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Б Е Р Е З Е Н Ь
9 - День народження Тараса Григоровича 

Шевченка (1814—1861), українського по-
ета, художника, мислителя
13 - День землевпорядника 
15 - Всесвітній день прав споживача
21 - Міжнародний день боротьби за лік-

відацію расової дискримінації 
22 - Всесвітній день водних ресурсів
• День сорока Севастійських мучеників 

(Сорок мучеників) 
23 - Всесвітній день метеорології
24 - Всесвітній день боротьби із захво-

рюванням на туберкульоз
28 - Вхід Господній в Єрусалим. Вербна 

неділя 
30 - Теплого Олекси

ВІДКРИТА ЗАЯВА

НАцІОНАЛЬНИх ЕКОЛОГІЧНИх ГРОмАдсЬКИх ОРГАНІЗАцІй 
щОдО ЗАГРОЗ ГРОмАдяНсЬКОмУ сУспІЛЬсТвУ УКРАЇНИ

Світовий банк виділить Україні $60 млн 
на реабілітацію ГЕС  

Кабінет Міністрів і Світовий банк під-
писали додаткову кредитну угоду в рамках 
реалізації проекту реабілітації українських 
гідроелектростанцій (ГЕС) про виділення 
$60 млн. 

Відповідну угоду було підписано в Ки-
єві міністром палива і енергетики Юрієм 
Проданом і директором Світового банку у 
справах України, Білорусі і Молдови Марті-
ном Райзером.

Початкова позика на фінансування Про-
екту реабілітації гідроелектростанцій в сумі 
$106 млн., яка була схвалена 21 червня 2005 
року, набрала чинності 3 лютого 2006 року. 
Основними завданнями Проекту реабілітації 
гідроелектростанцій є підвищення надійнос-
ті, ефективності і безпеки функціонування 
гідротехнічних споруд і обладнання ВАТ 
«Укргідроенерго» і поліпшення екологічних 
показників, пов’язаних з їх діяльністю.

У Мінпаленерго відзначають, що цей 
проект також сприятиме підвищенню вста-
новлених потужностей гідроелектростанцій 
Дніпровського каскаду приблизно на 400 
Mвт і збільшенню проведеного ними обсягу 
електроенергії приблизно на 500 Гвт-год. До-
даткове фінансування буде направлене на 
модернізацію трьох гідроагрегатів на Другій 
Дніпровській гідроелектростанції (Днепрогес 
2) і трьох гідроагрегатів на Кременчуцькій 
гідроелектростанції, повідомляє proUA.

«Надання Банком додаткового фінан-
сування дозволить знизити навантаження 
на сьогоднішній тариф на електроенергію, 
що виробляється «Укргідроенерго», і га-
рантовано виконати програму реабілітації 
гідроагрегатів двох найпотужніших ГЕС 
України з максимальною ефективністю і 
в визначені терміни», – йдеться в повідо-
мленні Мінпаленерго.

Екологічна ситуація в Україні є кри-
зовою. Значна частина водних об'єктів 
втратила природну чистоту, порушена 
їх здатність до самоочищення. У державі 
накопичено понад 35 млрд. тонн відходів, 
17% її території зазнає підтоплення, по-
над 18% – вражено інтенсивною ерозією. 
За роки незалежності площа земель 
природно-заповідного фонду збільши-
лася вдвічі, але займає тільки 4,95% 
території країни, що значно менше за 
середній показник для Європи (15%). В 
Україні найвищий в Європі рівень розора-
ності земель, споживання енергетичних 
ресурсів і води, вирубування лісів. Цей 
список можна довго продовжувати. 

Складність і наскрізний характер еко-
логічних проблем України вимагають від 

уряду, політиків, громадськості рішучих 
дій для їх вирішення. Майбутній глава 
держави першим повинен розуміти 
свою відповідальність за екологічний 
стан території країни. Проте аналіз 
передвиборчих програм кандидатів 
на посаду Президента України демон-
струє, що екологічна проблематика не 
входить до пріоритетів більшості з них, 
а у переможців першого туру виборчих 
перегонів – відсутня взагалі. Так само 
в їхніх програмах відсутня згадка про 
громадянське суспільство та його роль 
у формуванні й впровадженні держав-
ної політики, зокрема екологічної. 

Водночас досвід незалежної Укра-
їни доводить, що саме 
громадські екологічні ор-
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Виступ на Громадській раді  Міністерства охорони навколишнього середовища Уповно-
важеної територіальної громади «Миропільска-Шалетт-Дарницький» Плотнікової Інни Миколаївни

Ми, як частина киян,  ТГ «Миропільска-
Шалетт-Дарницький»  будемо робити 
все можливе, щоб зупинити хаос, без-
відповідальність та безкарність  дій  по 
відношенню до  здоров’я  киян, екології 
і навіть державності. 

Виходячи з 17-річного досвіду і до-
сягнень та зусиль міністерських конфе-
ренцій зі захисту лісів Європи (MCPFE) 
щодо посилення економічного, екологіч-
ного, соціального і культурного аспектів 
лісового господарства міністри країн 
Європи і України в тому числі, взяли 
на себе  зобов’язання поліпшити якість  

життя з огляду на активну роль лісів та 
сталого управління ними у добробуті 
Європейського суспільства у боротьбі 
з негативними ефектами зміни клімату 
завдяки пом’якшуючим та адаптуючим 
заходам, збільшення використання де-
ревини як відновлюваного матеріалу і 
джерела енергії з лісів, що управля-
ються стало.

Україна  в результаті необдуманих 
дій Київської мерії щодо навколишньо-
го середовища порушує міжнародні 
угоди Форуму ООН з 
лісів (UNFF),  порушує 

вИНУвАТцямИ ЗАТОпЛЕННя 
КИєвА сТАНУТЬ ЗАБУдОвНИКИ 
Громадські екологічні організації Києва 

переконані, що в разі затоплення території 
Києва під час весняного паводку, винними, 
у цьому будуть власники елітних маєтків в 

«Конча-Заспі» та на Жуковому острові.
В середньому, кожні 30 років на Дніпрі 

відбувається велика повінь. В піковий 
момент проходження Дніпром паводку за 
одиницю часу Дніпром проходило в 30 ра-
зів більше води, ніж сьогодні; рівень води 
піднявся на 7 м. Вже тоді частина Києва і 
зокрема Поділ, була затоплена. З того часу 
збудована більша частина лівого берега 
міста, розбудовані основні житлові масиви 
Троєщина, Позняки, Осокорки і Оболонь, які 
розташувані в заплаві Дніпра. 
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УЕА «Зелений світ« створе-
на в 1988 році як реакція суспіль-
ства на жахливий екологічний 
стан в Україні, спричинений 
Чорнобильською катастро-фою 
1986 року. Асоціація є членом 
Міжнародної федерації «Друзі 
Землі«. 

Голова УЕА «Зелений світ»   
Юрій Іванович Самойленко.

Газета «Зелений світ» 
була, на час створення, одним 
з найперших неформальних 
антирежимних видань, в якому 
відкривалася правда про стан 
здоров’я нації та екологічні не-
гаразди в країні. Газета стала 
рупором демократії. В епоху 
тотального замовчування та 
брехні на наших шпальтах від-
кривалися жахні картини радян-
ської дійсності. 
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ЕКОЛОГІЧНА спІвпРАця  
Голова Любомльської райдержадміні-

страції Василь Веремчук взяв участь в 
українсько-польській робочій зустрічі з 
питань залучення іноземних інвестицій 
за програмами розвитку прикордонного 
співробітництва. Про це інтернет-видання 
«Волинська правда» повідомили у Лю-
бомльській РДА.

