




Україна вимагатиме компенсації цих 
збитків росією. Про це Міністр 
захисту довкілля та природних 
ресурсів України Руслан Стрілець  
зазначив у коментарі для TheEcono-
mist – одного з найвпливовіших у 
світі англомовних журналів, що 
ппублікується з 1843 року.
“Основну частину обрахованих 
збитків на сьогодні складає 
забруднення повітря - 27 мільярдів 
доларів. Лише за десять місяців 
внаслідок російського вторгнення в 
повітря потрапило понад 42 
мільйони тонн парникових газів. 
ЦейЦей обсяг можна порівняти із 
річними викидами Болгарії”, - 
зазначив Руслан Стрілець. 
Основними причинами викидів 
стали лісові пожежі та атаки 
окупантів на об’єкти енергетичної 
інфраструктури. За даними 
Держекоінспекції, внаслідок 
російських обстрілів вже згоріло 
понад 680 тис. тонн нафти та 
папального.
Війна завдала шкоди майже третині 
українських лісів. Повністю 
вигоріло щонайменше 23,3 тис. га. 
 За словами Міністра, війна 
“отруїла” і значну частину 
української землі. Шкода, завдана 
забрудненням ґрунтів, оцінюється 

 У рамках поглибленої співпраці 
між Союзом охорони природи 
Німеччини (NABU, Nabu interna-
tional) відбулася чергова зустріч 
директора НПП «Синевир» 
Миколи Дербака з співробітниками 
Інституту еколого-релігійних 
студійстудій Олександром Бокотеєм 
(керівник) та Михайлом Біланичом 
(експерт). Під час візиту, робоча 
група зустрілася із керівництвом та 
начальниками профільних відділів 
установи, де обговорили основні 
питання щодо подальшої співпраці 
тата вирішення наболілих питань в 
окремих напрямах природо- 
охоронної діяльності парку. 
 Насамперед йшлося про розвиток 
та стратегію запланованих заходів 
діяльності парку на наступний рік, 
а саме - створення та облаштування 
рекреаційних зон відпочинку на 
території ПЗФ, про можливості 
вдосконалення інформаційної 
складовоїскладової біля водно-болотного 
угіддя «Глуханя» та проблеми 
збереження верхового болота 
«Замшатка», про виділення коштів 
на завершення робіт візит-центру 
на території  РЦБВ та забезпечення 
необхідним обладнанням спеціа- 
лізованоголізованого приміщення для 
проведення обстежень та лікування 
хворих тварин, про можливості 
встановлення веб-камери на 
території притулку клишоногих з 
метою спостерігати за ними в 
онлайн та ін. 
 Команда ІЕРС разом з 
директором парку відвідали 
еколого-освітній захід з

 Нещодавно до Національного 
природнього парку «Синевир» з 
робочим візитом завітав науковий 
співробітник інституту бджіль- 
ництва ім. П.І. Прокоповича - 
Віктор  Папп. За результатом цієї 
зустрічі було узгоджено та 
підписанопідписано договір про співпрацю 
між НПП «Синевир» та інститутом 
бджільництва  ім. П. І. 
Прокоповича.
 Договір укладено з метою 
співробітництва в природо- 
охоронній та науковій сферах 
відповідно до Закону України «Про 
охорону навколишнього приро- 
дного середовища» та «Про наукову 
та науково-технічну діяльність», а 
такожтакож наукової теми - «Збереження, 
удосконалення та вивчення цінного 
генетичного матеріалу різних типів 
карпатських бджіл та забезпечення 
їх масової репродукції» відповідно 
до тематичного плану ННЦ 
Інституту бджільництва ім. 
Прокоповича НААН України.Прокоповича НААН України.
 Предметом Договору є 
співробітництво щодо довготри- 
валого збереження, покращення та 
репродукції цінного генофонду 
популяції автохтонних карпатських 
бджіл Міжгірської екосистеми в 
умовах їх природного ареалу, 
зокремазокрема на територіях, які 
географічно співпадають з 
територією національного 
природного парку «Синевир». 
Йдеться також про забезпечення й 
покращення селекційно-племінної 
роботи з українськими карпат- 
ськимиськими бджолами    для    
підвищення    їх господарсько 
корисними характеристиками.




