
Посвята школярів в депутати 
міської Молодіжної ради

13 вересня в 
15.00 в урочистій 
залі міськвикон-
кому відбулася 
офіційна це-
ремонія по-
святи школярів 
м.Славутича у 
депутати міської 
Молодіжної ради. 

22 школяра були зараховані до складу організації, 
яка об’єднує суспільно активну шкільну молодь міс-
та. За словами Євгенії Румянцевої – голови Молодіж-
ної ради, в депутати обирають тільки активних учнів 
8-11 класів за підсумками написання твору «Яким я 
хочу бачити місто Славутич». 

Новообраних депутатів привітали ветерани Чор-
нобиля, представники міськвиконкому м.Славутича з 
побажаннями успіхів та активної життєвої позиції. 

 Плани щодо майбутнього ЧАЕС та Зони відчуження

14 вересня з 12.00 до 13.20 у го-
ловному офісі управління ЧАЕС 
м.Славутича відбулася прес-
конференція між молодими журналіс-
тами та працівниками управління. На 
запитання журналістів відповідали за-
ступник директора з технічної  безпе-
ки ЧАЕС Олександр Євгенович Нові-
ков та заступник керівника проектної 
групи ХОЯТ-2 Володимир Вікторович 

Дуда. Під час прес-конференції роз-
глянули декілька питань, зокрема: 
історія будівництва та зупинки екс-
плуатації ЧАЕС, причини відмови 
від експлуатації 5-ого та 6-ого блоків, 
майбутнє ЧАЕС та Зони відчуження.

Перше питання, яке задали журна-
лісти, стосувалося зупинки генеруючих 
блоків, а також причин, з яких свого 
часу не були введені в експлуатацію 

п’ятий та шостий. Олександр 
Новіков відповів, що два останні 
блоки були не зовсім добудовані, 
і через великі осади радіації все-
редині цих блоків дешевше було 
збудувати нові, ніж дезактивува-
ти існуючі. Щодо перших трьох 
блоків, то вони були зупинені 
після підписання у 1995 році 
Меморандуму Взаємопорозу-
міння між Україною та країнами 
«Великої Сімки», згідно з яким 

Україна повинна була зупинити всі ре-
актори ЧАЕС до 2000 року, за що мала 
отримати грант, на кошти якого могла 
б збудувати нові блоки на інших АЕС, 
котрі малиб компенсувати втрачені на 
Чорнобилі потужності.. Гранту, до речі, 
ми так і не отримали.

Друге питання стосувалося май-
бутнього станції та Зони в цілому. 
Олександр Євгенійович  довів, що, 
на його думку, Зона – це місце для 
підприємств, які не можна будувати 
у густо населених регіонах. Він навів 
приклад: Централізоване сховище 
відпрацьованого ядерного палива з 
українських АЕС. Але зазначив, що 
поки такий проект не під силу Укра-
їні: «Природа показала, что человек 
здесь не нужен». Наостанок, він по-
бажав усім журналістам успіхів у їх 
праці, і віри в свій талант, бо «Моло-
дежь должна во что-то верить». 

Шановні учасники, органі-
затори, керівники, члени журі, 
та всі, хто доклав зусиль для 
створення нової ЗОСі! Запо-
різька команда «Грані» вітає 
вас з двадцятирічним ювілеєм 
цього чудового фестивалю. 

Наша команда приймає в 
ньому участь вперше, проте 
вже зараз сподівається повер-
нутись сюди наступної осені. 

ЗОСя – це вражаюче явище 
української дитячої журналістики. 

По-перше, гарно організо-
ваний. Усе, що заплановано, 
відбувається вчасно. Гармо-
нійне перетікання екскурсії в 

кінопоказ, прес-конференцію, 
майстер-клас, концерт, створює 
гарне враження від фестивалю.

По-друге, присутні профе-
сіонали у сферах преси, відео-, 
фотожурналістики дають змогу 
молоді багато чому навчитись. 
Майстри своєї справи із задо-
воленням передають свої зна-
ння майбутнім журналістам, 
письменникам, режисерам. 

Отже, вітаємо всіх з двадця-
тиріччям одного з кращих юн-
корівських фестивалів України, 
бажаємо успіхів, удачі, любові 
та отримати якомога більше 
знань і вражень від ЗОСі 2013!

А ЗОСі - 20 років!