У зустрічі з українського боку взяли 
участь також представники Шацького 
і Рожищенського районів, з польської 
сторони – керівник проектів Францішек 
Клос та директор ТзОВ «Хеліос УА» Януш 
Ірла. У ході роботи обговорювалися пи-
тання покращання екологічної ситуації, 
впровадження енергозберігаючих і від-
новлювальних технологій, зменшення 
промислових викидів в атмосферу за 

сУдИ вІдмОвЛяюТЬ У ЗАхИсТІ 
дУНАйсЬКОГО ЗАпОвІдНИКА 
Численні позови Вилківської міської 

ради в різні суди для «повернення» земель 
проток і русла р.Дунай, на яких створено 
Дунайський біосферний заповідник, по-
вертаються судами Одещини. Нещодавно 
адміністративний та господарський суди 
відмовили в претензіях Вилківської міської 
ради до заповідника. Рада має на меті ви-
знати недійсним державний акт на право 
постійного користування землями, вида-
ний заповіднику ще у 2000 році. Перший 
судовий процес було ініційовано в розпалі 
скандалу щодо спорудження судноплавно-
го каналу Дунай-Чорне море через гирло 
Бистре ще в далекому 2003 році. У резуль-
таті судових баталій, у 2007 році Верховний 
суд України підтвердив відсутність підстав 
для скасування державного акту на землі та 
повернення земель під протоками р.Дунай 
до Вилківської міської ради. 

Це не зупинило раду, яка в 2008 році 
знову почала штурм судів для вирішення 
земельних проблем транспортників. На-
гадаємо, що гирло Бистре є джерелом 
суперечок між заповідником, екологами 
та Мінтрансом. Наявність у заповідника 
державного акту на землі гирла Бистре 
створює правові перешкоди для реалізації 
проекту добудови судноплавного каналу 
Дунай-Чорне море. Як результат само-
вільного захоплення землі Дунайського 
заповідника ДП «Дельта-Лоцман» під 
спорудження дамби, контролюючі органи 
регіону постійно нараховують їм штрафи 
за порушення земельного законодавства. 
При відсутності згоди заповідника на спору-
дження дамби і каналу на його землях, такі 
дії наближаються до ознак злочину, перед-
баченого ч.2 ст.197-1 Кримінального кодек-
су України (Самовільне зайняття земельної 
ділянки та самовільне будівництво).

Спорудження каналу Дунай-Чорне море 
в заповіднику не тільки порушує земельне 
та природоохоронне законодавство, але і 
ряд міжнародних конвенцій, що втягнуло 
Україну в міжнародні скандали.

єІБ вИдІЛИв УКРАЇНІ 115,5 мЛН. 
євРО дЛя пРИРОдООхОРОННИх 
пРОЕКТІв ТА мАЛОГО БІЗНЕсУ  
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

оголосив про виділення Україні 15,5 млн 
євро кредиту для розвитку та оновлення 
систем водопостачання, водостоку та водо-
очищення у Миколаєві, де мешкають більш 
як півмільйона людей. Фонди ЄІБ покликані 
допомогти місту досягти національних та 
міжнародних стандартів у сфері водопос-
тачання та забезпечити місцеве населення 
високоякісною питною водою. Оскільки 
Миколаїв знаходиться близько до Чорного 
моря, цей проект також допоможе Україні 
виконати власні зобов`язання відповідно 
до Конвенції із захисту Чорного моря від 
відходів та є важливим кроком до реаліза-
ції природоохоронного виміру політики ЄС 
щодо Чорноморського співробітництва. 

Іншу частину фінансування (100 млн. 
євро) отримає український комерційний банк 
“Форум” для цільового використання цих 
коштів на підтримку невеликих інвестицій 
обсягом до 25 млн. євро. Кінцевими одер-
жувачами кредиту будуть малі та середні 
підприємства (до 500 працівників), а також 
проекти у сфері підвищення використання 
енергії та захисту довкілля, які реалізо-
вуватимуться невеликими компаніями та 
громадськими установами України. 

сКОРОЧЕННя вИКИдІв сО2  
Секретаріат Рамкової конвенції ООН зі 

зміни клімату (UNFCCC), що у Бонні, отри-
мав від 55 зі 194 країн-учасниць Конвенції 
національні плани щодо скорочення викидів 
парникових газів в атмосферу, повідомили 
в прес-службі UNFCCC.

До 31 січня 2010 року розвинуті країни-
учасники UNFCCC мали подати до Секре-
таріату конкретні плани щодо скорочення 
викидів СО2 до 2020 року, а країни, що роз-
виваються, ще й і план заходів, спрямованих 
на захист клімату. 55 держав, які надіслали 
свою інформацію в Бонн, відповідальні за 
78% світових викидів шкідливих речовин в 
атмосферу.

Найбільш амбіційні плани оприлюдни-
ла Норвегія, яка готова скоротити викиди 
СО2 на 30-40% від рівня 1990 року. Країни 
Євросоюзу висловили бажання зменшити 
викиди на 20-30%. Японія заявила про 
можливість скорочення викидів на 25%, 
Росія – на 15-25%.

США заявили про готовність скоротити 
викиди СО2 в атмосферу на 17% від рівня 
2005 року. Китай має намір понизити викиди 
вуглекислого газу на одиницю ВВП на 40-
45%, Індія – на 20-25%.

Український план щодо скорочення ви-
кидів СО2 Секретаріат UNFCCC поки що не 
отримав.

Наступний раунд міжнародних пере-
говорів з питань захисту клімату має про-
йти у червні 2010 року в Бонні, передає 
УКРІНФОРМ.  

рахунок залучення коштів Європейського 
Союзу. 

Йшлося також про співпрацю з поль-
ською стороною у написанні проектів. У 
підсумку було досягнуто певних домовле-
ностей. Найближчим часом кожен район 
визначиться з переліком об’єктів, на яких 
впроваджуватимуться заходи проекту.
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вІйНА ЗА БРюхОвИцЬКИй ЛІс  
Рішення Львівського апеляційного 

адміністративного суду від 14 січня 2010 
року про скасування рішення Львівського 
господарського суду стосовно заборони 
вилучення 328,7 га державних лісів лісо-
паркової зони Львівської міської ради під 
житлово-дачне будівництво є неправо-
чинним та не має жодних підстав. Про це 
розповіла голова комісії природокористу-
вання, охорони довкілля і благоустрою 
Львівської міської ради Віра Лясковська, 
пише видання «Об`єктивно».

«Це ситуація була для всіх шоковою, 
адже ми розглядали справу в першій 
інстанції господарського суду 5 років. 
Звісно суд відчував тиск з боку Києва 
та місцевих чиновників, але він виніс рі-
шення, яке вже не можна було ні в чому 
заперечити. З точки зору процесуального 
права суддя повністю задовольнила всі 
зауваження, які були висунуті в адміні-
стративному суді, з якого скерували цю 
справу. Рішення суду було таким, що ліси 
не підлягають жодному вилученню з дер-
жавного фонду лісового господарства, ані 
зміни їх цільового призначення, оскільки 
це унікальна рекреаційна оздоровчо-
лікувальне призначення. Ці ліси можна 
вилучити тільки з дозволу Верховної Ради 
і тільки за особливих суспільних обста-
вин», – розповіла Віра Лясковська. 

За її словами, рішення суду було 
оскаржене з точки зору процесуації. Згід-
но з апеляцією справу мали розглядати у 
Адміністративному суді. Проте, як заува-
жила Віра Лясковська, на час початку роз-
гляду судової справи Адміністративний 
суд ще не був створений, і справу взявся 
розглядати Господарський суд згідно з 
адміністративним кодексом України. 

ВІДКРИТА ЗАЯВА

НАцІОНАЛЬНИх ЕКОЛОГІЧНИх ГРОмАдсЬКИх ОРГАНІЗАцІй 
щОдО ЗАГРОЗ ГРОмАдяНсЬКОмУ сУспІЛЬсТвУ УКРАЇНИ

ганізації в умовах нестабільності влади, 
її неспроможності ефективно управляти 
охороною довкілля та природними ре-
сурсами, відігравали та відіграють значну 
роль у вирішенні екологічних проблем. 
Підготовка та ухвалення нормативно-
правових актів, розробка і прийняття 
Концепції Національної екологічної по-
літики, інших стратегічних документів, 
захист і створення об’єктів природно-
заповідного фонду, припинення еколо-
гічно небезпечної діяльності, яка шкодить 
здоров’ю, екологічна освіта та просвіта 
різних верств суспільства, скорочення по-
рушень екологічного законодавства – це 
не повний перелік результатів діяльності 
громадських екологічних організацій по 
всій території України.

