
В російських ЗМІ з’явилась інформацію про те, що нібито міщани Генічеська, звернулись до 

самопроголошеного голови республіки Крим(ред. – з кінця лютого, статус «територія України, 

тимчасово окупована Росією») Сергія Аксьонова. Він у свою чергу повідомив  президента Росії, 

цитую: «К нам поступило обращение от жителей города Геническа и Генического района 

Херсонской области Украины. Люди просят разрешить поставки газа из Крыма в этот 

регион.…». Отже, слід перевірити це твердження, чи справді було офіційне звернення від жителів 

міста, й також  перевірити усі вислови  російської та української сторін з цього приводу. 

Вперше цей допис з’явився 12 листопада о 16:57 на офіційній сторінці Сергія Аксьнова у фейсбуці. 

У додаток до цього запису було прикріплене офіційне відео звернення-відповідь президента РФ 

Володимира Путіна на прохання Аксьонова, зроблене після засідання призидіума Держради Росії 

в Ярославлі: «Надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями, это 

понятно. Но, тем не менее, помочь нужно, так что сделайте все то же самое, что 

и в прошлом году» - відповів «благодійник» Володимир Путін. 

 

Чи справі Росія розпочала поставку українського газу на материкову Україну(Генічеськ)? Та 

перевіримо кожне речення зі звернення Сергія Аксьонова до Путіна. 

«К нам поступило обращение от жителей города Геническа и Генического района 

Херсонской области Украины. Люди просят разрешить поставки газа из Крыма в 

этот регион…».  Дійсно, звернення від місцевих мешканців було у формі листа, під яким 

збирали підписи. Це підтверджує, з російського боку Аксьонов та український бік в обличчі  

міського голови Генічеська Олександр Тулупов, який підтвердив цю інформацію. А ось обличчя 



ініціатора збору – сумнівне. 

 

Ним виявився Едуард Коваленко, який у свою чергу фігурує в кримінальному проваджені, як 

обвинувачений за статею 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній 

діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). 

 



На активній сторінці Едуарда Коваленка у фейсбуці за 3 дні до мітингу, яке згодом відбулось 31 

жовтня о 15:00 біля місцевої райдержадміністрації, був опублікований допис, в якому містилась 

інформація про мітинг та винесені пункти на розгляд місцевій громаді, одне з яких: «…звернутись 

до керівництва Криму з проханням надати можливість закачувати газ із Стрілкового 

газородовища до Глібовського газородовища»(Без згадки про його повернення до Генічеська). 

 

На фотографіях Едуард Коваленко та мітингарі,які підписуються «за» резолюцію.  

Згодом на сторінці була опублікована відповідь на резолюцію, в якій зазначалося, що прохання 

відправлене на розгляд «голові ради міністрів республіки Крим» Сергію Аксьонову, після якого 

ним і було зроблене офіційне звернення до президента РФ, задокументоване відеом.  

 



«И город, и район находятся под угрозой гуманитарной катастрофы…». Перш за все, 

за визначенням, гуманітарна катастрофа передбачає людські жертви(смерті). Що дозволяє 

відкинути цю цитату, як таку, що не відповідає дійсності. Але… насамперед, «катастрофа» в 

іншому.  За словами голови Генічеської РАД Олександра Воробйова газу вистачає сповна, а ось 

його надлишок, немає де зберігати. Раніше, до окупації Криму його накопичували в Глібовському 

газовому підземному сховищі, що у Джанкойському районі, а з настанням морозів, незначну його 

частину використовували за для вдоволення у газовій потребі місцевих жетелів. Зараз ж, через 

надмірний тиск у газових трубах газ спалюють, як сказав Олександр Воробйов – гріють атмосферу.    

 

 «Люди просят разрешить поставки газа из Крыма в этот регион…Обратился с 

просьбой к Владимиру Владимировичу Путину разрешить поставки газа из 

Глебовского газохранилища на территорию Украины.».  Глібовське газосховище, яке 

знаходиться в Криму, до окупації належало українській державі та входило до публічного 

акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», де всі акції належали національній 

акціонерній компанії(НАК) «Нафтогаз України». 17 березня 2014 року парламент 

самопроголошеної Республіки Крим оголосив про націоналізацію компанії. А вже 29 

листопада 2014 року, підприємство було перереєстроване російською владою в державне 

унітарне підприємство Республіки Крим. 10 жовтня 2014 року Генеральна прокуратура 

України почала кримінальне провадження «за фактом протиправного заволодіння 

майном публічного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Ось така історія 

«запозиченого» сусідами нашого підприємства, яке займалось розвідкою та видобутком 

нафти та газу на українському шельфі Чорного і Азовського морів, до насильницького 



приєднання Криму Росією.

 

Згадок про поставки газу до Генічеська на офіційному сайті примари «Чорномонафтогазу», ні на 

сайті Міністерства енергетики РФ не зазначаються. 

 

А ось на провідних сайтах російських ЗМІ, незлічена кількість, враховуючи відео-діалог 

Володимира Путіна та Сергія Аксьонова. 



 

Мер міста Генічеськ прокоментував сайту «15 минут» відео-розмову між Путіним та Аксьоновим, - 

«У нас нормальная ситуация. Нет никаких проблем с газом, поступает в полном 

объеме». 

Раніше, постачальником газу на АР Крим з українського боку було приватне товариство «Пласт», 

але згідно статті 4, пункту 4.2 та 4.3 Закону України «Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території 

України» від 12 серпня 2014 року будь які переправи газу до Криму та з нього заборонені. 

 

 



Отже, цитата: «И город, и район находятся под угрозой гуманитарной катастрофы…» - 

неправда. Гуманітарна катастрофа передбачає людські жертви(смерті). Середня температура за 

рік 10,4 °C; середній мінімум 6,6 °C. 

 

 

 

Клімат Генічеська 

Показник Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Рік 

Абсолютний 

максимум, °C 
14,1 17 22,4 27,8 31,8 37,1 38,3 38,4 33,6 29,1 22,3 16,3 38,4 

Середній 

максимум, °C 
0,5 0,9 5,2 12,7 19,9 25 28 27,1 21,9 14,9 8,3 3 14 

Середня 

температура, °C 
−2,5 −2 1,8 8,9 16 20,8 23,6 22,6 17,3 11,2 5,1 0,3 10,4 

Середній 

мінімум, °C 
−5 −4,7 −0,8 5,4 11,7 15,7 18 17,3 12,5 7,5 2,5 −2,1 6,6 

Абсолютний 

мінімум, °C 
−30,3 −28 −18,4 −9 −2,2 0,2 8,4 6 −5,4 −12,2 −20,8 −22,1 −30,3 

Норма 
34.7 30.8 30.7 30.1 35.1 40.6 35.7 27.9 27.4 25.6 32.9 36.1 387.7 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F


опадів, мм  

Вологість 

повітря, % 
88.5 85.7 81.6 75.1 65.7 66.3 66.8 65.2 74.8 77.2 87.5 86.7 76.8 

  

Цитата: «К нам поступило обращение от жителей города Геническа и Генического района 

Херсонской области Украины. Люди просят разрешить поставки газа из Крыма в этот 

регион.…» є напівправдою, бо жителі дійсно звернулись до Сергія Аксьонова, але з проханням: 

«…звернутись до керівництва Криму з проханням надати можливість закачувати газ із 

Стрілкового газородовища до Глібовського газородовища. 
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