лютого 
2022 року вийшла стаття Майкла 
Рубіна, старшого співробітника 
Інстит у т у  американського 
підприємництва, саме про те, 
що війна проти України може 
закінчитися розпадом Росії. І її 
розпад, вважає автор, „відповідає 
інтересам вільного світу“.

Політологи пишуть, що Росія 
зникне чи стиснеться до розмірів 
Московії – що те саме – і поста-
нуть 10-15 незалежних держав 

на нинішній території Російської 
Федерації.

Навесні 2022 року такі вислов-
лювання були поодинокими, але 
з кожним новим звірством росіян 
і поразкою російської армії вони 
з’являлися щораз частіше. Аж 
нарешті, стали провідними. На 
початку січня цього року Атлан-
тична рада опублікувала резуль-
тати опитування 167 ґльобальних 
стратегів та проґнозистів про 
те, що чекає світ у найближчі 10 
років. Майже половина (46 відс.) 
респондентів очікують, що до 
2033 року Росія або стане дер-
жавою, що не відбулася, або роз-
падеться.

Багатьом тривожно, тому що 
йдеться про ядерну державу. Но-
вина в тому, що до цього досить 
спокійно стали ставитись. Те без-
умство, на яке виявилася здат-
ною Росія в її нинішньому вигляді, 
настільки лякає, що страшилки 
про жахливі наслідки її розпаду по-
даються дедалі гірше. Уявити собі 
її перемогу набагато страшніше.

Цей страх перед розпадом 
змушує Кремль за всяку ціну за-
тягувати війну – аби тільки не ого-
лити факт поразки. Тому що саме 
його очевидність може запустити 
процес розпаду. Але його може 
запустити  втома від затяжної 
війни, що накопичилася разом 
з погіршенням рівня життя і все 
більш явною відсутністю перспек-
тив. Тут логіка цілком зрозуміла.

Жодної альтернативної історії 
для Росії тепер уже не припасено. 

До цієї думки доведеться звикну-
ти і тим, хто сподівається на вічне 
життя Путіна, і тих, хто мріє про 
вічне життя для Росії після Путіна.

Річард Пайпс, великий знавець 
Росії та її історії, зауважив, що 
краще їй бути маленькою країною. 
З нинішнім розміром вона не 
справляється. Гаррі Каспаров і 
Михайло Ходорковський закли-
кали Захід не боятися ні смерти 
Путіна, ні розпаду Росії  і  надати 
Україні необхідне озброєння для 
остаточного удару. Ворога тре-
ба добивати. Можливість повно-
го політичного перезавантажен-
ня Росії в тих самих межах – це в 
кращому разі вигадка мрійників.

Політологи називають п’ять 
можливих причин розпаду Росії: 
велика різниця між рівнем доходу 
різних соціяльних шарів; розрив 
між різними реґіонами по рівню 
доходу; складність комунікацій 
між різними реґіонами країни, 
що є наслідком нерозвинености 
інфраструктури; розлам поколінь; 
конфесійний і національний роз-
пад. Можливе сильне послаблен-
ня центральної влади в Москві 
внаслідок урядового перево-
роту чи кризи влади як вислід 
невдалої війни. Замість Російської 
федерації можуть утворитися три 
держави: Росія (Европейська ча-
стина), Сибірська республіка, 
Далекосхідня республіка. Але й 
національні республіки мають 
надію на самостійність.

Редакція часопису «Свобо-
да», 2 лютого 2023 року

 Країнам Євросоюзу варто очікувати, що більшість 
українських біженців не повернуться в Україну після 
завершення війни. Такого висновку дійшли експер-
ти європейського аналітичного центру Bruegel, ба-
зованого в Брюсселі, який спеціалізується на пи-
таннях економіки.  

“БІЛЬШІСТЬ БІЖЕНЦІВ 
ЗАЛИШАТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ”