Одним із найважливіших напрямків ді-
яльності наших організацій є впроваджен-
ня в  Україні засад екологічної демократії 
шляхом виконання вимог Конвенції ЄЕК 
ООН «Про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рі-
шень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля» (Оргуська 
конвенція, ратифікована 1999р.). Саме 
на основі положень Оргуської конвенції 
було підготовлено і затверджено Поста-
нову КМУ №1378 від 15 жовтня 2004 р. 
«Деякі питання щодо забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики», яка пройшла ши-
роке громадське обговорення. 

Однак скасування Постанови №1378 
та затвердження на заміну їй без до-
тримання процедури залучення 
громадськості до підготовки та при-
йняття цього рішення двох постанов 
КМУ – №1302 від 26 листопада 2009 р. 
«Про додаткові заходи щодо забезпечен-
ня участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» та №10 
від 6 січня 2010 р. «Про затвердження 
Порядку залучення громадян до форму-
вання та реалізації державної політики» 
– обмежило право на самоорганізацію 
організацій громадянського суспільства 
і створило умови для маніпуляцій гро-
мадськими організаціями за допомогою 
нових процедур. Наприклад, Постанова 
№1302 була затверджена 26 листопада 

2009 р., Асоціація рибалок України 
була зареєстрована 30 грудня 2009 р., 
а вже 29 січня 2010 р. ця новостворена 
організація, про екологічну діяльність 
якої суспільству нічого не відомо, пла-
нує створити Національну громадську 
екологічну раду. Вимога обов’язкової 
реєстрації учасників для входу до зали, 
квота 5–10 людей від організації, при-
міщення у центрі столиці, агресивна 
риторика лідера рибалок, безпідставне 
привласнення широкого спектру еколо-
гічних проблем, які знаходяться поза 
компетенцією рибалок – усі ці елементи 
примушують нас вважати, що захід є 
замовленою маніпуляцією. 

Ми висловлюємо глибоке занепо-
коєння спробами окремих політичних 
структур та створених ними псевдо-
громадських організацій реалізувати 
в Україні підміну дієвих незалежних 
інституцій громадянського суспільства 
декораціями. 

З огляду на сказане вище, ми ви-
магаємо термінового скасування по-
станов КМУ №1302 та №10 як таких, 
що створюють умови для фальшування 
діяльності організацій громадянського 
суспільства.
Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86»

Всеукраїнська екологічна ліга
Національний екологічний центр 

України
Всеукраїнська громадська органі-

зація «Чиста Хвиля»
Всеукраїнська дитяча спілка «Еко-

логічна Варта»
Міжнародна благодійна організація 

«Екологія – Право – Людина» 
Всеукраїнський благодійний фонд 

«Паросток»
Всеукраїнська Громадська Органі-

зація «Жива планета»
Українська Екологічна Асоціація 

«Зелений світ» 
Українське відділення міжнарод-

ної спілки «Екологія людини»
Національний молодіжний центр 

«Екологічні ініціативи»

Початок на ст. 1
Виступ на Громадській раді  Міністерства охорони навколишнього середовища Уповноваженої територіальної громади «Миропільска-
Шалетт-Дарницький» Плотнікової Інни Миколаївни

цілі розвитку тисячоліття (MDGs), цілі 
збереження біорізноманіття до 2010 року  
(CBD) та Пан-Європейської біологічної та 
ландшафтної стратегії (PEBLDS).

АО «Дарницьке лісопаркове госпо-
дарство» на наше  письмове звернення  
вже прийняло участь у складанні кошто-
рису та бюджету даного проекту. 

Просимо Вас, небайдужих до май-
бутнього світу та України, долучитись до 
нашої розпочатої ініціативи  створення 
парку «Пробудження»  шляхом надання 
фінансової допомоги спонсорів на його 
облаштування.

 Проблема занепаду парку «Перемо-
га» та загибелі зелених насаджень після  
так званої реконструкції парку  вимагає 

термінового пошуку конструктивних  
засобів та шляхів їх подолання. Ми 
провели громадське розслідування 
зазначеної справи і дізнались, що за-
мовником реконструкції і благоустрою 
парку «Перемога», включаючи виконан-
ня робіт із реконструкції меліоративного 
каналу, зливозбігів, очищення озера, 
відновлення освітлення та покриття 
доріг згідно розпорядження КМДА від 
14.09.99р. №1502 «Про реконструкцію 
і благоустрій парку Перемога» висту-
пає Київське комунальне об’єднання 
зеленого будівництва та експлуатації 
зелених насаджень міста «Київзелен-
буд». Проект реконструкції і благо-
устрою парку розроблений інститутом 

«Київінжпроект» АТ «Київпроект», який 
був погоджений Головним управлінням 
містобудування, архітектури та дизайну 
міського середовища КМДА, проект був 
затверджений 10.07.09 розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації 
№780 до вказаного розпорядження за-
тверджено зміни.

Як повідомляла «proUA», Київська 
мерія і компанія «Схід» корпорації «Ук-
рреставрація» уклали угоду про рекон-
струкцію і благоустрій парку «Перемога» 
в Дніпровському районі столиці. Сума 
договору – 35 мільйонів 10 тисяч гривень 
(з посилання на Інтернет повідомлення) 
Замість того, щоб рятувати парк, влада, 
всупереч плану реконструкції  міста 
роздає землі парку під забудови різного 
призначення. 

Ми  сподіваємось на прихід до влади 
відповідальних лідерів як в державі, так 
і в місті, які  спроможні будуть зупинити 
розграбування земель Києва. А ми зі 
свого боку будемо робити все від нас 
можливе.



№77 (240) березень 2010 44У світлі проблем

КИЇвсЬКИй ЗООпАРК вТРАЧАє 
ТвАРИН

Про те, що відбувається в Київському 
зоопарку ми зазвичай знаємо з піарних 
оголошень Київської мерії. Наприклад, 
про те, що черговий VIP-чиновник узяв 
під свою опіку слона чи бегемота... У житті 
ж відбувається все інакше... Схоже, що 
турбота чиновників про зоопарк реалізу-
ється за принципом: узяв гречку – віддай 
квартиру, точніше – з’їв картоплю чи сіно 
– віддай свою частку землі в Київському 
зоопарку. Щоправда, тварини не люди, 
вони не можуть написати заяву про те, 
що катастрофічно втрачають вагу, що їм 
хоча б деколи слід давати банани, що 
вони хворіють і що в їхньому організмі по-
чалися незворотні процеси. Вони просто 
здихають, звільняючи вольєри та заодно 
метри жаданої київської землі.

Ситуацію в київському звіринці ко-
ментує тепер уже колишній заступник 
директора зоопарку Кирило Тарантін.

Нещодавно була в зоопарку. Від-
відувачів начебто чимало, відповідно, і 
тварини мали б жити добре, проте в пресі 
час від час з’являється інформація – що 
звірам зменшують раціон…

“З початку року по вересень зоопарк 
відвідало 850 тисяч чоловік. Це дуже 
добра цифра. Раніше я рахував, скільки 
коштує утримання зоопарку на рік. Це 
десь 12 мільйонів гривень. Тобто навіть 
тих грошей, які зоопарк заробляє, цілком 
могло б вистачати. А куди діваються – 
невідомо!

Директор Світлана Берзіна почала 
будувати цього року вольєр для рисі, ще 
щось і ще щось, проте вольєр для ведме-
дя не добудовано вже хтозна скільки.

Вони мутять буквально на всьому: на 
календариках, навіть на ремонті котла... 
Вони котел відремонтували за готівку, 
а списали на це 17 тисяч гривень і ще 
якусь суму...

Узагалі гроші кудись діваються – ми 
дуже довго намагалися зрозуміти куди, 
проте марно. Перед тим, як заварилася ця 
вся каша, вона нам наводила цифри – що 
зоопарк заробив 19,5 мільйона гривень за 
дев’ять місяців цього року. Проте коли ми 
почали вимагати звіт, на що витрачаються 
гроші, з 19,5 мільйона раптом стало 17, 
пізніше – 14. Доходи зоопарку вона ви-
кидає на начебто будівництво невідомих 
вольєрів, на невідомі ремонти. Ми всі по-
бачили, гроші розкрадаються. По-іншому 
сказати не можна.

