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Те, що з двохсот країн світу є одна, де сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа — аварія на Чорнобиль-
ській атомній станції, для нас сумна честь. Історії не розвернеш назад. Зостається лише сказати правду про неї, про те, що ця 
катастрофа — один з найтяжчих злочинів комуно-радянського режиму, з огляду на те, де саме була увігнана ця скабка — в сер-
це України, як проектувалася, будувалася і експлуатувалася ця станція. А ще залишається ключове питання: як нам, україн-
цям, жити роки й віки з цим Чорнобильським монстром? 

Перші у Верховній Раді сьо-
мого скликання парламентські 
слухання, що пройшли минулого 
тижня, здавалося б, чітко окрес-
лили проблему вже своєю на-
звою — «Про стан, заходи і пер-
спективи подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи». 
Спікер Ради Володимир Рибак у 
вступному слові констатував, що 
такі катастрофи «разом з іншою 
антропогенною діяльністю по-
ставили світ практично на межу 
виживання». І що «ядерна не-
безпека не знає кордонів». І які 
ж висновки? «Перший. Говорити 
правду… Другий. Завжди керу-
ватися інтересами людей, осо-
бливо майбутніх поколінь, при 
прийнятті стратегічних рішень. 
Третій. Визнати неможливість 
вирішення глобальних проблем 
зусиллями одної країни».

Правильні слова. Але ось ще 
одна констатація голови парла-
менту про чорнобильські про-
блеми в країні через 27 років 
після катастрофи: «Сьогоднішня 
кількість проблем, що вимага-
ють вирішення, не зменшилася. 
Навпаки, екологічні, соціальні, 
психологічні, медичні та інші не-
гативні процеси загострюються 
і набувають системного характе-
ру». Але, власне, чому «загострю-
ються» і «набувають»? Відповідь 
на це питання і намагалися шу-
кати учасники слухань. Серед 

них було мало самих парламен-
тарів, які вкотре продемонстру-
вали свою «громадянську ак-
тивність». У залі Ради були пере-
важно представники виконавчої 
влади, наукових, громадських 
організацій, у тому числі, звичай-
но, чорнобильських.

Спершу вислухали представ-
ників урядових структур. З міні-
стрів виступила лише Наталія Ко-

ролевська, очільник Мінсоцпо-
літики. Інші відомства були пред-
ставлені на нижчому рівні. Наталія 
Юріївна нагадала статистику: на 
сьогодні 2 мільйони 132 тисячі 
257 осіб віднесені до постраж-
далих унаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Серед них майже 
117 тисяч — інваліди, понад 462 
тисячі — потерпілі діти. Загаль-
на кількість чорнобильців мен-

шає — відходять в інші світи, але 
при цьому інвалідів більшає, теж 
з цілком зрозумілих причин: з ро-
ками здоров’я у жертв аварії не 
додається. Було проведено і таке 
порівняння: жертв Чорнобиля у 
нас більше, ніж населення таких 
європейських країн, як Латвія чи 
Словенія. 

Пані міністр густо сипала 
цифрами, часто й за інші мініс-

терства. «У 2013 році на соці-
альний захист осіб, постраж-
далих унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, за різними 
бюджетними програмами Мін-
соцполітики, Мінфіну, Міністер-
ства надзвичайних ситуацій, 
а також з урахуванням витрат 
Пенсійного фонду передбаче-
но сумарно 11 мільярдів 170 
мільйонів гривень». Не забула 
додати, що це аж на 4,5 мільяр-
да гривень більше, ніж у 2009 
році, тобто останньому році по-
маранчевої влади (можна б до-
дати — і в першому році світо-
вої економічної кризи). Цифри 
для простого громадянина ви-
даються захмарними. Але поді-
літь 495 мільйонів гривень, ви-
ділених на безплатне харчуван-
ня учнів і студентів, потерпілих 
від аварій, і вийде десь по 5 гри-
вень на день. «Безплатно!» Ще 
промовистіше буде, коли розді-
лити 370 мільйонів, виділених 
на оздоровлення більш як двох 
мільйонів постраждалих: це по 
160 гривень на рік на брата. 
«Оздоровитися» на ці гроші не-
можливо. Тому обрано інший 
варіант — чергу. Оздоровлю-
ється на рік менше 20-ої части-
ни постраждалих (89,5 тисячі), 
тобто всі пройдуть оздоровлен-
ня за 20 років, до півстоліт-
ньої річниці аварії, — хто 
буде ще сущий. 

Чорнобиль: 
27 років балачок про 

«ліквідацію наслідків аварії»

Встановлення секретної телефонної лінії на держав-

ній дачі спікера парламенту Володимира Рибака кошту-

ватиме  понад чверть мільйона гривень. Така інформація 

є в розпорядженні «Української правди» з посиланням на 

лист Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації.

Спецслужба просить виділити 270 тисяч гривень 

«для забезпечення урядовим зв'язком вищих по-
садових осіб держави в місцях їх постійного та 
тимчасового перебування».

Ця сума потрібна для встановлення трьох телефон-
них апаратів спецзв'язку на державній дачі №62 у Кон-
чі-Заспі.

Згідно з офіційним переліком мешканців державних 

дач, дача №62 закріплена за Головою Верховної Ради 

Володимиром Рибаком. Як відомо, вартість автомо-
білів «Opel Combo», придбаних урядом Юлії Тимо-
шенко (за що її теж звинувачують)  у 2009 році для по-

треб сільської медицини, становила 12,5 тисяч євро 
за штуку, що удвічі дешевше за встановлення лінії 
спецзв'язку на дачі Рибака.

Телефон на дачу регіонал-спікера Рибака  
коштуватиме як дві машини для сільської медицини

Київ. Пікет протесту чорнобильців під Кабміном.Київ. Пікет протесту чорнобильців під Кабміном.
Фото Петра АнтоненкаФото Петра Антоненка
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Кожен третій житель області — 
пенсіонер
На початок 2013 року в органах Пенсійного фонду Черні-

гівської області перебували на обліку 354,1 тис. пенсіонерів. 
Це на 7,1 тис. менше, ніж на початок 2012 року. У розрахунку з 
кожних 1000 жителів області 331 були пенсіонерами.

Переважна більшість пенсіонерів (79,9%) отримують пенсії 
за віком, 12,7% — за інвалідністю, 4,6% — у зв’язку із втратою 
годувальника, 1,9% — за вислугу років, 0,9% — соціальні пенсії.

Середній розмір місячної пенсії, призначеної органами 
Пенсійного фонду, на 1 січня 2013 року становив 1296 грн (з 
урахуванням цільової та інших видів грошової допомоги, ін-
дексації), що на 191 грн більше, ніж рік тому. Пенсії нижче від 
прожиткового мінімуму призначено 1,2% пенсіонерів, їх роз-
мір у середньому становив 592 грн.

Із загальної кількості пенсіонерів 68,7 тис. — інваліди. Се-
ред них 87,1% — інваліди праці, 8,0% — інваліди війни, 4,0% — 
інваліди з дитинства.

Середній розмір призначеної інвалідам місячної пенсії 
становив 1346 грн (з урахуванням цільової та інших видів гро-
шової допомоги, індексації), що на 16,1% більше, ніж на поча-
ток 2012 року.

Із загального числа пенсіонерів 16,8% — працюючі.

Радіо по дротах ще живе 
Послугами дротового мовлення в області користуються 

жителі 84 населених пунктів, з них 72 сільських. 
Мережа дротового мовлення нараховує 29 радіовузлів, у 

т.ч. 14 у сільській місцевості.
Є стала тенденція до зменшення кількості радіотрансля-

ційних точок. Від початку року цей показник скоротився на 
3,7 тис. і на 1 квітня 2013 р. становив 37,2 тис. (на цю дату 
2012 р. — 49,5 тис.). У сільській місцевості нараховувалося 
1,3 тис. радіотрансляційних точок, що становить 41,5% рівня 
квітня 2012 р. 

Чуваська громада пропонує 
Чернігову стати 
містом-побратимом Чебоксар
У теплій атмосфері пройшла зустріч голови Всеукраїн-

ської об’єднання чувашів Надії Лісової, голови Чернігівського 
обласного об’єднання чувашів Олександра Трофімова з Олек-
сандром Левочком, заступником керівника департаменту 
культури і туризму Чернігівської облдержадміністрації.

Чуваші за дорученням голови міської адміністрації Чебок-
сар Олексія Ладикова озвучили пропозицію визнати Черні-
гів містом-побратимом столиці Чувашії Чебоксар. Наступний 
крок — зустріч із міським головою Чернігова Олександром 
Соколовим.

Чебоксари (чуваською Шупашкар) — місто в Росії, столи-
ця Чуваської автономної республіки; адміністративний, на-
уковий, промисловий і культурний центр Чувашії. Населення 
на 1 січня 2012 р. складало 460,4 тис. осіб, з підлеглими сіль-
ськими населеними пунктами — 470,9 тис. осіб.

День міста Чебоксари відзначається третьої неділі серпня. 
Переможець конкурсу «Найупорядкованіше місто Росії» 2001 
року. Розташоване на правому високому березі Чебоксарсько-
го водосховища. Провідні галузі економіки — електро-, енерго-
обладнання, машинобудування і харчова промисловість.

Пам’ятки історії та культури
На початок 2013 р. у Державному реєстрі нерухомих 

пам’яток України налічувалися 8792 пам’ятки культурної 
спадщини Чернігівщини (враховуючи ті, що входять до складу 
комплексів), з них 1746 — за категорією національного зна-
чення, інші — місцевого.

Найбільшу кількість культурних об’єктів складають архео-
логічні пам’ятки (63,4%), решта — історичні (34,7%) та мону-
ментального мистецтва (1,9%).

На всі види ремонтно-реставраційних робіт та інші заходи 
з охорони культурної спадщини за 2012 р. асигновано 2427,5 
тис. грн, з яких 64,1% виділено з місцевого бюджету, 35,9% — з 
інших джерел. Державне фінансування цих робіт склало лише 
0,02%. Це при тому, що частка об’єктів національного значен-
ня в області рівно у тисячу разів (!) більша — 20 відсотків. 

Міністерство культури 
підтримало ідею створення
заповідника у Ніжині
На території Національного заповідника «Софія Київська» 

відбулося чергове засідання науково-методичної ради Мініс-
терства культури, на якому було розглянуто питання створення 
історико-культурного заповідника на території міста Ніжина. У 
засіданні взяли участь представники влади Чернігівщини.

Директор департаменту культури і туризму, національнос-
тей та релігій облдержадміністрації Сергій Мойсієнко на за-
сіданні науково-методичної ради зазначив: «Ніжин має само-
бутню історичну та культурну спадщину, більше 100 пам’яток 
архітектури». 