Від початку повномасштабного російського втор-
гнення у лютому 2022 року з України, рятуючись від 
війни, виїхало близько 15 відсотків населення. Май-
же чотири мільйони українців зареєструвалися  у 
країнах ЄС, вказується в документі. Аналітики звер-
нули увагу на те, що українців у ЄС радо вітали й 
пропонували допомогу. На відміну від біженців з 
інших країн, українські мають унікальну особливість, 
а саме - це переважно жінки й діти. Згідно з опи-
туванням, проведеним Управлінням Верховно-
го комісара ООН з питань біженців (UNHCR), 86 
відсотків українців, які виїхали, рятуючись від війни, 
становлять жінки, 84 відсотки українських біженців 
- працездатного віку. “Багато хто з них має чудову 
освіту, 90 відсотків молодих людей мають закінчену 
середню шкільну освіту, для порівняння у ЄС ця циф-
ра становить 84 відсотки. 49 відсотків опитаних ма-
ють вищу освіту”, - цитують опитування ООН авто-
ри аналітичної записки.  Проте уряди європейських 
країн турбує запитання, чи повернуться українські 
біженці додому після війни. Аналітики Bruegel вва-
жають, що навіть якщо війна скоро завершить-
ся і “навіть якщо Україна вийде з неї без значних 
територіальних втрат, більшість українських біженців 
радше за все залишаться за кордоном”.  Експерти 

пояснюють це тим, що біженці рідко повертаються 
до “бідних країн” після того, як отримали можливість 
пожити “у багатих країнах”, навіть коли безпекова 
ситуація на їхній батьківщині стабілізувалася. 

ВИНИКНЕ ЧИСЛЕННА 
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

Наразі потік українських біженців створив помітний 
тиск на соціальну систему, державні бюджети та рин-
ки праці європейських країн. Проте експерти вважа-
ють, що “з часом українці зможуть вільно пересува-
тися та працювати у різних країнах ЄС і таким чином 
осядуть там, де їх найліпше прийматимуть і там, де 
вони будуть найбільше потрібні”. За даними бага-
тьох досліджень, пишуть автори, якщо біженцю дати 
можливість працювати, то приблизно за десять років 
витрати на його утримання будуть мінімальними. 

НАЙЛІПША ДОПОМОГА 
УКРАЇНІ – СПРИЯТИ ВІДБУДОВІ

Україна потребуватиме потужної допомоги у 
поствоєнній відбудові, а країнам, які приймають 
найбільшу кількість біженців, необхідна підтримка 
для їхнього облаштування, говориться у висновках 
документу. Вони також нагадують, що у червні цьо-
го року Європейська Рада надала Україні статус 
країни-кандидата, що “створює надійне підґрунтя 
для відбудови країни, врегулювання кризи біженців 
і інтеграції українців у ринок праці ЄС”.

Вікторія ВЛАСЕНКО, сайт,  «Німецька хвидя», 
27 вересня 2022 року. 

У скороченому вигляді. Повністю – за поси-
ланням:   https://www.dw.com/uk/ci-povernutsa-
ukrainski-bizenci-dodomu-pisla-vijni/a-63259223 )

Діємо під захистом любови
Після смерти керівника організації, народного депута-

та України першого скликання Миколи Коробка 30 березня 
2021 року, а потім ще й після повномаштабного вторгнення 
рашис¬тів на українську землю, мабуть, мало хто в Криво-
му Розі сподівався на те, що створене цим лідером правоза-
хисне товариство й газета при ньому і далі будуть діяти. Але 
організація вистояла і газета виходить (щоправда, останнім 
часом – зверстаною в інтернет-варіянті).

Крім того, кілька наших активістів включилися у в’язання 
маскувальних сіток для фронту, було розроблено й створе-
но новий підсумок для ґранатомета, а полковник Петро Ли-
сенко, який раніше був заступником командира одного з 
мотопіхотних батальйонів на фронті російсько-української 
війни, а потім працював у штабі ЗСУ в Києві, тепер активно 
займається діяльністю територіяльної оборони Кривого Рогу.

Важливо також зазначити, що наприкінці минулого року 
наша організація під керівництвом уже Володимира Налуж-
ного домоглася (за підтримки місцевих жителів), щоб вули-
ця, на якій кілька останніх десятиліть жив М. Коробко, носи-
ла його ім’я. А тепер ми шукаємо підтримку й ресурси для 
видання книги з творами М. Коробка й спогадами про нього.

Ми всі добре усвідомлюємо, що без підтримки з боку ча-
сопису „Свобода“ (шляхом публікації наших матеріялів) і без 
пожертв від активістів української громади США, ми самі так 
досить довго (починаючи з 2006 року, коли вийшла з друку 
газета „Промінь Просвіти“ й про нас із матеріялів у „Свободі“ 
дізналися в Америці) не змогли б успішно діяти у майже геть 
зросійщеному місті.

Ми дуже вдячні за ту підтримку, яку надавали й надають 
нам патріотично налаштовані активісти з української діяспори. 
Останнім часом це Олексій Коновал через Фундацію ім. Івана 
Багряного і Василь Стан. Три¬маймося і перемагаймо разом 
нашого лютого ворога!