Про це все ми оголосили на прес-
конференції перед святкуванням 100-
річчя зоопарку.

Після того все й почалося...
Наприклад, що зробили зі слоном… У 

слона є проблема – у нього ростуть нігті. 
Привезли фахівців із Німеччини, вони 
сказали посадити його на дієту.

Аби перестали рости нігті в слона, 
йому просто потрібно було перестати 
давати картоплю й хліб. Слону 40 років. 
Він має з’їдати по 200 кг їжі на день. А 
вони почали годувати його самим сіном, і 
за три місяці він скинув 1,2 тони. Це п’ята 
частина його ваги. Якщо він ще трохи 
схудне, у його організмі почнуться незво-
ротні процеси.

Звісно, що їм вигідно годувати слона 
лише сіном, бо воно коштує копійки, а так 

слон обходиться в 400 тисяч гривень на 
рік. Майже наполовину вони скоротили 
практично всі раціони.

Зайдіть у будь-який зоопарк закордо-
ном, на тарілках у тварин завжди великий 
асортимент фруктів. Тварини ж як люди: 
сьогодні мавпочка захотіла банан, а за-
втра – уже хоче мандаринку. А в нас як 
дали моркву, то тварина й мусить жерти 
ту моркву...

Берзіна наче зумисне хоче завалити 
зоопарк… Скажімо, ліквідувала науковий 
відділ. Його немає в штатному розписі. 
Пішли наукові співробітники, котрі відда-
ли цій справі багато років... Я п’ять років 
очолював просвітницький відділ. Зараз 
його теж практично немає. Ви навіть не 
знайдете екскурсовода, який би зміг роз-
казати вам про тварин звіринця.

За останні півтора року її роботи з 
зоопарку пішло майже шість десятків 
спеціалістів. Залишилися ті, кому нікуди 
йти, й ті, хто мовчать.

У ЗМІ повідомлялося, що під час 
святкування 100-річчя зоопарку когось 
там побили…

Так, деякі працівники хотіли виступити 
з плакатами проти Берзіної, але їх побили. 
А хто побив? Юрист зоопарку з чоловіком 
директорки.

З чоловіком взагалі цікава ситуація. 
Він – не працівник зоопарку, проте вже 
довго там обертається. Урешті став 
консультантом зоопарку. І всі корми для 
тварин постачаються через нього.

Зараз звільнилася практично вся 
колишня охорона. Чоловік Берзіної завів 
свою...

Цікава ситуація також із турнікетами 
при вході в зоопарк. Їх установили ще у 
квітні минулого року. Спочатку казали, що 
вони коштують 140 тисяч гривень, потім 
вони чомусь стали коштувати 400 тисяч. 
Але ці турнікети досі не запрацювали.

Берзіну я знаю майже десять років... У 
неї дві судимості за підробку документів. 
Має погану славу в колах собакознавців, 
бо вона розвалила не одне собаче това-
риство.

У пресі час від часу з’являється ін-
формація про жорстоке поводження з 
тваринами в зоопарку…

Ведмеді, які сидять у карцері, – це хіба 
не жорстоке поводження?!

Антилопа, яка цілу зиму сидить у при-
міщенні метр на метр, – це хіба не жор-
стоке поводження?! А хіба не жорстоке 
поводження, коли тварина весь час стоїть 
у мокрій тирсі?! Якщо літом тварини на 
волі, то цілий зимовий період – у концта-
борі. Інакше я сказати не можу.

Наприклад, у зоопарку живе чотири 
шимпанзе-самки, вони цілими днями 
демонструють своє природне бажання до 
спарювання, бо їхній самець загинув, а 

нового їм ніхто й не збирається завозити. 
Хіба це не знущання над тваринами?

А яка проблема з придбанням сам-
ця?

А хто ж його продасть?! Ми ж не члени 
Європейської асоціації зоопарків – ЄАЗ. 
Європа не сприймає такого ставлення до 
тварин. Хто продасть шимпанзе в таку 
клітку-карцер?!

Нас ще у 2007 році виключили з ЄАЗ 
на п’ять років. З цією організацією гратися 
не слід, їм не можна розповідати, як у нас 
тут все класно, коли це далеко не так. 

Після цього науковий відділ порушив 
питання – а куди ми рухаємося, що саме 
хочемо зробити для зоопарку? Відповід-
но, ми почали діяти. Звернулися до відо-
мої активістки з захисту тварин Тамари 
Тарнавської. Вона одразу сказала, що ми 
маємо безліч матеріалу, аби виступити й 
показати у світі, у якому стані перебува-
ють тварини.

Керівництво зоопарку витрачає шале-
ні гроші на свої піар-акції, аби показувати 
й розказувати, як усе класно, але це да-
леко не так...

Те, що тварини гинуть, – природний 
процес. Але замість них ніхто не завозить 
живих, тому й порожніють вольєри...

Бегемот уже старий, носоріг – теж, 
щодо жирафів ведуться переговори про 
переведення їх у інший зоопарк. Слона 
мало не позбулися. Тобто вони хочуть 
винищити всіх великих тварин і відрізати 
від території зоопарку «маленький» шма-
точок землі в 14 гектарів.

Усі спеціалісти пішли, тварини ви-
мирають, і для Берзіної незабаром це 
буде виправдання, мовляв, тварин нема, 
працівників нема, нам не потрібно аж 34 
гектари землі – частину можна продати. 
Вони цього року хотіли вже запустити тут 
стоянку, але не вийшло, бо зоопарк відне-
сено до природоохоронної території.

На вході в зоопарк знаходиться недо-
будований мавпятник. Водночас за цей 
рік я особисто за її командою приводив 
п’ять груп людей, яким було запропо-
новано побудувати на території зоопарку 
розважальний комплекс. А це десь 2–3 
гектари землі. Це ж коли хтось вкладе 
гроші в побудову чогось такого, то потім, 
відповідно, захоче й приватизувати. Коли 
я вже звільнився, до мене продовжували 
телефонувати ці люди й хотіли, аби я 
їм порадив, чи варто вкладати гроші. Я 
сказав, що не за горами президентські 
та місцеві вибори, тому, гадаю, не варто 
ризикувати. Вони кажуть, що хочуть по-
будувати дельфінарій. Особисто я взагалі 
великий противник дельфінаріїв, тому 
що без відповідної реабілітації дельфіни 
через два роки гинуть. За кордоном за-
вжди працює три групи дельфінів: одна 
працює, а дві – на реабілітації в морі. І 
вода в них справді морська, а не підсо-
лена, як у нас.

У Берзіної інша ментальність. Щоб 
нормально функціонував зоопарк, тварин 
потрібно насамперед любити.

Нещодавно був дитячий зоопарк – зі 
свинями, курми… Дітки могли гратися, 
годувати свиней. Його вже розігнали...

Власник свиней з дитячого зоопарку 
хотів залишити їх на зимівлю в одній зі 
стаєнь. Берзіна відповіла так, що й повто-
рювати не хочу. Надто люблю тварин...

Розмовляла О. Климончук (УНІАН)
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НА хАБАРІ пОпАЛАсЬ 
пРАцІвНИця ЕКОІНспЕКцІЇ  
В Одеській області працівники міліції 

викрили працівницю державної екологіч-
ної інспекції в області на хабарі у 30 тис. 
грн. Про це повідомили у прес-службі 
МВС України, повідомляє «proUA». 

Жінка вимагала і отримала хабара 
від голови правління відкритого акціо-
нерного товариства за непритягнення 
його до адміністративної відповідаль-
ності за порушення природоохоронного 
законодавства. Хабарницю затримано. 
Органами прокуратури порушено кри-
мінальну справу за ознаками злочину, 
передбаченого ч.2 ст.368 (одержання 
хабара) КК України.

пЕсТИцИдИ НА ЛЬвІвщИНІ  
На кінець ІІІ кварталу 2009 року на 

Львівщині було знешкоджено 65 тис. 537 
тон непридатних до використання пести-
цидів. Залишилося знешкодити ще 556 
тис. 994 тон, повідомляє прес-служба 
Львівської обласної ради. 