Ідея створення заповідника виникла давно, але тільки з 
2011 року пожвавився процес його створення завдяки під-
тримці з боку керівництва області. Ніжинське управління 
культури склало список пам’яток архітектури міста, після цьо-
го документи були погоджені виконкомом міської ради. На за-
мовлення міськради Інститутом архітектури та містобудуван-
ня виготовлено проект майбутнього заповідника.

Після схвалення даного проекту Міністерством культу-
ри України матеріали буде направлено до Кабінету Міністрів 
України з метою ухвалення постанови про створення істори-
ко-культурного заповідника на території Ніжина.

Про це сповістили три постріли з 13-ої гармати, які пролуна-
ли 20 квітня на Валу, стародавньому княжому Дитинці, та трохи 
налякали чернігівців, які завершували прибирати місто на су-
ботнику. 

На Валу проходило обрядове історичне дійство, присвячене 
історії Чернігівського князівства.

Алея Героїв традиційно перетворилася на містечко май-
стрів, де можна було подивитися на витвори мистецтва, купити 
їх. Відбувся фестиваль дерунів. Щоправда, поки що були пред-
ставлені лише два заклади — «Колиба» та «Варенична», які при-
гощали смачними дерунами за гроші. А на конкурсі поїдання де-
рунів вони були й безкоштовні.

Увечері для чернігівців та гостей міста на алеї Героїв пра-
цювала «Зелена сцена», яка щоп’ятниці з 10 травня і до вересня 
буде знайомити із сучасним мистецтвом.

«Чернігівський монітор»
Фото Оксани Стельмах, Ірини Шевченко

Таке найменування вулиць — це 
знущання над борцями 
за незалежність України

ЗВЕРНЕННЯ
Чернігівського міського об’єднання товариства 
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка до Чернігівської 
міської ради з приводу наруги над пам’яттю бор-

ців за волю і незалежність України 
19 квітня 2013 року на розгляд сесії Чернігівської 

міської ради винесено питання про надання новоутворе-
ним вулицям таких назв: імені Лазаря Барановича, імені 
Короткова, імені Галанова, імені Героїв Крут. Утворення 
цих нових вулиць відбувається у зв’язку зі скандальною 
котеджною забудовою на земельній ділянці біля полого-
вого будинку на розі вулиць 1-го Травня — ім. Маресьєва. 
Це будівництво відбувається на землях, які колись входи-
ли до ботанічного саду в урочищі «Ялівщина». Пізніше ці 
землі використовувалися радгоспом «Деснянський», КСП 
«Квіти Чернігова» і були скандально розпайовані як зем-
лі сільськогосподарського призначення і приватизовані. 

7 липня 2011 року, напередодні 20-ої річниці неза-
лежності України, обласні організації Української народ-
ної партії і Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка 
звернулися до чернігівського міського голови із пропози-
цією про перейменування та повернення історичних назв 
вулицям Чернігова. Серед них була пропозиція перейме-
нувати вулицю 50 років ВЛКСМ на вулицю Героїв Крут та 
вулицю 50 років СРСР на вулицю Лазаря Барановича.

Однак присвоювати імена Героїв Крут та Лазаря Ба-
рановича новим вулицям саме в районі скандальної за-
будови — урочища «Ялівщина» — при категоричній незго-
ді з цим «Просвіти» і УНП є щонайменше провокаційним.

Викликає подив одночасне найменування, за пропози-
цією міського комітету Комуністичної партії, новоутворених 
вулиць Чернігова на честь ще двох партизанів Великої Ві-
тчизняної війни (Короткова і Галанова). Прізвища обох цих 
«величних історичних постатей» радянської епохи навіть не 
згадуються в енциклопедичному довіднику «Чернігівщина» 
(Київ, «Українська радянська енциклопедія», 1990). 

Це відбувається на тлі повного ігнорування міською 
владою подання обласних організацій УНП і Товариства 
«Просвіта» від 13 грудня 2011 року про приведення до 
норм українського правопису назв вулиць і провулків 
Чернігова в рамках підготовки до Всеукраїнського пере-
пису населення, що планувався на 2012 рік. Наприклад, 
вулиць Василькова, Музикальна, Овражна, Розсвітна, 
Сиренєва.

А провокаційні найменування нових вулиць Черніго-
ва є прямою наругою над пам’яттю борців за волю і не-
залежність України та провокують посилення напруги в 
суспільстві.

Туристичний сезон 
у Чернігові відкрито! 

Просвітяни Чернігова — Просвітяни Чернігова — 
за переміни в роботі організаціїза переміни в роботі організації

Новим головою обраний 
Андрій Глухенький

18 квітня 2013 року в Чернігівському літературно-ме-
моріальному музеї-заповіднику М.М. Коцюбинського від-
булися звітно-виборні загальні збори Чернігівського місь-
кого об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. 
Тараса Шевченка. 

Вели збори відомі просвітяни: голова Чернігівської обласної ор-
ганізації Української народної партії, народний депутат 4-го скликан-
ня Володимир Ступак, представник головної ради ВУТ «Просвіта», 
журналіст центрального видання товариства — газети «Слово Про-
світи», засновник і редактор газети «Світ-інфо» Петро Антоненко, ди-
ректор музею-заповідника Ігор Коцюбинський. 

Зі звітом про роботу організації виступила голова міського 
об’єднання «Просвіти», відома поетеса та громадський діяч Надія Гал-
ковська. 

В обговоренні доповіді виступили Андрій Глухенький, Сергій Пав-
ленко, Станіслав Журавель, Володимир Ступак, Петро Антоненко, 
Олександр Штань, Інеса Вачнадзе, Сергій Богдан, Лариса Куровська, 
Віктор Лазар. 

Більшість виступів учасників зборів були гострими, критичними. 
Просвітяни висловлювали рішучість покінчити із тривалим застоєм у 
житті організації. Чимало також говорилося, що організація, як і на-
лежить за статутом «Просвіти», має бути масова і демократична. Тоб-
то до її роботи має залучатися якнайширше коло просвітян, а вся ро-
бота керівних органів повинна вестися гласно, прозоро, під контро-
лем громадськості. Цього вимагає і статут ВУТ «Просвіта», про потре-
бу суворого дотримання якого також йшлося на зборах. І це особливо 
важливо в умовах наступу шовіністичних, антидержавних сил на все 
українське. Про це явище також із тривогою говорили просвітяни. 

Загальні збори доручили новообраній раді відновити роботу ко-
місії «Просвіти» із контролю за дотриманням Конституції України 
щодо застосування державної мови в діяльності державних, кому-
нальних, приватних структур міста Чернігова. 

Збори обрали керівні органи міського товариства. Головою Чер-
нігівського міського об’єднання товариства «Просвіта» обраний мо-
лодий, але вже досвідчений і авторитетний громадський діяч Андрій 
Глухенький (підтримало 46 із 62 учасників зборів). Заступниками го-
лови обрані Ігор Коцюбинський та Надія Галковська. Усі троє, згідно 
зі статутом, обрані й членами ради об’єднання, керівного органу ор-
ганізації. Членами ради також обрані: Ганна Арсенич, Андрій Кужель, 
Лариса Куровська, В’ячеслав Лебідь, Раїса Решетнюк, Валерій Сара-
на, Сергій Соломаха, Сергій Черняков. Збори обрали контрольно-ре-
візійну інспекцію, статутний орган, який контролює від імені органі-
зації діяльність її ради. До комісії обрані: Сергій Богдан, Костянтин 
Іванов, Олексій Івченко, Володимир Мороз, Олександр Штань. 

Загальні збори просвітян Чернігова вкотре засвідчили, що «Про-
світа» є об’єднанням усіх патріотичних, національно-демократичних 
сил незалежно від їх політичної приналежності, а не пропагандист-
ським підрозділом якось однієї партії.

* * *
Учасники зборів одноголосно прийняли Звернення до Чернігів-

ської міської ради (друкується поруч). 
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У театрі ім. Т. Шевченка 
прем’єра — 
«Страсті за Гускою»
У Чернігівському обласному академічному му-

зично-драматичному театрі імені Т. Шевченка про-
йшла чергова прем’єра — сатирична комедія на 2 
дії «Страсті за Гускою» — за п’єсою видатного укра-
їнського драматурга Миколи Куліша «Ось так заги-
нув Гуска» у постановці режисера театру Тетяни Шу-
мейко.

Тетяна Шумейко прийшла до театру 1992 року 
на посаду артистки драми. На чернігівській сцені зі-
грала багато ролей. У діючому репертуарі грає такі 
ролі як Проня Прокопівна («За двома зайцями»), Мо-
тря («Кайдашева сім’я»), Сюзанна («Французька ве-
черя») та інші. Тетяна Шумейко заочно закінчила ре-
жисерський факультет того ж Харківського інститу-
ту мистецтв, в якому колись здобула професію ак-
триси. Вистава «Страсті за Гускою» — це четверта 
робота режисера Тетяни Шумейко. Перед цим вона 
поставила спектаклі «Вільні метелики» за п’єсою 
американського драматурга Л. Герша, «Комедія 
про… сенс існування» за п’єсою білоруського дра-
матурга В. Рудова, «Останній палко закоханий» Ніла 
Саймона.

Ролі у новій виставі виконують: Гуска — Вален-
тин Корінь та Микола Мироненко, Секлета Семе-
нівна — Олена Бондаренко та Любов Колесникова, 
Івдя — з. а. України Антоніна Баглій та Ольга Козу-
нова, Устонька — Ольга Дущенко та Вікторія Пеня-
єва, Настонька — Олена Гончар та Діна Лобур, Пис-
тонька — Олена Стаценко, Вікторія Велика та Оль-
га Турок, Христонька — Наталія Гнатенко та Марина 
Усічено-Джевага, Онисонька — Тетяна Сунгурова та 
Ірина Юсухно, Охтисонька — Ірина Лозовська та На-
талія Рибенок, П’єр — Володимир Соловйов, Дмитро 
Обєд ніков та Євген Бондар, Мух — Євген Бондар.

Нові археологічні 
дослідження 
у музеї Тарновського 
Виставка «Нові археологічні дослідження Черні-

гівщини» відкрилась у Чернігівському історичному 
музеї імені В. Тарновського. Вона презентує мате-
ріали розкопок польового сезону 2012 року на те-
риторії області:

— Шестовицької міжнародної археологічної 
експедиції на городищі та посаді в урочищі Коро-
вель біля с. Шестовиця Чернігівського району; 

— експедиції Чернігівського національного пе-
дагогічного університету ім. Т. Шевченка у смт Лю-
беч Ріпкинського району; 

— експедиції Інституту археології НАН України 
та ЧНПУ імені Т. Шевченка на Виповзівському дав-
ньоруському археологічному комплексі у Козелець-
кому районі;

— експедиції Ніжинського державного уні-
верситету ім. М. Гоголя та Інституту археології НАН 
України на території м. Новгорода-Сіверського.