Сергій ЗІНЧЕНКО,
редактор газети „Промінь Просвіти  м. Кривий Ріг –  

(https://svoboda-news.com/svwp/%d0%b4%d1%96%d1%94
%d0%bc%d0%be-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d0%b7%d0%
b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0
%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b8/ )

 

УКРАЇНЦІ ЕСТОНІЇ ВІДЗНАЧИЛИ
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

22 січня у Музеї окупацій у Таллінні з ініціативи Асоціації 
українських організацій в Естонії та Посольства України 
в Естонській Республіці відбувся тематичний захід до Дня 
соборності України. Посол Мар’яна Беца у своєму виступі 
наголосила на тому, що соборність українських земель та 
єдність українців були і залишаються нашими спільними 
ціннісними орієнтирами, запорукою непохитності та 
незламності України. Посол розповіла про нинішню бороть-
бу України проти російської агресії, підтримку міжнародної 
спільноти нашої держави та подякувала Естонії за надання 
Україні безпрецедентного чергового пакету військової допо-
моги, відзначивши, що він є найбільшим з початку війни. Нині 
у цілому розмір естонської військової допомоги сягнув 370 
млн євро. Мар’яна Беца закликала присутніх українців Естонії 
докладати максимум зусиль для забезпечення перемоги ЗСУ 
на усіх можливих фронтах – волонтерському, інформаційно-
роз’яснювальному, економічному тощо.

Євген Цибуленко, професор права і публіцист, акцентував 
увагу на історичних аспектах проголошення 105 років тому 
незалежності Української Народної Республіки та подаль-
шому політико-правовому об’єднанні Української Народної 
Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 
єдину Українську державу.

Володимир Паламар, Голова Асоціації українських 
організацій в Естонії, розповів про історію створення естонсь-
кого Музею окупації, поділився спогадами про участь у 
боротьбі за незалежність України та Естонії.

Представники української громади Естонії поділилися 
власними життєвими історіями спротиву радянській системі, 
активної участі українців Естонії у визвольному русі та 
нинішній боротьбі проти російської агресії на інформаційному 
та волонтерському напрямах.

Сайт «Асоціація Українських Організацій в Естонії»,  23 
січня 2023 року- https://ukraine.ee/%d1%83%d0%ba%d1
%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d0%b5%
d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b
2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0
%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-
%d1%81%d0%be%d0%b1/ 
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Фундація щиро дякує за підтримку!Фундація щиро дякує за підтримку!

Неминучий розпад Російської імперіїНеминучий розпад Російської імперії

Чи повернуться українські біженці Чи повернуться українські біженці 
додому після війни?додому після війни?
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з числа 13 (81),
у друкованому 

вигляді
не виходить.

У лютому й березні  
цього року (знову - на 
тлі повномасштабно-
го вторгнення рашистів 
на українську землю) 
– річниці від дня народ-
ження  Лесі Українки (25 
лютого) 1871-го) року)  і 
Тараса Шевченка (9 бе-
резня 1814-го року). Тож 
пропонуємо нашим чи-
тачам пригадати  дещо 
з біографій цих видат-
них  українських творчих 
особистостей та з їхніх 
творів. А для цього – знай-
ти правильні відповіді на 
поставлені нижче запи-
тання, покладаючись 
лише на свої знання, а 
вже потім – перевірити 
себе, звернувшись до 
книжок чи до інтернету.  А 
після того прочитайте на-
писаний Лесею Українкою 
вірш пам’яті Тараса Шев-
ченка.

Які справжні ім’я та 
прізвище Лесі Українки  
(Іванна Українська, Леся 

Волинська, Лариса Косач, 
Олена Пчілка)?

«Як понесе з України у 
синєє море кров ворожу…» 
– слова Лесі Українки чи Та-
раса Шевченка?

Леся Українка народи-
лась у Дніпрі, в Києві, у 
Новоград-Волинському чи  
в Чернігові?

«Все йде, все минає – і 
краю немає …» – слова 
Тараса Шевченка чи Лесі 
Українки?

Серце Лесі Українки зу-
пинилося  на Полтавщині, 
на Волині, в Києві чи в гру-
зинському містечку Сурамі?

Тарас Шевченко наро-
дився на Київщині, на 
Херсонцщині, на Черкащині 
чи на Сумщині?

«Потрібно цінувати те, 
що маєш, а не те, про що 
мрієш….» – слова Тараса 
Шевченка чи ЛесіУкраїнки?