Найбільша кількість непридатних до 
використання пестицидів знаходиться в 
Золочівському, Жидачівському районах 
та в Дрогобичі. Натомість у Мостиському, 
Яворівському, Турківському, Дрогобиць-
кому та Самбірському районах непри-
датних до використання пестицидів не 
залишилось. Такі дані були озвучені на 
засіданні постійної депутатської комісії 
з питань екології, природних ресурсів 
та рекреації ЛОР, на якому Державне 
управління охорони навколишнього при-
родного середовища в Львівській області 
представило інформаційно-аналітичний 
огляд стану довкілля у Львівській об-
ласті.

хТО ЗАБРУдНює АЗОв
У ході екологічних перевірок портів 

співробітники Державної екологічної 
інспекції Азовського моря виявили низку 
порушень природоохоронного законо-
давства, повідомляють на сайті 2000.
net.ua 

  Найчастіше екологи штрафували 
морські порти за перевищення вмісту 
нафтопродуктів у викидах і змішування 
відходів. «Всі відходи повинні поділяти-
ся. Пластик в один контейнер, папір в 
інший. На пароплавах ми виявили, що 
все сміття було змішане» – повідомили 
в ВЕІАМ. 

  Минулого року інспекцією було пере-
вірено понад 800 транспортних засобів, 
і виявлено понад 530 порушень. Винні 
притягнуті до адміністративної відпові-
дальності. Сума штрафів перевищує 78 
тисяч гривень. Екологи виявили 11 ви-
падків забруднення акваторії Азовського 
моря. Збитки, нанесені навколишньому 
середовищу Маріупольським та Бердян-
ським портом, склали понад 37 тисяч 
гривень, які повною мірою відшкодовані 
порушниками і пішли у фонд держави.  

У яЛТІ ЗАБОРОНИЛИ вИЛОв 
РИБИ  

До кінця лютого 2010 заборонено ви-
лов риби в акваторії Ялтинського порту. 

За даними прес-служби виконкому 
Ялтинської міськради, відповідний наказ 
видало Східно-Чорноморське державне 
басейнове управління охорони, викорис-
тання і відтворення водних живих ресур-
сів і регулювання рибальства. 

Наказ забороняє промисловий і 
аматорський вилов кефалевих у місцях 
зимівлі. 

Заборонена зона визначена в 100 
метрах від берега в Ялтинському мор-
ському пасажирському порту, у вантаж-
ному порту, в порту «Артек». Заборона 
на вилов закінчується 28 лютого. 

КРЕмЕНЧУцЬКИй РИБОмОР
Цього року на Кременчуцькому водо-

сховищі в урочищах «Буші», «Очеретя-
не», «Байкал» через погодні умови за-
гинуло близько 23 тон риби, в основному 
рибної молоді, повідомляє прес-служба 
Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України.

Цьогорічні складні погодні умови 
спричинили утворення на Кременчуць-
кому водосховищі льодового покрову 
товщиною більше 40 см. При погіршенні 
умов фотосинтезу спостерігається зни-
ження вмісту розчиненого кисню у воді, 
на окремих ділянках мілководдя значно 
нижче рибогосподарських нормативів. 
На деяких ділянках водосховища, в уро-
чищах «Буші», «Очеретяне», «Байкал», 
озерах Глусець та Станове рівень роз-
чиненого кисню у воді досяг критичних 
рівнів, що викликає замори риби.

Природоохоронними органами об-
ласті та рибопромисловими організа-
ціями проводяться інтенсивні заходи з 
недопущення заморів та мінімізації їх 
наслідків. 

УКРАЇНА БЕЗ сИРОвИНИ?  
ВАТ «Картонно-руберойдовий ком-

бінат» може переробити 4 тисячі тонн 
макулатури в місяць. Однак, через не-
стачу сировини, підприємство працює 
тільки десять днів на місяць. 

За словами в.о. директора ВАТ 
«Картонно-руберойдовий комбінат» Ніни 
Брель, луцьке підприємство змушене ку-
пувати макулатуру в Польщі та Молдові, 
інформує ZAXID.NET.  

НА вОЛИНІ пОсАдяТЬ ЛІс  
Для покращання екологічної ситуації 

басейну річки Західний Буг, на Волині 
планують розпочати заліснення і залу-
ження малопродуктивних земель запасу 
сільських рад, що прилягають до річки. 
Про це повідомляє прес-центр Любомль-
ської райдержадміністрації.

Під заліснення і залуження відведе-
но відповідно 400 і 270 гектарів земель 
Рівненської, Римачівської, Ладинської, 
Забузької, Штунської і Гущанської сіль-
ських рад.

Заліснення і залуження проводяться 
в рамках Програми транскордонного 
співробітництва «Польща-Білорусь-
Україна 2007-2013» на Волині, одним із 
напрямків якої є покращення екологічної 
ситуації в басейні річки Західний Буг.  

БУдУєТЬся ЛЕп БІЛя 
жИТЛОвИх БУдИНКІв  

«Сьогодні вранці Національна енер-
гетична компанія (НЕК) “Укренерго” про-
довжила будівництво ЛЕП в селі Усатове 
Одеської області в рамках проекту вартіс-
тю 25,8 мільйонів євро, профінансованого 
Європейським банком реконструкції та 
розвитку (ЄБРР). Таким чином заклики 
ЄБРР “негайно призупинити будівельні 
роботи та вжити заходи щодо зняття 
напруженості у районі”, оприлюднені 
наприкінці минулого тижня, було проігно-
ровано» – йдеться у повідомленні «На-
ціонального екологічного центру».

Усатівці, що мирно протестували про-
ти будівництва у рідному селі, були знову 
витіснені з місця встановлення чергової 
опори лінії електропередачі, а місцевість 
оточена підсиленими загонами міліції та 
невідомими у помаранчевих жилетах.

Всупереч погодженим з ЄБРР умовам 
отримання кредиту, що закріплені у ра-
тифікованій Верховною Радою кредитній 
угоді, контрольована Урядом НЕК “Укре-
нерго” внесла зміни у проект, та замість 
будівництва ЛЕП поза межами сіл Усатове 
та Нерубайське, вирішила прокладати лі-
нії у безпосередній близькості до будинків 
та через городи місцевих мешканців. По-
дібні дії викликали справедливе обурення 
і тривале протистояння між селянами та 
енергетиками.
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смЕРТЕЛЬНІ фУмІГАНТИ: 
ТРУЇмО шКІдНИКІв ЧИ сЕБЕ?  

За останній період в Україні побіль-
шало випадків отруєння людей засобами 
захисту рослин від шкідників. Через не-
досконалість законодавства українці не 
знають, що купують.              

Безконтрольне застосування пести-
цидів фумігантної дії досягло небезпеч-
них масштабів. То ж це може спричинити 
екологічні катаклізми, а також загрожує 
життю людей. Про це зазначив прези-
дент Української аграрної конфедерації 
Леонід Козаченко підчас прес-коференції 
на тему: «Травимо шкідників чи себе? – 
Смертельні фуміганти. Хто наступний?». 
Він підкреслив, що при правильному 
використанні засобів захисту рослин 
можливо підвищити врожайність, більше 
виробляти продукції, але, на його думку, 
перш за все потрібно дбати про безпеку.
Використання цих препаратів потребує 
дуже серйозної фахової підготовки спеці-
алістів. У діючому законодавстві України 
є положення, що регулюють викорис-
тання цих засобів. Але останнім часом 
сталися прикрі випадки загибелі людей 
внаслідок неправильного використання 
цієї продукції.

У свою чергу, президент ВГО “Фумі-
гаційна асоціація” Тамара Підберезняк 
повідомила, що особливо токсичні пре-
парати на основі фосфористого водню 
(фосфіну) продаються без обмежень і за-
стережень оптом і вроздріб  як  юридич-
ним особам, так і населенню. При цьому 
відсутня будь-яка  інформація щодо їх 
використання. А це небезпечно як для 
тих, хто виконує фумігаційні роботи, так 
і для оточуючих. Один з таких випадків 
стався 16 грудня  2009 р. З інформації 
МНС стало відомо про трагедію, що ста-
лася в Братському районі Миколаївської 
області.  Препаратом «Фоском» отруї-
лися  6 чол, з них 3 дітей – 2 хлопчиків 
та дівчинка – померли. Але цей випадок 
непоодинокий. Отруєння  фосфіном 
останнім часом були зафіксовані і в 
інших регіонах. Наприклад, у Черкащині 
та Криму. На щастя, тут обійшлось без 
летальних випадків.