Серед експонатів виставки — ряд унікальних 
речей: іконка XV – XVI cт. із зображенням Георгія 
Змієборця та висла печатка ХІІ – ХІІІ ст. із розкопок 
на Замковій Горі у Любечі; підвіска Х ст. у вигляді 
щита та намистини з досліджень біля с. Шестовиці.

З Виповзівського археологічного комплексу 
до зібрань музею потрапили: дирхем початку Х ст., 
скандинавські псалій і бутероль та набір різноетніч-
них прикрас, серед яких найцікавішими є сережка 
волинського типу, чотири однотипні персні зі встав-
ками з агату, шумляча підвіска. Під час розкопок у 
Новгороді-Сіверському був знайдений незвичай-
ний культовий предмет кінця Х – початку ХІ ст. — 
вирізана з рогу невелика копія вістря списа із про-
кресленим на одному з боків хрестом.

Загалом на виставці, яка працює до кінця трав-
ня, експонується більше 140 предметів.

Браконьєр на Десні 
«наловив» 10 тисяч штрафу
Під час рейду в рамках операції «Нерест» праців-

ники міліції лінійного відділу в річковому порту Чер-
нігів затримали 34-річного мешканця Чернігова, 
який на Десні здійснював незаконний вилов риби 
за допомогою зяберних сіток.

Браконьєр натягав чималу кількість риби: лящ 
— 13, щука — 12, плотва — 10, синець — 36 штук, 
а також декілька карасів та в’язь. Збитки, завда-
ні рибному господарству, склали близько 10 тисяч 
500 гривень.

Міліцією відкрито кримінальне провадження 
за статтею 249 частиною 1 Кримінального кодек-
су України (незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом), що кара-
ється штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до 
трьох років з конфіскацією знарядь і засобів про-
мислу та всього добутого.

Суспільна служба 
подбала про парк

Кілька років поспіль активісти 
Чернігівської громадської організації 
«Суспільна служба України» здійсню-
ють весняне прибирання паркової те-
риторії за Єлецьким монастирем.

«Місце екологічної акції вибране 
не випадково. На нашу думку, саме в 
цьому затишному куточку міг відпочи-
вати душею Михайло Коцюбинський 
після канцелярських обов’язків в ад-
міністрації губернатора. Тут же мріяли 
про справедливе майбутнє Юрко Ко-
цюбинський з Віталіком Примаковим-
Печенігом», — пояснює Тетяна Жогал-
ко, голова правління міської ССУ, ке-
рівник культурно-мистецького центру 
«Інтермеццо». — Чудові довколишні 
краєвиди, панорама Чернігова патрі-
архально-стародавнього — як на до-
лоні сяюча золотом Катерининська 
церква, Лісковицький масив з урочи-
щем Святе — все це мимохіть привер-
тає погляд з висоти підмонастирського 
скверу. Лише засміченість і занедба-
ність псують піднесений настрій».

Територія була вкотре прибрана, 
сміття — пластикові та скляні пляш-
ки з-під алкогольних напоїв, десятки 
використаних шприців — складене у 
пакети. Комунальні служби вивезуть 
сміття, а можливо, тут варто встанови-
ти контейнер, облаштувати лави і час-

тіше зазирати мобільному патрулю, і 
тоді сквер набуде дійсно цивілізовано-
го вигляду.

А з відвалами сміття за прилеглими 
до монастиря гаражами під силу розі-
братися лише природоохоронній ін-
спекції з прокуратурою.

Пригадуєте відомий шекспірів-
ський вислів «Бути чи не бути?», сенс 
якого — протистояти злу чи змирити-
ся з ним… 

Таке питання нині стоїть перед 
Чернігівським обласним кардіологіч-
ним диспансером. 

До редакції сайту звернулася іні-
ціативна група батьків, чиї діти пере-
бувають на обліку в цьому медичному 
центрі.

Зокрема у листі йдеться:
«…Одна з посадових осіб медичної 

галузі області видала наказ за № 58 
від 15 березня 2013 року про так зва-
не «Впорядкування ліжкового фонду 
для лікування дітей з кардіологічною 
допомогою». Попри те, що проблему 
закриття кардіоцентру на березневій 
сесії Чернігівської обласної ради по-
рушував опозиційний депутат Сергій 
Журман, звернення якого навіть не за-
реєстровано, ситуація з кардіодиспан-
сером не вирішена.

Більшість ЗМІ, за вказівкою ВЛА-
ДИ, навіть не згадують цього питання.

Постійна комісія обласної ради з 
питань охорони здоров’я — підконт-
рольний посадовим владним особам 
орган — надалі блокує будь-які спроби 
суспільства припинити свавілля, спря-
моване на «реорганізацію» кардіоло-
гічного диспансеру.

Цей лікувальний заклад, який роз-
ташований на вулиці Войкова, 24, ба-
гато десятиліть надає першу невід-
кладну допомогу з інсультами та ін-
фарктами, ставить на ноги, здавалось 
би, безнадійних, приречених, прикутих 
до ліжка людей. До структури центру, 
окрім поліклініки, входять не лише кар-

діологічне та фізіотерапевтичне відді-
лення, а й дитяче відділення, що є зна-
ковим.

Робота центру ще за часів СРСР 
була налагоджена, як швейцарський 
годинник. При виявленні певних сер-
цевих патологій у дитини фахові ліка-
рі надають усю потрібну консультацію і 
лікування. З ростом дитини її знімають 
з обліку у дитячій кардіології і ставлять 
на облік у доросле кардіологічне відді-
лення — таким чином хворий не зни-
кає з поля зору лікарів.

А проблем із серцевими захворю-
ваннями з року на рік у нашому сус-
пільстві тільки збільшується. Лише за 
2012 рік у кардіологічному диспансері 
пролікувалося майже 4500 осіб. З них 
невідкладна допомога, яка була спри-
чинена інсультами, надана 3 тисячам 
мешканців Чернігова і області.

На особливу увагу заслуговує і про-
блема стрімкого зростання дитячої за-
хворюваності й патологій серця. У кар-
діологічному центрі на обліку перебу-
ває понад 1200 діток з вадами серця, 
з них прооперовано майже половину. 
Кожного року їх чисельність зростає на 
150 осіб. І хоча планово таких хворих 
треба обстежувати й лікувати двічі на 
рік, за відсутності площ для розміщен-
ня хворих, браку ліжок, мізерного фі-
нансування колективу кардіологічного 
диспансеру вдається хоча б раз на рік 
здійснювати всі належні лікувальні за-
ходи. Люди записують своїх дітей у чер-
ги на амбулаторне лікування. Загалом 
кожного року в центрі обстежується 
понад 20 тисяч хворих.

Тепер уявіть: ВЛАДА ліквідовує кар-
діологічний диспансер.

Зміст проблеми полягає в тому, що 
відповідно до розпорядження Прези-
дента Віктора Януковича в усіх 27 регі-
онах України до 2014 року треба ство-
рити так звані перинатальні центри, які 
б сприяли виношуванню та лікуванню 
проблемних новонароджених діток, що 
мають певні патології. Безумовно, про-
блема на часі вже давно, та чому поса-
довці хочуть вирішити її шляхом реорга-
нізації іншого, не менш важливого, ліку-
вального закладу? Адже вільних площ і 
в обласній дитячій лікарні, і в приміщенні 
першої міської поліклініки, і в міському 
пологовому будинку достатньо (останній, 
до речі, при своєму будівництві був роз-
рахований на п’ять тисяч пологів на рік, 
а зараз новонароджених удвічі менше).

Нам чудово відомо, що у цій спра-
ві є три зацікавлені сторони. Перша — 
це ВЛАДА, котра будь-якою ціною хоче 
виконати доручення Президента. Дру-
га — це одна з посадових осіб медич-
ної галузі, доля якої вже майже виріше-
на: вона має очолити новостворений 
перинатальний центр. Третя — кілька 
головних лікарів, депутатів обласної 
ради, які не проти виконати доручення, 
але не на їх території.

Таким чином, укотре через надмір-
ну пихатість можновладців і брак здо-
рового глузду Чернігівський облас-
ний кардіологічний диспансер ризикує 
бути розірваним на частини, втілюючи 
чергову ПРОВЛАДНУ медичну рефор-
му, спрямовану на світле майбутнє для 
прийдешніх поколінь.

Батьки дітей, які перебувають 
на обліку в кардіодиспансері

Сайт «Високий Вал» (Чернігів) 

Бути чи не бути?
Що за «реорганізація» кардіологічного диспансеру?

Новини Суспільної служби УкраїниНовини Суспільної служби України

Дарунок маленької Даринки 
рідній бібліотеці

Маленька Даринка із села Іванівка Семенівського району, 
яка разом з мамою завітала до книгарні культурно-мистець-
кого «Інтермеццо» в Чернігові, повернулася додому задово-
леною. Вона знайшла улюблені книжки не тільки для себе, а 
й повезла поповнення до сільської бібліотеки від Суспільної 
служби України. Мама дівчинки розповіла, що в бібліотеку охо-
че заходять односельці, але поповнення книжок давно вже не 
було.

Міська організація Суспільної служби в рамках співпраці з біблі-
отеками вже передавала книги для обласної дитячої лікарні, слід-
чого ізолятора, жіночої колонії та Менського виправного закладу, 
шкільних бібліотек Чернігівського району.
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Сергій ЛЕЩЕНКО,  
журналіст «Української правди» 

Віктор Янукович винайшов ще один 
сценарій продовження своєї влади.

Він зрозумів, що програє вибори Пре-
зидента в 2015 році будь-якому канди-
дату від опозиції. І поки штаби Арсенія 
Яценюка та Віталія Кличка підраховують, 
кому з них доведеться підтримувати коле-
гу-опозиціонера в другому турі виборів, 
влада впритул підійшла до нового сцена-
рію — внесення змін до законодавства, 
які дозволятимуть обирати Президента... 
одним туром.

Про це повідомляють інформовані 
люди в Партії регіонів. І про це ж написав 
у блозі, що залишився непоміченим, Ігор 
Попов, який зараз працює чиновником 
середньої ланки в новій команді.