КОНКУРСНИЙ СПЕЦВИПУСК
Автор: Данило Богомолов
Дизайнер: Анастасія Пенкіна
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Тетяна, 28 років.
«ЗОСя» - це свято, на яке я приходжу  зі 
своїми дітьми вже 7 рік. ЗОСю вони чека-
ють більше, ніж я. Концертом  завжди за-
доволені, і цей рік не виключення. Шкода 
лише, що, як мені здається, учасників 
стало менше, ніж раніше.
Віталій, 32 роки.
Я гарно пам’ятаю ЗОСю в 1995-1996 рр. 
Тоді це був масштабний фестиваль жур-
налістики, на якому виступали іноземні 
представники естради. Зараз ЗОСя вже не 
настільки велика, як раніше, бо молоді на-
багато менше.
Олександр, 61 рік. 
ЗОСя – це емблема нашого міста! Асо-
ціюється з чимось з яскравим. На ЗОСі 

виросли наші діти. Коли атомна 
станція працювала  і фінансування фес-
тивалю було краще. А зараз, звичайно, 
все набагато бідніше виглядає.
Наталя, 41 рік.
ЗОСя – це молодь, журналісти, радість. 
Це, можна сказати, День нашого міста. 
Наше серце.
Ніна, 53 роки.
Фестиваль асоціюється з гарним. Прихо-
жу на концерт, як на свято.
Алла, 38 років.
ЗОСя – свято дітвори. Вони завжди 
готують концертну програму. Хочеться, 
щоб в наше місто приїжджало більше 
народу.
Максим, 59 років 

ЗОСя десяток років тому була улюбленим 
святом для мого сина. Зараз він виріс, 
переїхав до Києва. А я і досі ходжу на цей 
концерт, приємно згадати ті часи.
Міла, 30 років.
Перша ЗОСя відбулася ще коли мені було 
10 років. Кожен рік питала батьків, чи 
скоро концерт. А зараз мене вже питає 
власний син.
Миколай, 44 роки
ЗОСя є гарним початком осені. Місто 
оживає, люди радіють. Приємно знати, 
що такий великий фестиваль проводить-
ся в нашому невеличкому місті.
Катерина, 33 роки
Це фестиваль, що допомагає молоді по-
казати, на що вони здатні.

     Коли ви знаходитесь на такому великому конкурсі, як ЗОСя, хоч раз задаєтесь питанням, а як же все 
починалося. Найточніше про це розкажуть очевидці. Людмила Іванівна Зубко – голова журі у номінації 
«Преса» та учасниця фестивалю 1994 року з радістю погодилась розповісти про першу ЗОСю.

Пам’ятаючи історію – крокуємо в майбутнє!
- Людмило 
Іванівно, 
пам’ятаєте свої 
перші враження 
від ЗОСі?  
- На першу 
ЗОСЮ я при-
їхала з дівчин-
кою Мариною. 
На дворі був 
жовтень, а фес-
тиваль прохо-
див  протягом 10 

днів. Пам’ятаю, до Славутича ми з Мариною прибули, коли вже 
було темно на вулиці. Йдемо, нічогісінько не бачимо. Питаємо 
перехожих, як потрапити на фестиваль, а вони радять – йдіть 
на звук. Так ми з Мариною пішли через ліс та дібралися на цен-
тральну площу. Вийшли з лісу, як партизани, а перед нами – пло-
ща в різнокольорових вогнях. Це пізніше вже побудували Палац 
дитячої творчості, а в ті часи його ще не було. На площі, де про-

водився фестиваль лунала музика, народу було купа. 
- Програма фестивалю була насиченою?
- Надзвичайно! Учасників з екскурсіями возили в монастир та 
музей Чернігова, двічі до Києва. Відбувалися різноманітні зу-
стрічі з журналістами. Тоді здавалося, що потрапляєш в чарівне 
королівство. На перші фестивалі запрошували зірок естради. 
На другому чи на третьому виступала Ла Тойя Джексон, пізніше 
Тарас Петриненко, Ірина Білик. Це було загальноміське свято, 
одночасно з яким проходив фестиваль українського романсу. 
- Діти прагнули потрапити на фестиваль?
- Звичайно, уявіть роки, коли економіка країни починає «бук-
сувати», а фестиваль стає чи не єдиною можливістю кудись по-
їхати, адже грошей на поїздки дітей тоді майже ні в кого не було. 
- А як місцеве населення сприймало ЗОСю?
- Славутичани живуть  фактично в лісі, відірвані від великих 
українських міст: до Чернігова мало хто поїде на концерт чи в 
театр, до Києва теж не кожен поїде. А людям обов’язково треба 
розслаблятися. Тому ЗОСя, як була, так і є  можливістю отрима-
ти велике задоволення. 