Враховуючи це, Всеукраїнська гро-
мадська організація “Фумігаційна асоці-
ація” направила  звернення та пропозиції 

до державних органів виконавчої влади, 
що регулюють  діяльність у галузі  фіто-
санітарії (КМУ, Мінагрополітики,  Держго-
ловзахист, Держконтрольсільгосппрод, 
Держкарантин) щодо негайного втручан-
ня для наведення належного порядку в 
реалізації, зберіганні та використанні 
НАДЗВИЧАЙНО ТОКСИЧНИХ ПРЕПА-
РАТІВ НА ОСНОВІ  ФОСФІНУ. Але все 
закінчилося формальною відпискою 
чиновників.  Директор Департаменту  
ринків рослинництва  Мінагрополітики 
пан Демидов повідомив , що за  дору-
ченням  Секретаріату  КМУ та за умови 
створення Міжвідомчої групи фахівці 
Мінагрополітики приймуть активну 
участь. До цього часу жодна група не  
була створена.  До речі, від Президента 
України відповіді так і не надійшло. Чи-
новники Мінагрополітики України через 
Раду підприємців  доповіли, що врегу-
лювання питання  НЕДОЦІЛЬНЕ. Воно, 
з їхньої точки зору, вже врегульоване. 
Те ж саме відповіли у Мінприроди та 
Мінохорони здоров‘я.

Фумігатори наполягають на створенні 
Міжвідомчої комісії з розробки Концепції 
розвитку галузі знезараження рослин-
ної продукції за участю представників 
громадських організацій, бізнесу, науки 
та органів державної влади. Метою ді-
яльності комісії має стати відпрацю-
вання пропозицій щодо вдосконалення 
нормативно-правової бази галузі  та 
поліпшення  контрольно-дозвільного 
середовища для підприємництва. Також 
члени Асоціації просять  заборонити  
роздрібний продаж  препаратів, що міс-
тять фосфіни та впорядкувати  оптовий 
продаж.

P.S. З січня 2005 р. в Україні заборо-
нено застосування бромметилу – фумі-
ганту, що є предметом  Монреальського 
протоколу, який підписала й Україна. На 
заміну  цьому препарату на ринок  на-
дійшли фуміганти з діючою речовиною 
фосфористий  водень (фосфін – осо-
бливо токсична речовина, що входить 
до складу препаратів, що дозволені в 
Україні  для застосування в галузі за-
хисту рослин від шкідників). Ця сполука 
є смертельно небезпечною для життя 
людини, і тільки суворе дотримання  
регламентів, інструкцій та спеціальних 
методик може гарантувати  безпеку. Про-
те, в Україні не існує жодної належним 
чином  легалізованої  інструкції  щодо 
фумігації  препаратами, що містять ді-
ючу речовину РН3 ( крім  тимчасового 
порядку проведення фумігації на суднах 
1999 р. для загонів Держкарантину). 
На  токах, у складах, у зерносховищах 
всередині України, внаслідок невизна-
ченості дозвільних процедур, фумігація 
проводиться  самостійно, без  дозволів 
і ліцензій. Цьому сприяє вільний роз-
дрібний продаж фумігантів, переважно  
китайського виробництва. Інструкціями в 
подібних випадках слугують етикетки на 
банках з дуже довільним перекладом.

В Україні склалася ситуація, де 
приблизно 70 відсотків  фумігантів (за 
даними  ВГО «Фумігаційна асоціація») 
використовуються несанкціоновано, 
тобто в обхід закону  та відомчих пра-
вил – постанови КМУ №440, Державних 
санітарних правил і т.п. 

Інформаційний центр Української Аграрної Конфедерації

яКИй ОРГАН ЗдІйсНювАТИмЕ 
РЕєсТРАцІю ГмО?  

Президент України Віктор Ющенко 
підписав Закон «Про внесення змін до 
Закону України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуван-
ні, транспортуванні та використанні 
генетично-модифікованих організмів», 
пише УНІАН.

Зокрема, вводиться нова стаття щодо 
повноважень центрального органу ви-
конавчої влади з питань ветеринарної 
медицини. Цією статтею передбачено, 
що даний орган здійснює державну ре-
єстрацію ГМО джерел кормів, кормових 
добавок та ветеринарних препаратів, 
які містять ГМО, або отриманих з їхнім 
використанням.

Також цей орган затверджує перелік 
кормів, кормових добавок і ветеринарних 
препаратів, у яких здійснюється контр-
оль вмісту ГМО, та перелік відповідних 
методик детекції та ідентифікації ГМО. 
Він також проводить моніторинг кормів, 
кормових добавок та ветеринарних пре-
паратів, отриманих з використання ГМО, 
за критерієм наявності в них зареєстро-
ваних ГМО джерел.

Також законом передбачено ряд змін, 
які стосуються державної реєстрації 
ГМО та продукції, виробленої з їхнім за-
стосуванням.

дІТям пОТРІБНО РАНО
 вКЛАдАТИся спАТИ 

У підлітків, яким дозволили лягати 
спати після опівночі, імовірність розвитку 
депресії зросла на 24 відсотки.

Автори дослідження, опублікованого 
у виданні Sleep, запевняють, що лягати 
спати раніше корисно для здоров`я. 

Підлітки, які зазвичай сплять 5 і мен-
ше годин на добу, страждають від депре-
сії з вірогідністю 71%. Учені вважають, 
що нормальний сон цілком може бути 
профілактичною мірою проти депресії. 

У ході опитування батьків з`ясувалося, 
що в 54% сімей діти лягають спати о 10 
годині вечора або раніше, 21% – об 11 
вечора, 25% – після опівночі. 

Вчені вважають, що недосипання та-
кож безпосередньо пов`язано з думками 
про суїцид. І особливо це небезпечно 
для молоді, яка не завжди здатна адек-
ватно долати стреси і депресію. Значна 
імовірність також і того, що недосипанн-
ня призводить до розвитку шкідливих 
схильностей в характері. 

Безсоння та інші пов`язані зі сном 
захворювання можуть призводити до 
розвитку психічних розладів, упевнені 
учені. Раніше вважалося, що безсоння 
пов`язано й з проблемами розумового 
здоров`я, але належало до побічних 
ефектів хвороби. Тепер учені з Гар-
варду вважають, що проблеми зі сном 
можуть бути причиною розумових за-
хворювань. 
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УпИРІ. «спЕцОТРяд НКвд» 
 Семен Чиснок

- Не торкайся, сину, цих речей, – роз-
повідає далі Федір Бурець. – Це людські 
сльози і прокльони! Такі слова сказала 
мені мати, коли побачила награбоване 
Зборовським людське добро. Я віддав 
йому все награбоване, і на душі стало 
легше. Але запам’ятав страшний погляд 
Володимира і знав, чим усе це закінчить-
ся. Так воно і сталося. Через кілька днів 
по мені вдарила автоматна черга Сафа-
та. Я дивом залишився живий. Мабуть, 
сам Бог мене врятував, бо мої руки чисті, 
на них нема невинної людської крові. Бо-
ротися за Україну я почав ще з 1942 року 
в загоні командира «Юрка», де воювали 
не тільки українці, а й узбеки, вірмени, 
грузини, росіяни, євреї. У загоні була 
залізна дисципліна. За будь-яку нечесну 
поведінку чи самочинне відлучення з 
УПА карали розстрілом, не кажучи вже 
про покарання за грабунки, вимагання 
харчів чи одягу. Загін базувався на Тер-
нопільщині, але ми весь час перебували 
в рейдах не тільки по Західній, а й по 
Східній Україні, ведучи безперервні бої з 
фашистами, а потім з червоними парти-
занами... Фронт наближався все ближче. 
Одного разу нас зібрали і зачитали на-
каз – загін розформовано. Всім воїнам 
малими групами треба добиратися у свої 
населені пункти і там приєднуватися до 
місцевих боївок УПА. Я повернувся в 
рідне село Рудки, що на Демидівщині, 
зі зброєю в руках. Довго переховувався. 
По селах нишпорили енкаведисти. Одно-
часно таємно формувались «спєцотряди 
НКВД» під виглядом бандерівських 
боївок. Керували ними добре вишколені 
убивці. В одну із таких боївок попав і я, 
в той час зовсім не підозрюючи, що це 
енкаведистський загін. Сьогодні, – го-
ворить Федір Бурець, – я не можу собі 
простити, що свій важкий шлях боротьби 
за Україну я зганьбив перебуванням у цій 
«боївці» упирів, які безжалісно нищили 
мій народ. Коли ж зрозумів усе, то назад 
вороття не було. На моїх очах убивали 
невинних людей, щоб спаплюжити воїнів 
УПА, кинути тінь на всю національно-
визвольну боротьбу... 