Власне, сценарій обрання Президента 

в одному турі без проблем гарантує дру-
гий термін Януковича. Адже поки жоден 
опозиціонер не має в першому турі пере-
ваги над ним —  і ніхто не готовий посту-
питися на користь єдиного кандидата від 
опозиції.

Ви запитаєте: а хіба парламент прого-
лосує зміни до законодавства, щоб оби-
рати Президента в один тур?

Цей парламент — не проголосує. Але, 
як кажуть джерела, цей парламент і не іс-
нуватиме на момент, коли треба буде вно-
сити зміни до законодавства.

Ви запитаєте: а хіба в нинішньому пар-
ламенті є самогубці серед навіть регіона-
лів, які складуть мандат в ім'я порятунку 
Януковича? Хіба заради його безхмарно-
го майбутнього витрачали вони свої міль-

йони доларів, щоб відмовитися від депу-
татства, навіть не почавши відбивати ко-
шти?

Ні, нинішні депутати не будуть скла-
дати мандати. За сценарієм Януковича, 
Верховна Рада має бути розпущеною... 
за підсумками референдуму, який введе 
в дію нову Конституцію, де буде передба-
чено двопалатний парламент. І нижня па-
лата буде обиратися виключно в мажори-
тарних округах, що гарантуватиме Пар-
тії регіонів половину депутатських місць, 
якщо взагалі не дві третини.

Закон про референдум, що гарантує 
пряму імплементацію його підсумків, так 
само непомітно було ухвалено минулого 
року.

Ви запитаєте: а хіба ми, люди, віль-
ні громадяни вільної України, на це по-
годимося? Думаю, Янукович на це вза-
галі не звертає уваги. Не тому, що він 
такий самовпевнений. А тому що такої 
категорії для нього просто не існує. Бо 
як інакше, думає він, я опинився в цьо-
му кріслі?

«Українська правда»

Голосування за відставку уря-
ду — це тест на опозиційність. По-
перше, за ознакою «страшно-не-
страшно», по-друге — на наявність 
бізнесових зв’язків із владою.

Результати голосування пока-
зали, хто не витримав цього тесту 
— не прийшов на засідання, а від-
так не проголосував з принципо-
вого для опозиції рішення.

Моя думка: таких людей треба 
виключити із фракції. Досить! Тим 
більше, що сьогодні на засіданні 
фракції було оголошено «поперед-
ження» тим, хто проголосував усу-
переч рішенню фракції 16 – 18 
квітня.

Фракція зранку чітко визначи-
лася: всі як один голосуємо за від-
ставку, ніяких ігрищ (не прийшов, 
не встиг, кнопкою помилився) — 
під загрозою виключення із фрак-
ції.

Депутати, які не виконали рі-
шення фракції (причому це не 
вперше та ще й після твердого по-
передження), тесту на опозицій-
ність не пройшли.

Тепер своє слово мають ска-
зати керівники фракції (постави-
ти питання про відповідальність 
на голосування) і власне фракція 
— чесно і відповідально проголо-
сувати...

* * *
Перед початком голосування 

Анатолій Гриценко, один з лідерів 
опозиції, який входить до фракції 
«Батьківщина», зробив 19 квітня 
на своєму сайті таку заяву: 

Я виконаю 
рішення фракції

Проголосую за відставку уряду 
Азарова. Фракційну дисципліну не 
порушу. Єдність — так єдність. Але...

Розгляд питання про відставку 
уряду вважаю безперспективним і 
помилковим. Чому?

Перше. Азаров — ніхто і звати 

його ніяк. Він сам нічого не вирішує 
і мало на що впливає. Членів уряду 
призначив Янукович, і лише йому 
вони підзвітні. Доки у кріслі Януко-
вич, політика уряду не зміниться. 
Тож боротьба за відставку уряду 
Азарова — це не боротьба з режи-
мом, а її імітація.

Друге. Голосів за відставку опо-
зиція не має. Навіщо голосно декла-
рувати завдання, які виконати не-
спроможні? Щоб потім сказати: «По-
терпели очередную победу»? Так 
вона буде вже четвертою протягом 
одного тижня — після невдач щодо 
виборів у Києві, пенсійної реформи 
і декриміналізації статті Тимошенко. 
Поразки сіють розчарування і недо-
віру...

Третє. Навіть якби сталося диво, 
і уряд Азарова відставили... Хто ста-
не новим прем’єром? Арбузов? Пер-
шим віце-прем’єром? Клюєв? Не 
бачу сенсу опозиції працювати на 
кадрові зміни в інтересах цих людей.

Завершу тим, з чого почав: рі-
шення фракції виконаю. Але вож-
дям треба нарешті усвідомити: ота-
ка «єдність», що базується на без-
думному «одобрямсі», впевнено і 
прискорено веде опозицію шляхом 
«Титаніка».

Голова комітету з питань 
свободи слова та інформації 
Верховної Ради Микола Томен-
ко (фракція «Батьківщина») пе-
реконаний у тому, що прове-
дення єдиного чемпіонату СНД 
з футболу невигідно Україні:

«Ідея проведення спіль-
ного чемпіонату з футболу 
між країнами СНД — це ан-
тиукраїнська ідея. У такому 
об’єднаному чемпіонаті мо-
жуть брати участь лише кіль-
ка футбольних клубів, які ма-
ють ледь не мільярдні прибут-
ки, для того щоб їздити на мат-
чі цього чемпіонату в Сибір чи 
в Чечню».

За словами М.Томенка, 
очевидним є той факт, що аб-
солютна більшість власників 
футбольних клубів не здатна 
забезпечити такого рівня фі-
нансування, тому цей чемпіо-
нат може стати іграми олігар-
хів СНД, а не повноцінним фут-
больним змаганням.

«З іншого боку, і цілком оче-
видно, ця ідея виникла як ідея 
наповнення реальним змістом 
так званої доктрини «росій-
ського світу» або відновлено-
го Євразійського союзу. Якщо 
Україна зобов’язана входити 
в Митний союз або Євразій-
ський геополітичний простір, 
то чому їй не увійти у футболь-
ний простір СНД під егідою Ро-
сії?» — зазначив глава коміте-
ту Ради.

На його думку, сьогодні в 
Україні футбольний бізнес па-
разитує на всій сфері фізич-
ної культури і спорту, і лево-
ва частка прямо з бюджету 
чи опосередковано через біз-

нес витрачається на футболь-
ні ігри олігархів. «Якщо, не дай 
Бог, виникне ідея провести цей 
об’єднаний чемпіонат, то мож-
на буде ліквідувати всі інші 
види спорту і забути про фізич-
ну культуру, оскільки всі гроші 
підуть на забезпечення фінан-
сування кількох клубів, які їз-
дитимуть неозорими просто-
рами колишнього Радянсько-
го Союзу», — зазначив політик.

М.Томенко переконаний, 
що ці «геополітичні або олігар-
хічні забави» є лише предме-
том дискусій і ніколи не будуть 
реалізовані: «Для нас  сьогодні 
є важливим інвестувати кошти 
у відновлення масового спор-
ту та фізичної культури, а не в 
чергову олігархічну ідею, коли 
на території СНД змагатимуть-
ся, хто багатший у футболі і хто 
купив дорогого легіонера».

Федерація футболу 
України — 

проти чемпіонату СНД
Прес-служба ФФУ дала 

офіційний коментар керівни-
ків Федерації щодо дискусії 
з приводу створення якогось 
об’єднання клубів країн СНД, 
що, по суті, дає відродження 
чемпіонату СРСР.

Заява базується на пра-
вовому полі міжнародних фут-
больних організацій, євро-
пейської і світової, — УЄФА та 
ФІФА.

Зокрема, йдеться, що згід-
но зі статутними документа-
ми цих організацій, у будь-
якій державі може бути ство-
рена лише одна структура, 
яка буде контролювати про-
ведення змагань з футболу: в 
Україні такою є ФФУ. «Згідно зі 
статтею 18 Статуту ФІФА, ліги 
і будь-які інші об’єднання клу-
бів, що входять до складу чле-
на ФІФА (яким є ФФУ), повинні 
підкорятися і визнаватися та-
ким членом ФІФА», — сказано 
в заяві ФФУ.

Президент Української фе-
дерації Анатолій Коньков на-
звав ідею створення будь-яких 
об’єднань без узгодження з 

УЄФА або ФІФА «безпреце-
дентним порушенням поло-
жень і вимог статутів ФІФА, 
УЄФА та ФФУ».

Нагадаємо, що торік у 
грудні Олексій Міллер, гла-
ва російського ВАТ «Газпром» 
(генерального спонсора пі-
терського «Зеніту»), виступив 
з ідеєю створити об’єднану 
лігу футбольних клубів СНД і 
проводити такий об’єднаний 
чемпіонат. Ідея була підтри-
мана керівництвом москов-
ського ЦСКА, «Анжи», а також 
президентом Російської фут-
больної прем’єр-ліги Сергієм 
Прядкіним.

Трохи пізніше в Москві ор-
ганізували оргкомітет зі ство-
рення об’єднаного чемпіонату 
СНД з футболу.

Олег Блохін 
теж проти об’єднаного 

чемпіонату 
Уславлений футболіст, нині 

головний тренер київсько-
го «Динамо» Олег Блохін за-
явив, що не поділяє ідею про 
об’єднання футбольних клу-
бів України і Росії: «Об’єднаний 
чемпіонат обіцяє великі гроші, 
але я його не підтримую. Осо-
бисто я проти. У мене багато 
питань з цього приводу: хто 
буде грати в Лізі чемпіонів, які 
команди братимуть участь, що 
буде з українським чемпіона-
том».

«Я б зробив інакше: нехай 
було б менше команд, зате ці-
кавіше. Наприклад, нехай наш 
чемпіонат розігрують 12 ко-
манд, у другому колі перша ві-
сімка розігрувала б чемпіон-
ство, а остання четвірка ра-
зом з чотирма лідируючими 
командами з 1-ої ліги визнача-
ли б, хто залишиться, а хто ви-
летить. У цьому випадку чемпі-
онат був би більш насиченим, 
з великою кількістю хороших 
ігор, піднявся б його рівень. 
А зараз тільки й чуєш: у одних 
води немає, в інших — авто-
буса, у третіх — грошей. У та-
ких умовах тренувати команду 
важко».

Депутати не змогли 
змістити уряд Азарова 

Верховна Рада 19 квітня не змогла висловити недовіру Кабміну і від-
правити його у відставку. За відповідну постанову, проект якої подала опо-
зиція, проголосувало лише 190 депутатів. «За» голосувало 88 депутатів від 
«Батьківщини», 35 — від «УДАРу», 36 — свободівців, 21 комуніст і 10 поза-
фракційних. «Регіонали» не голосували.

