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Особливо в останні роки, у зв’язку зі 
значним потеплінням, Дніпро та інші водо-
йми у межах столиці й, звичайно, поза її 
межами, у літній період стали рясно «цві-
сти». За оцінками екологів, «цвітіння» води 
є досить критичним і навіть загрозливим 
для довкілля явищем, але, на жаль, воно 
вже нікого не дивує. 

Зелена вода Дніпра є серйозною про-
блемою, оскільки 70% населення України 
користується водою з басейну річки для 
пиття і технічного використання. А спо-
живання цієї води і купання у ній може 
призвести до цілої низки захворювань: від 
грибкових до онкологічних

Лікарі стверджують, що наван-
таження сучасних школярів можна 
порівняти з навантаженнями космо-
навтів. За статистикою, до першого 
класу приходять абсолютно здоро-
вими близько 20% дітей, а от серед 
випускників шкіл здорових юнаків і 
дівчат налічується лише 3%. Число 
школярів із хронічними хворобами 
неухильно зростає. А це вже пробле-
ма не тільки сьогодення, а й нашого 
майбутнього

Проблема збереження та охорони 
навколишнього природного середо-
вища на Сході України в умовах про-
ведення АТО, здійснення екологічно-
го моніторингу території Донбасу та 
стан об’єктів критичної інфраструкту-
ри у Донецькій та Луганській областях 
є на сьогодні одними із найважливі-
ших завдань держави, що потребують 
якомога швидшого розв’язання

НАУКОВЦІ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДОНБАСУ

ШКІЛЬНІ РОКИ ЧУДОВІ…, 
АБО ЯК ВИВЧИТИСЯ Й ЗАЛИШИТИСЯ ЗДОРОВИМ 

ПРИРОДА ЗАХИЩАЄТЬСЯ ЧИ ЗАСТЕРІГАЄ? 4
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