Бойовики «спєцотряда», щоб не ви-
кликати підозри, убивали й радянських 
активістів, і місцевих голів сільрад, 
дівчат-учителів та медичних сестер зі 
Східної України, а потім вже воїнів УПА 
і їхні родини». 

Свідком тих страшних подій був і 
фотограф Павло Пекарський. У 1944 
році більшовики забрали його в діючу 
армію. Був важко поранений. Після війни 
демобілізувався. На фронті він був осо-
бистим фотографом полковника-грузина 
на прізвище Джуашвілі. Одразу ж після 
демобілізації Павла Пекарського викли-
кали в районний відділ, а потім в обласне 
управління НКВС. Підпис полковника 
Джуашвілі викликав довіру до Павла. Ен-
каведисти почали використовувати його 
як свого фотографа під час операцій. 

Якось Пекарського терміново викликали 
до Рівного, наказавши взяти з собою фо-
тоапарат. В обласному управлінні НКВС 
йому показали кімнату, де він повинен 
був заночувати, і сказали: 

- На рассвете надо будет провести 
очень важное мероприятие! 

Удосвіта його розбудили і вивели на 
подвір’я. Тут фотограф побачив загін 
озброєних, а серед них знайомі обличчя 
начальника Демидівського НКВС, бан-
дюгу Сафата і майже всіх вояків з його 
«спєцотряда». Неподалік стояло вісім 
возів, запряжених кіньми. Усі посіпаки 
готувалися до фотографування. Було 
їх 38, перед об’єктивом фотоапарата 
стало 23, а 15 вирішили, мабуть, «не 
засвічуватися». Було це 20 листопада 
1945 року. Разом із бойовиками Сафата 
вирішили сфотографуватися (мабуть, 
для звітності) працівники обласного і 
районного НКВС. 

- Після фотографування, – розповідає 
Павло Пекарський, – я віддав негатив і 
написав розписку про нерозголошення 
таємниці. Але один негатив я усе таки 
залишив і зберіг дотепер. Фотографував 
я цю так звану «бандерівську боївку» 
на честь виходу їх з повинною, як вони 
казали. 

Розповідає колишній «бойовик» 
сафатівського «спєцотряда» Микола 
Пачковський з села Рудки: 

- Чесно кажучи, я по своїй нероз-
торопності попав у це звіряче лігво, 
але цього уже не повернути. Як і Федір 
Бурець, я до сліз шкодую і не можу собі 
простити зради свого народу, клятви, яку 
я давав в лавах УПА. 

В час фашистської окупації (з 1942 
року) я пройшов упівський вишкіл і попав 
у бойовий загін УПА Юрія Чайковського 
(псевдо «Юра»). Ми вели постійні бої з 
фашистами. Мав поранення. Потім, коли 
фронт перемістився на Захід, ми почали 
боротися з московськими окупантами. 
В останньому бою (сотня Хмари) я був 
тяжко поранений енкаведистами. По 
сьогодні куля є в моїх легенях. Друзі до-
ставили мене на лікування в криївку до 
сільської жінки Харитонюк Василини, яка 
мене виходила. 

Коли мені стало легше, до мене в 
бункер зайшли двоє, ніби упівці: Федір 
Фондюк та Григорій Романюк, яких я до-
бре знав. Керував ними Андрій Остапюк. 
Вночі вони завели мене до лісу в загін 
УПА. В загоні налічувалося 20 вояків. 
Про те, що це був «спєцотряд НКВД», я 
навіть не міг подумати... 

Одного разу посеред білого дня 
нас вивели на край лісу. Невеличка 
галявина була застелена ряднами, на 
яких стояла в бутлях горілка та їжа. За 
весь час перебування в УПА подібного 
я не бачив. Мене це здивувало. Раптом 
долину почали оточувати червонопогон-
ники. Я автоматично схопився за зброю, 
але рука Остапюка зупинила мене. Аж 
тепер я зрозумів, з ким маю справу. Чер-
вонопогонники підійшли зовсім близько, 
привіталися. Потім всілися поміж нас 
за гостинним столом. Серед них я впіз-
нав Тріфонова, Чєрнова і лейтенанта 
Голубцова. Під час розмови я зрозумів, 
що знаходжусь в «спєцотрядє» Сафата. 
Озброєння в нас було погане – старі об-
різи, німецькі карабіни, пара автоматів 

та обмаль патронів. Одяг жалюгідний, в 
більшості цивільний, лише на головних 
уборах виблискували тризуби. 

Розмову вів Чєрнов. Було сказано, 
що завтра ліс будуть прочісувати загони 
НКВС. Ми маємо з ними зустрітися і 
прийняти несправжній бій. Всі повинні 
стріляти в повітря, а жителі сусідніх на-
селених пунктів мають сприйняти все як 
справжній бій. 

Нам показали місце, де буде захова-
на зброя, амуніція. На другий день так 
воно і сталося. Після так званого бою ми 
добре озброїлися. Далі ночами бродили 
селами, грабували, убивали, пиячили 
і виловлювали молодих симпатичних 
дівчат на потіху Остапюку, який після 
ґвалтування напівживих кидав у крини-
ці Сафатової долини смерті. Остання 
наша вилазка була на Козирщину, де за 
вказівкою Тріфонова ми мали заготовити 
зерно ніби для бандерівців. В нашому 
підрозділі часто появлявся Сафат. Всі 
ми його остерігалися... 

В кінці 1945 року всіх нас зібрали в 
одному місці, вручили червоні прапори, 
дали в руки портрети Лєніна і Сталіна, які 
були прикріплені, мабуть, до тих самих 
деревин, якими розривали тіла зґвалто-
ваних дівчат-східнячок. З новою зброєю 
ми направились з московськими піснями 
в Демидівське НКВС. Тут нас зустріли як 
героїв-переможців з гучним мітингом та 
чаркуванням. Вночі на возах нас напра-
вили в Рівненське НКВС. Після фотогра-
фування проведено інструктаж...» 

Найбільш жорстокого ката Сафата 
призначили в селі Ільпибоках головою 
сільради, а решту убивць, при повному 
озброєнні, послали з тим самим завдан-
ням – убивати, убивати і ще раз убивати 
– на хутір Дубляни, що під Дібровою, для 
підсилення такої самої «бандерівської 
боївки». Ще довго оплакували люди своїх 
рідних та близьких, криниці приймали 
в свої глибини людські тіла аж до 1948 
року. А Сафат Панасюк тепер уже інак-
ше глумився з односельчан. Непокірних 
висилав до Сибіру, із селян здирав непо-
сильні контигенти, аж поки не попався в 
чеському селі Вовковиї... 

Якось уночі постукали в його двері. 
Убивця здогадався – настав час роз-
плати. Він гадиною виповзає з хати... і 
опиняється на Сході України. Казали, 
десь в Харківській області. Доходили 
чутки, що протрусився, проіснував голо-
вний упир десь десяток років і помер 
чи то від прокльонів, чи, може, дістала 
його рука народних месників ОУН-УПА, 
чи й самі енкаведисти прибрали його як 
живого свідка і учасника злочинів. Ката 
українського й польського народів не 
стало аж років п’ять тому назад. Зали-
шилася за ним недобра пам’ять, море 
людських сліз і гори трупів у місцевості, 
що має назву «Долина смерті». 