За відставку уряду Миколи Азарова не голосувало 7 депутатів «Бать-
ківщини»: в залі були відсутні Микола Мартиненко, Андрій Павелко, Лео-
нід Сергієнко, Андрій Шевченко (хворіє), Віталій Данилов, Денис Дзендзер-
ський, Сергій Фаєрмак.

Також не голосувало 7 депутатів «УДАРу», включно з Віталієм Кличком 
(як заявила його прес-служба, він був відсутній з поважних особистих при-
чин). Крім нього, не голосували Едуард Гурвіц, Микола Паламарчук, Юрій 
Савчук, Ярослав Дубневич, Віктор Пинзеник, Павло Рябікін.

Анатолій Гриценко: «Тест на опозиційність»

Микола ТОМЕНКО:

«Об’єднаний чемпіонат СНД з футболу — 
«русскомірская» ідея чи забави олігархів»

Янукович міняє стратегію: 
нові вибори Президента будуть в один тур
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Бліц-інформ
Україна виплатила 
147 мільйонів за порушення 
прав людини
Україна, починаючи з 2001 року, виплатила майже 

147 мільйонів гривень компенсацій за порушення прав 
людини — на виконання рішень Страсбурзького суду.

Про це урядовий уповноважений у справах Євро-
пейського суду з прав людини Назар Кульчицький за-
явив в ефірі Радіо «Свобода». 

«2011 рік — це 25 мільйонів 21 тисяча гривень, 
якщо заокруглювати. І 2012 рік — це 39 мільйонів 25 
тисяч гривень. Це суми, котрі були сплачені як спра-
ведлива сатисфакція, присуджена Євросудом, так і зо-
крема значна частина цих рішень Євросуду — це було 
зобов’язання суду виконати рішення національного 
суду», — сказав він. «Тобто ці кошти також витрачалися 
на виконання рішень нацсудів, які стали причиною для 
звернення особи до Європейського суду з прав люди-
ни», — додав Кульчицький.

За його словами, більшість скарг громадян до Єв-
ропейського суду з прав людини стосуються тривалого 
невиконання рішень національних судів і надмірної три-
валості судового розгляду.

«Це стосується як кримінальних, так і цивільних 
справ, господарських, адміністративних, практично 
всіх. Ну і потім йдуть скарги на жорстоке поводження, 
на необґрунтоване тримання під вартою і несправедли-
вий судовий розгляд. Це основні групи», — сказав уря-
довий уповноважений.

За його словами, у кожній справі Мін’юст зверта-
ється з регресними позовами до прокуратури щодо дій 
чи бездіяльності представників органів державної вла-
ди або держслужбовців, що завдали збитків.

«Мін’юст звертається до органів прокуратури для 
проведення відповідного розслідування, оскільки фак-
тично стягнення сум відшкодування з таких осіб можли-
во вже лише в межах кримінальної справи, де держава 
може виступати як цивільний позивач, оскільки, згідно 
з чинним законодавством, державні службовці несуть 
відповідальність лише дисциплінарну», — зазначив 
М. Кульчицький.

Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав 
людини й основоположних свобод улітку 1997 року.

Мирні зібрання: сотні 
заборон, понад сто покарань
Ситуація зі свободою мирних зібрань в Україні 

останніми роками стрімко погіршується, все більше ор-
ганізаторів таких заходів притягаються до відповідаль-
ності. Про це у своїй статті пише член правління Гельсін-
ської спілки з прав людини Володимир Яворський.

Правозахисник констатує різке збільшення кількос-
ті судових заборон на проведення мирних акцій. Причо-
му все частіше такі заборони поширюються не на одну 
подію, а на тривалий час, територію і необмежене коло 
організаторів зібрань. Зокрема, в 2011 р. таких забо-
рон було щонайменше 203, а в 2012-му — вже 313.

За його словами, значно зросла кількість випад-
ків притягнення організаторів мирних зібрань до адмі-
ністративної відповідальності. Наприклад, торік їх було 
понад сто.

«Правоохоронні органи часто незаконно заборо-
няють проведення заходів, безпідставно затримують 
їх організаторів та учасників, обмежують маршрути зі-
брань, закривають доступ до місць проведення зборів 
або не забезпечують захисту мітингувальників від на-
падів», — підкреслив Яворський.

Причини цих явищ, на його думку, криються не тіль-
ки у сфері політики, а й у сфері права, оскільки від-
сутнє чітке правове регулювання проведення мирних 
зібрань.

Тарифи мобільного 
телефону підвищено
Усі три провідні оператори мобільного зв’язку — 

«Київстар», «МТС-Україна» й «Астеліт» (ТМ life:) — зміни-
ли тарифи від початку року.

В усіх випадках користувачі базових тарифів будуть 
змушені платити більше за послуги зв’язку.

Нові тарифи «Київстар» почали діяти від 24 квітня. 
У базовому тарифі за передоплатою «Країна Київстар» 
введена абонплата в 1,1 грн на день замість дотепе-
рішньої 1 грн на день у популярному тарифі «Супер Ки-
ївстар». Раніше абонплата дозволяла говорити безко-
штовно всередині мережі 70 хвилин на добу, від 24 квіт-
ня можна буде виговорювати 150 хвилин. Формально 
вартість однієї хвилини знижується. Але переважній 
більшості абонентів нема жодної потреби стільки часу 
балакати. За даними самого ж «Київстару», за останній 
квартал 2012 року клієнти компанії в середньому гово-
рили 16 хвилин на день.

У березні в базовому тарифі «Астеліту» «Вільний 
life:)» дзвінки на телефони інших операторів зросли від 
0,39 грн до 0,49 грн за хвилину. Якщо вчасно не попо-
внити рахунок, то стільки ж коштуватиме зв’язок усе-
редині мережі. В іншому тарифі life:) «Божевільний день» 
абонплата зросла на 18% — до 1,5 грн на день.

Компанія «МТС-Україна» також змінила тарифи. У 
тарифі «МТС Перший» запровадили абонплату 0,5 грн 
на день, пакет внутрішньомережевих хвилин у послузі 
«Супер» подорожчав удвічі.

Урешті, міністр чесно 
визнала, що на вико-

нання основного 
Чорнобильського 

закону, ухваленого ще 1991 
року, щороку потрібно по-
над 88 мільярдів гривень для 
двох мільйонів чорнобильців. 

Втішила міністр тим, що, 
виявляється, «якщо подиви-
тися на ситуацію в сусідніх 
країнах, це і Росія, і Білорусь, 
то там чимало постраждалих 
громадян мають нижчий рі-
вень, ніж в Україні, соціаль-
ного захисту». Що тут сказа-
ти? Позловтішатися, що не 
все так гарно в імперській 
Росії і радянській Білорусі? 
Чи нагадати, що аварія стала-
ся все ж у нас? 

Мало того, що чорнобиль-
ське законодавство не вико-
нується і близько, воно ще й 
має суттєві прогалини. Одна 
стосується дітей, які наро-
дилися від громадян, що по-
страждали внаслідок ка-
тастрофи. Вплив її зловіс-
ний і на наступні покоління, 
тому такі діти часто від на-
родження мають захворю-
вання, пов’язані з Чорноби-
лем, що передалися їм у спа-
док від батьків. Але сьогодні, 
після того, як дітям виповню-
ється 18 років, вони втрача-
ють право на соціальний за-
хист та медичне забезпечен-
ня відповідно до чорнобиль-
ського законодавства. 

Друге питання стосуєть-
ся вдів ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС, зазна-
чила міністр. «До нас постій-
но звертаються жінки, які піс-
ля смерті чоловіка повинні 
пройти «сім кіл пекла», щоб 
довести, що смерть чолові-
ка настала внаслідок хворо-
би, пов’язаної з Чорнобиль-
ською катастрофою». 

Голова Державного 
агентства України з управлін-
ня зоною відчуження Володи-
мир Холоша назвав «одним 
із важливих завдань мінімі-
зації наслідків катастрофи 
комплексне медико-санітар-
не забезпечення постражда-
лих». Наскільки воно «важли-
ве», свідчить така цифра: то-
рік на лікування постражда-
лих виділили 42 мільйони 440 
тисяч гривень, що дозволи-
ло пролікувати трохи більше 
215 тисяч постраждалих. Од-
ного з десяти і на суму близь-
ко 200 гривень. Якраз на упа-
ковку не найдорожчих ліків. 

Утім, голова агентства 
мав говорити про те, як бути з 
«чорною» зоною. «Щодо зони 
відчуження та зони безумов-
ного обов’язкового відселен-
ня, то це територія високої 
техногенної небезпеки пло-
щею близько 2600 квадрат-
них кілометрів, і вона є най-
більш забруднена радіону-
клідами». За 27 років, заявив 
урядовець, «виконано значні 
обсяги робіт, спрямовані на 
поліпшення радіаційного ста-
ну зони відчуження». Настіль-
ки «значні», що тут промовець 
вдався до хитрої арифмети-
ки: «Проведена дезактива-
ція території площею понад 
30 тисяч гектарів». Хто забув 

арифметику і геометрію: ква-
дратний кілометр — це 100 
гектарів. Тобто більш як за 
чверть століття очищено… аж 
300 квадратних кілометрів, 
дев’яту частину. Значить, за 
235 років усе буде «поліпше-
но». 

«Прогрес» у будівництві 
сховища відпрацьованого 
ядерного палива Чорнобиль-
ської АЕС, на думку голови 
агентства, полягає в тому, що 
нарешті завершено проектні 
роботи. Десь до 30-ої річни-
ці аварії запрацює і саме схо-
вище.

Велике пожвавлення в 
залі парламенту викликав 
виступ заступника голови 
правління Пенсійного фонду 
України Валентини Никитен-
ко. Адже сьогодні в органах 
фонду на обліку — близько 
879 тисяч потерпілих від ка-
тастрофи. Багато з них пере-
бували і в залі Ради. А не так 
давно стояли на багатотисяч-
них мітингах чорнобильців під 
стінами вищих органів влади, 
вимагаючи записаного в за-
конах. Марно. На 1 квітня на 
розгляді в судах перебувало 
346 тисяч справ за позовами 
постраждалих від Чорнобиля 
на загальну суму 4,9 мільярда 
гривень. І коли представни-
ця фонду почала сипати аб-
страктними цифрами «піклу-
вання про чорнобильців», у 
залі почулося: «Ганьба!»

Натомість торік Державна 
фінансова інспекція та пра-
воохоронні органи ви явили 
майже дві тисячі випадків 
фальсифікації документів 
для отримання статусу чорно-
бильця. Хто може фальсифі-
кувати такі документи, здога-
датися неважко. 