Думки вголос!
Щоб зрозуміти, як фестиваль змінюється з роками, треба дізна-
тися і думку місцевих жителів. Яким є для них фестиваль ЗОСя 
наразі та з чим вони його асоціюють, ми розпитали у присутніх 
на  святковій концертній програмі творчих колективів та гостей 
міста 14 вересня о 19:30.
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     Наша подорож починається з вокзалу 
Славутича. Для такого невеличкого міс-
та це величенька будівля. В електричці, 
окрім нашої групи, лише декілька людей. 
Після першої зупинки недалеко від міста, 
електричка починає набирати швидкість. 
Наш гід, жінка близько 45 років, пере-
раховує усіх. Звичайно, вона ж не хоче 
загубити когось серед Зони. Спочатку 
за вікном все той же сосновий ліс з вкра-
пленнями беріз. Але через кілька хвилин 
ми попадаємо на територію Білорусії. 
Важко сказати, що це саме Зона.   
     Спочатку змін майже не видно. Лише 
через 10-15 хвилин ми бачимо зміни. Бу-
реломи у лісі, старі, проржавілі ЛЕП, що 
виринають з місцевих болот, покинуті, 
забуті Богом села. В душу поволі закрада-
ється смуток.
  Хвилин за п’ятдесят електричка 
під’їжджає до критої залізничної плат-
форми. Одразу ж КПП, перевірка пас-
портів. Суворий контроль, що й казати, 
неначе до тюрми ведуть. Усі в передчутті. 
Старенький автобус везе нас до оглядово-
го павильйону. За вікном дикий ліс, стара 
дорога, усюди природа, хоча якась дивна. 
Ми виходимо біля жовтої двоповерхів-

ки. Одразу ж перед очами 
виростає громада Чорно-
бильської АЕС. Вона навіть 
більше, ніж на картинках.  
Відома, мабуть, всім біло-
червона труба втрачає свою 
верхівку серед хмар. А по-
ряд ще більший за розмі-
ром новий проект Арка.
     Добрий, з почуттям гу-
мору, вусатий чоловік про-
водить нам екскурсію у спе-
ціальній кімнаті. Короткий 
фільм про будівництво пер-
шого Саркофагу, розповідь 
про проект майбутнього. 
Цікаво? Так, але видно, що 
кожному вже не терпиться 
до Прип’яті.
     Ми в автобусі, в’їжджаємо 
у Прип’ять. Усі прилинули до вікон. За 
густими дикими деревами вже видніють-
ся старі житлові масиви. Нас вивозять на 
головну площу. Виходимо. ДК «Енерге-
тик», готель «Полісся». Вдалині виднієть-
ся будівля з великим гербом Радянського 
Союзу. З’являється дивне відчуття, що 
щось не так... Нам кажуть не ступати на 

мох, якщо хочемо бути здорови-
ми. Мабуть, він сильно акумулює 
радіацію.  
     Наш гід та вусатий чоловік зі 
станції ведуть нас далі. Ми об-
ходимо будівлю «Енергетика». 
Бачимо відоме «Чортове колесо», 
автодром з замерзлими навіки 
машинками. Я розумію, що тут не 
так. Тиша. Абсолютна. Тут давно 
не має життя, але і смерть вже по-
кинула це місце. Воно зовсім пусте. 
     Починає боліти голова. Рос-
лини тут якісь дивні. Квітки ніби 
гниють заживо. А ягоди місце-
вих кущів незвично великі. Ця 
тиша… На будівлях намальовані 
тіні людей, не можу зрозуміти, на-
віщо їх тут малювали. Тиша… Усі 
роблять знімки біля колеса, фото-
графують покинуті будівлі. Вони 
не чують. Не розуміють. Ми по-
вертаємось до автобусу. Я навіть 
трохи радий тому, що екскурсія 
вийшла доволі короткою. З одного 