Тут кожен сантиметр землі окропле-
ний людською кров’ю, тут усе свідчить 
про злочини катів проти мирного на-
селення. Пекучий біль донині лежить 
каменем у серцях тих, котрі пережили ті 
жахливі ночі відвідин упирів й очі випла-
кали за своїми рідними і близькими. 

Редакція газети подає 
публікацію про злочини проти 
людяності московських за-
гарбників в Україні
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Смакотинка

вЧЕНІ З’ясУвАЛИ, ЧОмУ
 шИмпАНЗЕ НЕ РОЗмОвЛяюТЬ

Вчені з’ясували, що найближчі родичі 
людини – шимпанзе – не можуть гово-
рити через особливості еволюції генів. 
Дослідження американських вчених, в 
якому вони порівнюють еволюцію генів 
людини і шимпанзе, опублікував журнал 
Nature. 

Вченим досі до кінця не відомі всі 
гени, що відповідають за здатність людей 
до спілкування між собою за допомогою 
мови, однак вважається, що ключову 
роль в цьому відіграє ген FOXP2, тому 
що мутації і порушення його роботи у лю-
дей часто супроводжуються порушенням 
мовних здібностей. 

“Крім того, попередні генетичні до-
слідження показали, що FOXP2 зазнав 
значних еволюційних змін саме в той час, 
коли з’явилися перші люди сучасного 
типу, що володіють здатністю говорити. 
Ми вперше спробували визначити, яку 
роль зробили ці зміни на функції білка, 
синтезованого за допомогою цього гена“, 
– сказав один з авторів статті Деніел 
Гешвінд з Каліфорнійського університету 
в Лос-Анджелесі. 

Цей же ген, який часто називають те-
пер геном мови, був і в неандертальців, 
однак у їх здатності до мови за допо-
могою слів вчені сумніваються до цього 
часу. Є цей ген і у шимпанзе, які разом з 
людьми успадкували його від загального 
предка, однак причини, з яких мавпи так і 
не зуміли розвинути свій мовний апарат, 
маючи потрібний ген, ученим досі були 
не зрозумілі. 

Тепер вчені показали, що у шимпанзе 
ген FOXP2 не є мовним, а виконує зовсім 
інші функції, які, ймовірно, виконував і 
в далекого предка людини, і тільки вид 
Homo sapiens зумів пристосувати цей 
ген для мови. 

Людський FOXP2 і мавпячий відріз-
няються не тільки зовні, а й виконують 
різні функції, роблячи різні ефекти на 
роботу одних і тих же генів. У своїй ро-
боті дослідники використовували набори 

клітин і тканин людини, а також клітини 
мозку шимпанзе, які померли від при-
родного старіння. За допомогою набору 
генетичних методів вчені вивчали роботу 
білка, який синтезується за допомогою 
FOXP2 і виконує функції вмикання і ви-
микання роботи низки інших генів. Ці 
гени у свою чергу відповідають за синтез 
інших білків, які визначають ті чи інші 
властивості організму. 

На свій подив вчені виявили, що в 
шимпанзе й у людини цей ген регулює 
роботу генів абсолютно по-різному. 

Автори статті вважають, що їх робота 
допоможе краще зрозуміти особливості 
еволюції людського мозку і може навес-
ти інші наукові групи з розробки ліків, 
що допомагають при різних розумових 
відхиленнях, що характеризуються 
порушеннями мови, аутизмі або ши-
зофренії. 

Крім того, робота допоможе зрозу-
міти, завдяки яким генам люди можуть 
навчатися один у одного, використову-
ючи свої унікальні пізнавальні здібності 
– свідомість, інтуїцію, логіку і так далі. 

в ОАЕ дЕмОНсТРУюТЬ 
ТРАНспОРТ мАйБУТНЬОГО  
Гібридні автомобілі, електромобілі, 

“залізні коні”, які працюють на водні і 
власній мускульній силі власника, – ці 
та інші моделі транспорту майбутнього 
представлено в Абу-Дабі на найбіль-
шій виставці “World Future Environment 
Exhibition”, яка проходить у рамках 3-го 
Всесвітнього саміту “World Future Energy 
Summit”, присвяченого відновлювальним 
джерелам енергії як енергії майбутнього, 
повідомляє УКРІНФОРМ. 

Понад 600 учасників з 50 країн світу 
представляють на виставці останні роз-
робки, технології, інноваційні рішення 
в галузі використання енергії сонця, 
вітру, води і біомаси, енергозберігаючі 
технології, методи переробки відходів та 
багато іншого. 

Пильну увагу фахівців і просто від-
відувачів привернули стенди зі зразками 
екологічно чистих транспортних засобів. 

Наприклад, гібридний Лексус LS600hL. 
Головною його перевагою для захисників 
довкілля є те, що він не викидає в атмос-
феру вуглекислий газ. 

Компанія “Ніссан” представляє Nissan 
X-TRAIL FCV. Модель працює на водні і 
під час руху виділяє тільки воду. Нульова 
кількість вуглекислого газу, що викидаєть-
ся, здатність розвивати швидкість до 150 
км/год, долати відстань до 500 км і везти 
5 пасажирів – це лише небагато з чис-
ленних характеристик моделі. Серійний 
випуск автомобіля компанія-виробник 
планує розпочати у найближчі кілька 
років. Ще один “водневий” автомобіль до 
2015 року планує випустити автомобільна 
компанія “КІА”. 

Однозначним фаворитом серед 
молоді та любителів спортивних машин 
став яскраво-червоний двомісний елек-
тромобіль спортивного виду від компанії 
“Tesla Motors” (США, Каліфорнія). Маши-
на заряджається від електромережі, на 
одній зарядці долає 300 км., розвиваючи 
швидкість до 140 км/год і розганяючись 
до “сотні” за 3,9 секунд. За словами 
представника “Tesla Motors”, вже продано 
близько 1 тис. цих автомобілів у США та 
Європу. Власником моделі може стати 
будь-хто з бажаючих: 100 тис. євро – і 
машина ваша. 

До 2011 року “Tesla Motors” готується 
випустити у продаж іншу модель електро-
мобіля під назвою Model S, перше у світі 
подібне авто для масового використання. 
Він здатний умістити п`ять дорослих і 2 
дитини, проходить 300 миль на одній за-
рядці, для підзарядки необхідно всього 45 
хв і звичайна розетка на 220V. Ціна – 49,9 
тис. доларів США. 

Не менш цікавим експонатом вистав-
ки є електромобіль, який використовува-
тиметься у “місті майбутнього”, – Масдар-
сіті, що будується в ОАЕ недалеко від 
столиці. Після закінчення будівництва (як 
очікується, до 2020 року),  Масдар-сіті з 
населенням у 90 тис. осіб стане першим 
у світі екологічно чистим містом з нульо-
вим викидом вуглекислого газу і повністю 
забезпечуватиме свої потреби завдяки 
відновлювальним джерелам енергії. 
Електромобіль з яскравим своєрідним 
дизайном, якому не потрібен водій, стане 
одним з головних транспортних засобів 
жителів Масдар-сіті: автомобілям, які 
працюють на бензині, в`їзд до “міста 
майбутнього” буде закрито. 

Цікава пропозиція є і для тих, хто 
віддає перевагу не автомобілям, а ве-
лосипедам. Датська компанія “TrioBike” 
пропонує транспортний засіб, який являє 
собою поєднання велосипеда, дитячої 
коляски і візка для покупок. 

січене м’ясо в сметанному соусі
Склад: На 400 г яловичини – 1 цибу-

лину, 100 г сала, 1 ст. ложку пшеничного 
борошна, 3 ст. ложки сметани, 1 склянку 
води або бульйону, сіль – за смаком.

Приготування: Підготовлене м’ясо 
пропускають крізь м’ясорубку, додають 
дрібно нарізане і обсмажене з цибулею 
сало-шпик, обсмажують на великому 
вогні, посипаючи пшеничним борошном, 
перемішують, додають воду або бульйон 
і кип’ятять. Наприкінці додають сметану й 
сіль. Січене м’ясо подають з картопляним 
пюре або відвареною картоплею.