Помиляються ті, котрі 
вважають, що атомна біда 
обмежується лише Чорно-
билем. Ось цитата з висту-
пу заступника міністра охо-
рони здоров’я Олександра 
Толстанова: «Населення, яке 
отримало опромінення від 
штучних джерел іонізуючого 
опромінення в Україні, мож-
на поділити на 3 основні гру-
пи. Персонал та пожежни-
ки ЧАЕС, військові учасники 
ядерних випробувань у ко-
лишньому СРСР з діагнозом 
«гостра променева хвороба», 
інші групи постраждалих уна-
слідок Чорнобильської ка-
тастрофи. Оперативний пер-
сонал діючих атомних елек-
тростанцій, персонал 30-кі-
лометрової зони, а також 
персонал, зайнятий на ро-
ботах у перетворенні об’єкта 
«Укриття» на екологічно без-
печну систему, а також персо-
нал заводів, шахт, ядерно-па-
ливного циклу та населення, 
яке мешкає в зонах атомних 
електростанцій, урановидо-
бувних та уранопереробних 
підприємств та їх сховищ». 
Вражаючий і сумний перелік. 
До цього варто додати, що 
вчені давно б’ють на сполох 
з приводу того, що навіть без 
аварій працюючі атомні стан-
ції завдають серйозної шко-
ди довкіллю і здоров’ю насе-
лення. 

Далекою від мажорних 
реляцій була доповідь голови 
профільного Комітету Верхо-
вної Ради з питань екологіч-
ної політики, природокорис-
тування та ліквідації наслід-
ків Чорнобильської катастро-
фи Ірини Сех. І не тому, що 
вона є представником опози-
ції, врешті, парламент на те і 
є вищим представницьким 
органом народу, щоб конт-
ролювати виконавчу владу. 
Перше засідання Комітету 
не випадково було зробле-
не виїзним і саме на Чорно-
бильській станції. Ось уже 12 
років, як її офіційно «зупине-
но», але чи не занадто затяг-
ся цей процес? Голова комі-
тету констатувала: «І через 
12 років після остаточної зу-
пинки станції основні витра-
ти йдуть на підтримку безпе-
ки станції, а не зняття її з екс-
плуатації». Спливли терміни 
першочергових заходів знят-
тя АЕС з експлуатації, пере-
творення об’єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему, 
а проблеми не вирішені. Від-
ставання — на роки.

А чого дивуватися? 2010 
року, якраз із приходом «но-
вої» влади, завершився тер-
мін дії загальнодержавної 
програми подолання наслід-
ків Чорнобильської катастро-
фи. І ось уже четвертий рік (!) 
переноситься термін подання 
на розгляд парламенту нової 
програми. 

Ще 2008 року Верхо-
вна Рада ухвалила постано-
ву, якою зобов’язала Кабмін 
внести на розгляд парламен-
ту зміни до Закону про статус 
і соціальний захист постраж-
далих від Чорнобиля та За-
кону про правовий режим те-
риторій, що зазнали забруд-
нення внаслідок катастрофи. 
Жодної реакції. 

В Україні чекають га-
рантованого законом житла 
близько 38 тисяч сімей по-
страждалих від катастрофи, 
з них близько 10 тисяч сімей 
інвалідів-чорнобильців. І що 
ж? За 2011 – 2012 роки за-
безпечено житлом лише 555 
родин. Черга такими темпами 
зникне через 136 років. 

Важко йти проти фактів. 
Навіть депутат від правлячої 
Партії регіонів Сергій Глазу-
нов зазначив: «Чорнобиль-
ський закон ніколи не вико-
нувався більше ніж на 57 від-
сотків у вартісному еквіва-
ленті в перші роки після його 
прийняття і близько 10 від-
сотків в останні роки». Депу-
тат-комуніст Адам Мартинюк 
згадав про ще одну пробле-
му — забезпечення інвалі-
дів, у тому числі чорнобиль-
ців, автотранспортом. Якщо й 
далі забезпечуватимуть ним 
по 1,8 тисячі осіб, як торік, то 
черга зникне десь через 50 
років.

Андрій Павловський, де-
путат від «Батьківщини», зга-
дав про розпорядження гла-
ви уряду, яким той заборонив 
виконувати судові рішення 
про виплату пенсій і соціаль-
ної допомоги чорнобильцям. 
А новий Держбюджет фак-

тично обмежує дію законів 
про соціальний захист чор-
нобильців. Там записано, що 
пенсії, соціальні допомоги 
у повному обсязі будуть ви-
плачуватися тільки тоді, коли 
держава на них матиме ко-
шти. А влада завжди буде ка-
зати чорнобильцям, що ко-
штів не вистачає.

Депутат Валерій Кальчен-
ко нагадав, що при так зва-
ній «новій» владі це вже дру-
гі Чорнобильські слухання, 
попередні були 16 березня 
2011 року. «Із 23 рекоменда-
цій, які були надані уряду, ви-
конано з натяжкою і  частко-
во всього-на-всього 4. Що це 
таке? Це зневага до чорно-
бильців і до Верховної Ради». 
Нагадав депутат і про див-
ну практику останнього часу, 
коли прямі норми чорнобиль-
ських законів уряд підмінює 
своїми постановами, а та-
кож про положення Держбю-
джету, про яке згадав Пав-
ловський. Їх визнав некон-
ституційним навіть прихиль-
ний до влади Конституційний 
Суд України. Останнє таке 
роз’яснення в парламенті 
отримали 9 квітня цього року. 

Що б ми не говорили про 
Чорнобиль, але це більш ніж 
техногенна проблема. Про 
політичну складову слуш-
но нагадав депутат фракції 
«Свобода» Андрій Мохник: 
«Чому Україна на своїх пле-
чах вже майже 30 років ви-
носить проблему Чорнобиля? 
Треба поставити питання про 
те, щоб Російська Федерація 
як правонаступниця Радян-
ського Союзу відшкодовува-
ла збитки по Чорнобилю». 

Цілком резонно. Але важ-
ко говорити про щось, коли в 
отому покійному Радянському 
Союзі, і про це також нагада-
ли на слуханнях, ще 14 грудня 
зловісного 1986 року влада 
заявила своїм громадянам і 
світові про «завершення лік-
відації наслідків Чорнобиль-
ської аварії». А «завершенню» 
вже майже три десятиліття і 
кінця йому поки що не видно. 

Узагалі ж голос рядових 
чорнобильців на цих слухан-
нях почули мінімально. «Не 
вистачило регламенту». Чи-
новники поспішали. Головую-
чому, заступнику спікера Ка-
лєтніку довелося наприкін-
ці слухань мало не за поли 
ловити чиновників: «Наталіє 
Юріївно, присядьте, будь лас-
ка». Це до урядовця, під опі-
кою якого — понад два міль-
йони чорнобильців. 

Звичайно, чорнобиль-
ський рух подрібнений, як і 
загалом громадський сектор 
країни. І, схоже, цю подріб-
неність влада інспірує, при-
наймні використовує її, аби 
запобігти дійсно потужно-
му громадському рухові. Не 
було консолідації чорнобиль-
ців і на цих слуханнях. І все 
ж люди прагнули сказати про 
наболіле. Не встигли. Голова 
Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів Чорнобиля Воло-
димир Проскурін заявив: «Я 
їхав сюди 500 кілометрів, щоб 
отримати на виступ дві хвили-
ни». А голова Спілки інвалідів 
Чорнобиля Святошинсько-
го району Києва Сергій Кра-
сильніков сказав ще різкіше: 
«Якщо влада не чує народ, то, 
мабуть, треба міняти владу».

Чи почує влада цього 
разу? Чи знову потонемо в 
морі словес, невиконуваних 
законів і постанов,  в океа-
ні складних чорнобильських 
проблем?

 Петро АНТОНЕНКО

Чорнобиль: 
27 років балачок про 

«ліквідацію наслідків аварії»
1
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Крах Радянського Союзу
Як руйнувалася економіка СРСР за Брежнєва. Щоденник працівника ЦК

6 Світ історії

(Закінчення. Початок — у № 17)

1975 рік. 
У партійних спічрайтерів скінчилися 

ідеї. У керівництва їх і не було
Готується доповідь до 25-го з’їзду КПРС. 

План п’ятирічки, як він був сформульова-
ний на 24-му з’їзді, не виконаний. При цьо-
му план кожного окремого року виконаний, 
тому що він коректувався під реальне вико-
нання, а не під завдання п’ятирічки.

Автор економічної частини доповіді Бо-
він мучиться, як це викласти. Для своїх мож-
на сказати, що план виконано. Але ж іно-
земці порахують, порівняють із директива-
ми 24-го з’їзду та викриють обман на всіх 
«Голосах».

Брежнєв не розуміє: «Ведь успехи-то 
есть! Всё выросло, всё увеличивается, все-
го больше становится. Чего ещё нужно?»  
Хоча ще рік тому, коли був здоровий, розу-
мів і сам на пленумі критикував.  Але автора 
доповіді мучило ще й інше питання.

«Какова главная идея новой пятилетки? 
На XXIV съезде было сказано, что в основе 
девятой пятилетки должен быть рост благо-
состояния народа. Что девятая пятилетка — 
это пятилетка качества, производительнос-
ти труда, соединения социализма с НТР [на-
уково-технічною революцією].

По всем этим параметрам никаких 
принципиальных сдвигов и достижений 
с момента съезда нет. Какая же новая 
идея должна быть заложена в новую пя-
тилетку?

Пятилетка качества? Но ведь и о девятой 
то же самое говорилось, и на XXIV съезде, и 
на всех Пленумах ЦК между съездами, и во 
всей пропаганде. И во всех текущих поста-
новлениях ЦК по 36 экономическим вопро-
сам об этом только и твердили».

Интересно, что проблема цели разви-
тия страны волнует спичрайтера ради 
красоты доклада. Руководителей госу-
дарства, которые должны были бы предло-
жить обществу эту идею и организовать её 
исполнение, это не волнует совершенно.

Они ничего не меняли и не собирались 
менять. Но и у его идеологической обслуги 
кончились идеи. Что же предложить широ-
кой публике в качестве привлекательного 
предмета заботы руководства?

Зрештою, Бовін придумав, як написа-
ти: «Рост производства группы «Б» (потре-
бительские товары) не опередил роста 
группы «А», вопреки решениям предыдущего 
съезда. «Не отказались ли мы от этой уста-
новки? Нет. Но мы и не научились ещё её 
обеспечивать».