Скільки творів Тараса 
Шевченка увійшло до його 
першої поетично\ збірки: 
сорок три, вісімнадцять, 

вісім чи шістдесят три?
«Якби ви вчились так, 

як треба, То й мудрість би 
була своя…»  – слова Лесі 
Українки чи Тараса Шев-
ченка?

Леся Українка. Коли, в 
якому віці поетка обрала 
собі цей псевдонім: у 13 
років, у 18 років, у 22 роки 
чи у 23 роки?

Як назвала Леся Українка 
свій перший вірш: «Віра», 
«Надія», «Любов» чи «Кра-
са»?

«Ну що б, здавалося, сло-
ва…» – слова Тараса Шев-
ченка чи Лесі Українки?

В якому віці Леся Українка 
навчилася читати: в 7 років, 
в 5 років, в 4 роки чи в 8 
років?

Де зупинилося серце Та-
раса Шевченка: у Києві. у 
Каневі, у Санкт-Петербурзі 
чи в Полтаві?

Підготувала 
Олена МАКОВІЙ

На цій сторінці сьогодні  - матеріали про трьох ви-
датних українських особистостей. Звичайно ж, Леся 
Українка і Тарас Шевченко  відомі не лише кожно-
му  українцю, а й, мабуть, кожному першокласнику з 
української школи (тут мова може не йти про окупо-
вані рашистами території, де окупанти вбивають у 
голови дітей різну гидоту).  Але все одно не завадить 
себе й перевірити  щодо знань про цих творців. Тут 
же – і вірш   Лесі Українки про Тараса Шевченка (один 
із чотирьох). А інша частина сторінки присвячена  
пам”яті  легендарного головного  отамана Холодно-
ярської  Республіки Костя ПЕСТУШКА (БЛАКИТНО-
ГО), командира Степової дивізії, яка наводила страх 
на московитських  большевиків і тут, на Криворіжжі.  
ще століття тому. З цього приводу редактор газети 
Сергій Зінченко написав ще одну поезію.
Фото про отамана – за посиланням: http://na-skryzhalyah.

blogspot.com/2021/06/blog-post_21.html

Пригадайте, що ви знаєте Пригадайте, що ви знаєте 
про Лесю Українку про Лесю Українку 
                  і Тараса Шевченка                  і Тараса Шевченка

    НА РОКОВИНИ
Не він один її любив,
віддавна Україну
поети славили в піснях,
немов «красу-дівчину».

Від неї переймали сміх,
і жарти, і таночки,
її байки, немов квітки,
сплітали у віночки. 

Той в ній давнину покохав,
той мрію молоденьку.
Він перший полюбив її,
як син кохає неньку.

Хоч би була вона стара,
сумна, змарніла, бідна,
для сина вірного вона
єдина, люба, рідна;

хоч би була вона сліпа,
каліка-недоріка, –
мов рана ятриться в ньому,

любов його велика.

Вкраїна бачила не раз,
як тії закоханці
надвечір забували все,
про що співали вранці,

і, взявши дар від неї, йшли
до іншої в гостину;
вони не знали, що то є
любити до загину.

Він перший за свою любов
тяжкі дістав кайдани,
але до скону їй служив
без зради, без омани.

Усе знесла й перемогла
його любові сила.
Того великого вогню
і смерть не погасила.

        Леся УКРАЇНКА,
             1911 –й  рік

ДОПОМОГА  КРІЗЬ  СТОЛІТТЯ
(До 125-річчя від дня народження 

Костя  Пестушка)
 Знову – лихо, і – з усіх боків:
 Хмари зла вкривають Україну,
 І ракети, й бомби  з літаків
 Землю  перетворюють в руїну,

 Щоб не сіяли, щоб не жили,
 Щоб пісні повстанські не співали
 Українці (вільні – як орли) ,
 Що завжди за волю повставали. 

 Та крізь хмари зла уже летить
 Степова дивізія крилата
 Поспішає землю захистить
 Від насильників і супостатів.

 Кость Пестушко сонцем з висоти
 Крізь ті хмари ясно проглядає,
 Щоб  вогнем із неба геть знести
 Все те зло, що землю укриває.

 Його імені бригада  на війні 
 Палить ворога за землю нашу,
 Щоб рашистів  знищить у вогні,
 Щоб  не стало лихоносців  раші. 

 Крізь століття отаман  веде 
 Українців аж до перемоги
 І з небес до нас весна гряде:  
І землі, і людям допомога.

                                                    Сергій ЗІНЧЕНКО,
                                                      18 лютого 2023 року                       