вікна «Енергетика» на нас «дивиться» Во-
лодимир Ілліч. Навіть його погляд якось 
дивно порожній, неначе каже: «Тут нічо-
го не має, тікай, хлопче!» Нас вивозять з 
міста.
     Короткий обід в їдальні для працівни-
ків ЧАЕС. Хоча дуже смачний. Ми беремо 
хліба - погодувати сомів у каналі-охоло-
джувачі. Виходимо. Перед очима за пар-
каном ліс. Він не мертвий, росте. І в ньому 
також росте життя. Птахи, лосі, вовки, ка-
бани. Тут є життя. Тільки без нас. Ми тут 
гості. Попри викинуту у повітря і зали-
шену напризволяще смерть двадцять сім 
років тому, природа повернула собі свої 
володіння, які людина забрала. Природа 
відновиться, вона вже це робить. А ось 
людина… ні, вона тут тепер персона нон 
грата. Їй тут не має місця, бо своє вона 
знищила своєю ж помилкою. Сорок п’ять 
тисяч мешканців Прип’яті. Передова 
атомна станція СРСР. А потім одна ніч. 
Кілька хвилин. Помилка. Вибух. І все. 
Одна мить, коротка мить - і людей тут 
вже не буде. Лише сліди, які ми тут зали-
шили, змушують нас повертатись сюди. 
     Я вважав, що це місце просто справить 
цікаве враження. Не думав зустріти тут 
таку пустку. Побачити це було моєю мрією. 
Тепер я буду бачити це в нічних кошмарах. 
Радію, коли нарешті сідаємо у потяг. Через 
годину ми вже будемо у світі людей. Але 
цю дивну тишу я не забуду ніколи.  

Симфонія тиші 
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Несподівана 
прогулянка лісом

Над випуском працювали:
репортер - Данило Богомолов,
дизайнер - Анастасія Пенкіна

Опале листя за вікном,
холодна осінь, небо сіре.
Усілись троє за столом,
і згадують це місто миле.

Місто, де осінь зігріває,
а небо в мрії проведе,
де навіть листя гарно опадає,
Славутич – місто тихе це.

Та спогади ці всі – то ще майбутнє,
бо зараз же і досі конкурс йде.
Це – ЗОСя, ім’я ось незабутнє.
Дітей в майбутнє світле він веде.

Важкенько всі події в вірш зліпити!
Вже другий день покинув нас.
Та намагатимусь успіти.
На нашій ЗОСі  якось раз…

У перший день в Чорнобилі бували,
побачили, як тихо Прип’ять спить.
Собак, сомів у річці – всіх нагодували,
і час цей промайнув, як одна мить.

А потім повернулись, оселились.
По місту поблукали, як примари.
З сусідами знайомились, здружились.
Події ці розвіяли осінні хмари.

І другий день для нас почався.
Робити нічого – пішли гуляти в ліс.
А там багацько гарного, та час усе ж кінчався,
і ми пішли з країни казок, 
понуро опустивши ніс.

Та далі настрій швидко повернувся.
Подій багато, як калейдоскоп.
Прес-конференція, де кожен посміхнувся,
і майстер-клас – пізнань нових галоп.

На  ЗОСю вперше приїздили,
і не жалкуємо про втрачений свій час,
бо скажемо майбутньому весело
На нашій ЗОСі. Якось. Раз…

Місто, де осінь    
зігріває

     
Вперше я на півночі України та 
ще й в дивовижну пору року – 
осінь. Дякую ЗОСі, виконала ще 
одну мрію. Залишалось дві годи-
ни до обіду, тому ми з командою 
вирішили піти до найближчого 
лісу. Місцева природа одразу ж 
зустріла своїм запахом. Гриби, 
хвоя, стара деревина. Це немож-
ливо передати словами. Знаєте, 
як повернутися до рідного дому, 
в якому давно не був. Так гарно 
одразу ж стало. Дівчатам теж 
сподобалось, почали все фото-
графувати, кожну дрібничку. 
Воно й зрозуміло. Увесь ліс 
гарний саме у таких дрібничках: 
невеликі капелюхи грибів під 
старою трухлявою дровинякою;  

павук, що плете 
своє сріблясте 
павутиння. Ми 
йшли у глибину 
лісу, як я щось 
відчув на лобі. 

Ніби нитку натягнув. Одразу ж 
дівчат зупинив, а сам відійшов і 
почав шукати. Павук як раз вив 
свою павутину. Вже протягнув 
кілька ниток на півтора метри 
між деревами. Той ще трудяга він 
виявився, цей павучище. І гар-
ний же був, з хрестом на спині. 
А сам ліс чи образився на нас, чи 
може просто не в настрої був, але 
завів нас так, що ми загубились. 
Хоча було весело блукати між 
цих беріз та сосен, дихати чистим 
повітрям. Так воно все захопи-
ло, що навіть наше невеличке 
блукання не засмутило. Одне, 
що зуміло трошки зіпсувати нам 
настрій, так це те, що ми доволі 
швидко вийшли з того лісу.

        На нашій ЗОСі якось раз...

...побачили ми мухомор

...нас зустрів охоронець лісу
...квітка вразила нас своїм 
яскравим кольором

...а поряд ще якісь гриби
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...привіталися з жителем 
дерева

...відчули сосновий шарм 
осені