Дивно сформулював. Наче хтось вчить-
ся або хоча б збирається вчитися. Ось і до 
плану на 1976 рік заклали зростання «Б» 
менше, ніж «А». А те, що виробляється, — 
низької якості:

«Пришлось перевести в распродажу (из-
за низкого качества и старомодности) на 
2 млрд продукции ширпотреба, но она всё 
равно осталась на полках».

Констатація випадків безгосподарнос-
ті стала ритуалом. Автор наводить числен-
ні факти корупції з боку високих посадових 
осіб, яких Брежнєв не дозволяє притягну-
ти до відповідальності через добрі особис-
ті стосунки.

1977 рік. 
«Положение хуже, чем прежде 

и чем можно было предположить»
Секретаріат ЦК. Слухають 1-го секрета-

ря Московського обкому Конотопа про стан 
текстильної промисловості (на 40% вона 
була в Московській області). У відповідь на 
критику Конотоп заперечує:

«30% прядильного и 50% ткацкого обо-
рудования с дореволюционным стажем, 
красок современных нет, 8 000 рабочих не 
хватает, новые станки в пять раз дороже, а 
покупать их приходится из тех же средств, 
что дали по ценам на старые».

Тобто на легку промисловість, як і рані-
ше, кошти не виділяються, ціни і плани не 
збалансовані і йдуть у рознос.  Секретаріат 
ЦК у відповідь зажадав «підняти», «поліпши-

ти». Грошей на реконструкцію не дав.
Наприкінці року за традицією — Пленум 

ЦК і виступ Байбакова про виконання пла-
ну поточного та прийняття плану на наступ-
ний рік. «Такой тревоги и жёсткости в оцен-
ке экономического положения я не помню 
в его выступлениях. Положение скверное. 
Хуже, чем можно было предположить, и 
чем прежде».

1978 рік. 
Заощадження населення вже не мають 

товарного забезпечення
Розмова із заступником міністра зо-

внішньої торгівлі і віце-президентом ра-
дянсько-американської економічної ради 
В.М. Сушковим. Найбільші американські 
компанії, бачачи, що уряд і Держбанк СРСР 
не дають кредитів на придбання потрібної 
продукції, пропонують гроші.

«Назовите десяток товаров, которые 
вы будете нам давать взамен. Пусть они 
не пойдут на рынках США и Западной 
Европы… У нас в «третьем мире» есть про-
сто принудительные рынки. Но дайте нам 
их».

Сушков почав стукати у різні міністер-
ства — немає таких товарів, які вони могли 
б дати на експорт. Для себе не вистачає.

Далі — пленум ЦК, присвячений сіль-
ському господарству.

«Колхозы и совхозы, производя продук-
ции вдвое, втрое больше и, перевыполняя 
планы на 30 – 40%, с каждым годом ста-
новились всё убыточнее. Потому что новый 
трактор, например, производительнее, до-
пустим, на 15 – 20%, а стоит он вдвое до-
роже. 

Та же ситуация — с услугами. Огромные 
вложения в сельское хозяйство возвраща-
ются назад в промышленность и услуги, не 
улучшая дел на селе».

Арбатов (готує доповідь Брежнєва до 
Пленуму, дані надає Держплан) розповідає 
автору:

«Если в предыдущей пятилетке в об-
щем итоге цены были снижены на 840 млн 
рублей, то за 2 года этой пятилетки цены 
повышены на 1,4 млрд рублей».

«120 млрд рублей на сберкнижках, 
плюс около 40 млрд рублей в кубышках. То-
варной массой покрывается это на 40%, 
да и то, как считают эту массу? По стои-
мости продукции! Но ведь значительная её 
часть не покупается, а остаётся на полках».

Це все приклади прискореного розва-
лу планового господарства. І це підготов-
ка до зникнення заощаджень в Ощадбанку 
наприкінці існування СРСР. Уже 1978 року 
ці заощадження не були нічим забезпечені.

1979 рік. 
Стан надзвичайний 
та викликає тривогу

Секретаріат ЦК слухає міністра електро-
технічної промисловості, чому не збільшуєть-
ся виробництво автокарів.

Міністр пояснює: «Половина болгарских 

автокар, полученных по импорту, и половина 
тех, которые я выпустил, стоят под заборами. 
Для них нет аккумуляторов. А аккумуляторов 
нет потому, что нет свинца, и Госплан изъял 
средства на строительство нового аккуму-
ляторного завода, потому что там не из чего 
было бы делать продукцию». 

«ЦК ничего не смог конкретно пред-
ложить для исправления положения — 
ни перераспределения средств, ни новых 

средств, ничего другого. Член Политбюро се-
кретарь ЦК Кириленко читал мораль: «Вы же 
коммунисты, ответственные товарищи. Нель-
зя, нехорошо так относиться к постановле-
нию ПБ. Подумаешь, не дали вам денег».

Брежнєв на Пленумі ЦК: «чрезвычайное 
положение» (транспорт), «вызывает трево-
гу» (снабжение продовольствием). Сколько, 
мол, говорили об эффективности и качестве, 
а перелома так и не добились.

Автор робить висновок: «Судя по раз-
говорам, не очень-то всё это читают, нико-
му уже не интересны эти всякие слова, за 
которыми ничего не следует».

1980 рік. 
Афганістан і міжнародна ізоляція 

прискорили розвал
Введено війська до Афганістану. США 

відмовили у кредитах і не продають зерна. 
У результаті проявилися всі слабини еконо-
міки.

Заступник голови Держбанку Іванов 
каже автору про можливість дефолту країни.

Заступник міністра фінансів СРСР: «По-
ложение хуже, чем во время войны, так 
как тогда приходилось снабжать только го-
рода, а теперь — и деревню. Отовсюду идут 
требования и просьбы ввести карточки, но 
этого невозможно сделать не только по со-
ображениям политическим, но и потому, что 
на это не хватит продуктов. 

Фантастические размеры приобрело те-
заврирование. Кольца с камнями стоимос-
тью в 15 тыс. рублей идут нарасхват. Дове-
рия к деньгам — никакого».

Наростання демографічних проблем:
«Прирост рабочей силы в 70-ые годы 

был 9 миллионов человек. В 80-ых будет — 
миллион. Число занятых грубым ручным тру-
дом в 70-ые годы не уменьшилось, а увели-
чилось. Зав. отделом машиностроения Фро-
лов: 800 000 станков стоят, так как нет ста-
ночников».

У країні вже немає достатнього прирос-
ту населення, щоб економіка зростала без 
зростання продуктивності праці та ще при 
таких втратах.

«Оказывается, одних сотрудников 
вытрезвителей в стране 75000 человек».

На Секретаріаті ЦК обговорювалося пи-
тання «О хищениях на транспорте»:

— 9 – 11 000 автомашин скапливается 
в Бресте, потому что их невозможно пере-
дать в таком «разобранном» виде иностран-
цам;

— 25% тракторов и сельско хо зяй -
ственных машин приходят раз укомп лек-
тованными; 

— 30% автомобилей «Жигули» вернули 

на ВАЗ, так как к потребителю они пришли 
наполовину разобранными.

Обговорення секретарями ЦК ідеї «мо-
билизовать массы для борьбы с этим безо-
бразием». Керівник Держтелерадіо Лапін: 
«Ну, если массы мобилизуем, тогда все по-
езда будут приходить совсем пустыми!»

Іноземцев (директор Інституту світової 
економіки, один зі спічрайтерів Брежнє-
ва) перед Пленумом ЦК: «Весь этот план (на 
1981 год) и план на пятилетку — сплошная 
липа. Ничего не сбалансировано. Положе-
ние в решающих отраслях аховое». Уперше 
на Пленумі не допустили критики.

Записка секретарів ЦК про страйковий 
рух у СРСР:

«В 1979 году имело место 300 «учтённых 
отказов от работы», в которых участвова-
ли более 9 тысяч человек. Причины: нормы 
оплаты труда, неправильное начисление и 
несвоевременные выплаты зарплаты, осо-
бенно премий, плохие условия труда, невни-
мание к жалобам».

Приклади руйнування 
системи постачання:

«Из-за недоставки сырья на Ворошило-
воградском [нині Луганськ] тепловозострои-
тельном заводе с 3-го по 10 сентября стоял 
прокатный цех. По той же причине почти два 
месяца стоял Васильевский завод холодиль-
ников [«Кристал» у Василькові] под Киевом».

За 1970-ті роки неефективність дійшла 
до початку розпаду. Війна в Афганістані та 
санкції США цей розпад прискорили. До 
1981 року стійкість економіки залишилася 
в минулому. Вона вже не «стійка, хоч і від-
стала». Вона вже розвалюється.

1981 рік. 
Для керівництва все добре

26-ий з’їзд КПРС. Вже немає ні проблем, 
ні критики. Нікого не турбує, як представити 
невиконання планів, які ідеї розвитку запро-
понувати.

Навпаки, зі зростанням видобутку 
газу все добре! «За X пятилетку построено   
29 000 км газопровода, в XI — будет  
построе но 50 000!»

Ще у 1975 році Брежнев радів: «Весь 
прирост нефти, газа в стране за счёт Тюме-
ни… Не пожалели средств и сил».

Розроблені за допомогою США родови-
ща і побудовані трубопроводи плюс різке 
зростання цін вуглеводнів дозволили упо-
вільнити розпад радянської економіки.

1982 рік. 
Останній із Брежнєвим

Ухвалюється Продовольча програма. 
Академія медичних наук зменшила норми 
харчування, щоб зробити реальним їх досяг-
нення до 1990 року. Але фахівцям, на думку 
автора, вже зрозуміло, що й вони досягнуті 
не будуть.

 Інформація, що стала відомою в ході під-
готовки програми:

«68% колхозов и совхозов — убыточны. 
Государственные дотации на мясо, молоко, 
масло — 30 млрд рублей. В два раза дороже 
обходится их производство, чем продажа».

«В 1938 году мы произвели 120 млн тонн 
зерна. Это при 173 млн населения. Это когда 
в колхозах было всего 250 тыс. тракторов (а 
сейчас много миллионов), и когда там прак-
тически не было автомашин и никакой хи-
мии, никаких гербицидов. 

В этом же году (цифра не опубликована) 
произведено 165 млн тонн при населении в 
265 млн».

Секретаріат ЦК з хімічної промисловості. 
Виступ міністра Листова:

«Производить их (изделия на уровне 
мировых стандартов) даже в минимальных 
количествах не можем, при том, что ни один 
химический завод не работает с полной на-
грузкой — у большинства производственные 
мощности загружены на 40 – 70%, а в Ферга-
не на 6%, в том числе — построенные на ва-
люту (купленные за рубежом). 

Придуман даже термин: «несопряжённое 
строительство» для обозначения неодновре-
менного ввода зависимых друг от друга про-
изводств, в результате чего весь «комп-
лекс» разложен и не работает». 7
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Роздуми над прочитаним
Як видно, проблеми 1972-го 

зростали всі наступні 10 років.
Розбалансованість економіки збільшу-

валася, гроші мали все менше товарного по-
криття, якість товарів не задовольняла на-
селення, ціни росли без усякої прив’язки до 
якості чи попиту, плани не виконувалися, по-
стачання руйнувалося, і єдине джерело фі-
нансування цього бардаку — різко вирос-
лі доходи від експорту нафти і газу — вже не 
рятувало.

Керівництво країни стало повністю 
недієздатним. Автор кілька разів заува-
жує, що Брежнєв з 1978 року і Черненко за-
читували свої доповіді, іноді не розуміючи, 
що в них написано. Ба більше: в повсякден-
ній діяльності вони висловлювали інші думки 
і діяли інакше. 

Керівництво країни прагнуло зберегти ситу-
ацію на поточному рівні, побоюючись будь-яких 
змін. Але економіка розпадалася.  Паралель-
но економіці йшов розпад соціальних зв’язків. 
Критика влади в народі стала звичною.

1976 рік. Автор, член Ревізійної комісії 
КПРС, стає свідком антирадянських розмов 
у молочному магазині, які він мовчки слухає, 
бо заперечити нічого: дійсно черги і порожні 
прилавки. (Це в Москві, куди вся країна їзди-
ла за продуктами).

 1973 рік. Знімають з посади директо-
ра Інституту історії АН СРСР Волобуєва. Він 
скаржиться на життя, на дітей: «У этой пу-
блики 2 тенденции: одна ищет спасение в 
вожде, другая — в демократии (например, 
альтернативных выборах и т.п.). От чего спа-
саться? От воровства, пьянства, безделья, 
безответственности, распада связей меж-
ду властью и людьми, кроме как на основе 
страха?»

По тексту щоденників розкидані спосте-
реження: література йде в особисте життя 
людини, ігноруючи суспільні проблеми, пу-
блічно виголошуються відверті антирадян-
ські натяки, за які ще недавно саджали, цен-
зура стежить тільки, щоб прямо не називали-
ся Брежнєв, партія, СРСР.

На Секретаріаті ЦК доповідають: у Серед-
ній Азії повністю відновлена мусульманська 
обрядовість, комуністичною риторикою злег-
ка прикриваються. На численних прикладах і 
висловленнях оточуючих автор показує роз-
пад соціального життя країни.

Цікаві міркування автора про причини 
руйнування економіки.

Він вважає, що завищені витрати на ВПК 
[військово-промисловий комплекс] забира-
ють усі ресурси. Для зменшення військових 
витрат автор вважає правильним йти на ско-
рочення озброєнь, не домагаючись паритету 
зі США.

«40% нашего национального дохода 
идёт на военно-промышленный комплекс. И 
необ ратимо. Ибо — завоёвывать нас никто 
не собирается».

Чому не йде на це влада? Автор бачить 
(цілком слушно), що опорою влади є КДБ і 
ВПК. Тому скоротити їх виявляється немож-
ливо.  Автор бачить, що Держплан, намагаю-
чись збалансувати економіку, насправді не 
дає підприємствам коштів.

По всьому тексту щоденників розкидані 
скарги міністрів і секретарів обкомів: мов-
ляв, дали б гроші, самостійність, ми б зроби-
ли краще від світових стандартів.  Автор спів-
чутливо ставиться до таких скарг і осудливо 
— до обмежень Держплану. 

Такі погляди висловлювали найбільш 
вдумливі, інтелігентні, просунуті працівни-
ки апарату партії та уряду. Саме такі погляди 
були покладені в основу політики перебудо-
ви, а їхні носії взялися за реалізацію цих по-
глядів.

Але зі щоденників видно, що погляди 
цих людей не спиралися на досвід і знан-
ня, були фрагментарними, непродумани-
ми. Багаторічне вивчення марксизму-лені-
нізму, відірваність від західної громадської 
думки та економічної діяльності не дозво-
лили скласти комплексної програми пере-
творень.

Як показав подальший досвід, скорочен-

ня ВПК у ході перебудови виявилося руйнів-
ним, вибивши останню опору з-під влади, але 
не змусивши оборонні підприємства працю-
вати на цивільну економіку. 

Були суттєво розширені права підпри-
ємств, але в системі оцінки їхньої роботи, від-
повідальності, фінансування, відносин влас-
ності нічого не змінилося. Навіть при плано-
вому контролі застійних років підприємства 
виявляли чудеса безгосподарності — у що-
деннику є безліч прикладів цього.

Отримавши самостійність, директори під-
приємств і колгоспів, не маючи ані мотивів 
для корисної роботи, ані інститутів фінан-
сового контролю (які повинні були замінити 
прямий примус), ні досвіду роботи без дер-
жавного планування і постачання, добили 
економіку повністю.

Але, як видно зі щоденників, від еконо-
міки СРСР і так мало що залишилося до того 
часу.  Остаточний удар по ній завдало падін-
ня цін на нафту.

Наводяться цифри: вже 1986 року країна 
втратила на цьому валюти на 13 млрд радян-
ських карбованців і ще 9 млрд крб — через 
горілку (сухий закон).   Ситуація остаточно ви-
йшла з-під контролю.

Володимир РАПОПОРТ,
аналітик (Харків)

«Українська правда» 
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Що ж саме винюхав у газеті Рос-
комнагляд (федеральна служба мо-
ніторингу зв’язку та комунікацій)? 
Ідеться про статтю «Росія очима та-
тарина», опубліковану в газеті дво-
ма частинами. Публікація була на-
правлена на лінгвістичну експерти-
зу в Москву, де в ній знайшли «ви-
слови, що збуджують національну 
ворожнечу». За законодавством РФ 
це вважається екстремістською ді-
яльністю, у зв’язку з чим редакції га-
зети нещодавно й було направлено 
письмове попередження. Ще одне 
таке попередження, і суд узагалі 
може закрити газету.

Автором статей є відомий вче-
ний Татарстану, доктор технічних 
наук Закі Зайнуллін. Він татарин, ро-
дом зі звичайного села. Завдяки зді-
бностям, наполегливості добився в 

житті чимало. Понад 30 років слу-
жив у Радянській армії, ще при Со-
юзі — в авіації, ракетних військах і 
в особливо секретних атомних. Має 
військове звання полковника. Дав-
но і серйозно займається історією, 
зокрема татар Поволжя, Росії. 

У своїй публікації Зайнуллін роз-
глядає проблеми Росії з точки зору 
поневоленого Московією свого та-
тарського народу, пояснюючи, чому 
саме татари можуть дати росіянам 
точну оцінку: «Ми перший народ, за-
войований росіянами, і добре вас 
вивчили за 460 років!»

Аналіз ученого доволі суворий. 
Він говорить, що в Росії розвалені 
промисловість, сільське господар-
ство, наука, армія. І на краще спо-
діватися важко, адже, пише автор: 
«Порядка в России не было и не бу-

дет… Чтобы был порядок, надо ра-
ботать, а народ развращён, не хочет 
работать, хочет халявы».

Одну з головних проблем За-
йнуллін бачить у тому, що в росіян 
немає ніякої ідеології, крім прагнен-
ня до світового панування, і що Росія 
століттями жила загарбанням чужих 
земель.

Автор цитує свою розмову в 
Чечні з першим президентом Чечен-
ської Республіки Ічкерія Джохаром 
Дудаєвим. Розмовляють два вій-
ськові колишньої армії СРСР, дале-
ко не рядові. Чеченець Дудаєв — ге-
нерал, татарин Зайнуллін — полков-
ник. Обидва в минулому військові 
льотчики, в обох нема якоїсь чисто 
расової, національної неприязні до 
росіян. Більше того, обидва з симпа-
тією згадують у розмові своїх бойо-
вих побратимів — льотчиків-росіян. 
Але, згадавши про це, Джохар Дуда-
єв із сумом констатував: «Будь-який 
росіянин, починаючи з останнього 
бомжа й закінчуючи великим акаде-
міком російським, у першу чергу ве-
ликоросійський шовініст».

Зайнуллін як патріот своєї нації 
датує початок шовіністичної хвороби 
росіян з дати взяття Казані Іваном 
Грозним. «Болезнь русского наро-
да начала развиваться с 15 октября 
1552 года со взятия Казани и уничто-
жения Казанского ханства. С тех пор, 
с 1552 года, началась имперская ис-
тория. Захватывали земли столетия-
ми и шли дальше на земли других со-
седей. И дальше опять, и дальше. И 
отбирали, отбирали, отбирали».

Стосовно імперії це дійсно так. 
Але ще й до цього протягом трьох 
століть тривало «збирання земель» 
Московським князівством — у ме-
жах колишньої Київської Русі, на-
самперед її північно-східних тери-
торій. І це «збирання» було не менш 
загарбницьким і кривавим, ніж по-
дальші завоювання. Досить згадати 
варварське приєднання до Московії 
Новгородської республіки, почате 
ще дідом Івана Грозного — великим 
князем Іваном ІІІ. Великий Новгород 

був просто втоплений у крові. 
І то було не просто творення ве-

личезної імперії. Це був ще й бан-
дитизм, зведений у державну полі-
тику. Автор статті пише: «Штурмом 
взяв Казань, завладев несметными 
богатствами — золотом, сере-
бром, драгоценными камнями, 
зерном, пушниной, скотом, царь 
Иван Кровавый, цари поняли: жить 
можно грабежом других народов, 
захватывая их богатства и земли».

«Все завоёванные народы под 
русскими начали сразу уменьшать-
ся и исчезать. Завоёванные русски-
ми народы теряли свой уклад жизни, 
обычаи, привычки и порядок везде. 
Шли годы, столетия. Около восьми-
десяти завоёванных народов исчез-
ли совсем».

Ще одна цитата: «В 1552 году 
(перед захватом Казанского хан-
ства) русские и казанцы по числен-
ности были одинаковы — где-то око-
ло восьми миллионов. Сегодня рус-
ских — 140 миллионов, а татар — 
7,5 миллиона».

Ось так творилася ця імперія, 
яка з плином століть трансформу-
валася в Радянський Союз. Автор 
пише: «Хватать-то нахватали чужой 
земли много, но на завоёванных 
землях не работали и не дела-
ли эти земли «своей родиной». На 
завоёванных после 1552 года зем-
лях от реки Оки до Тихого океана 
всегда были пришельцами».

Автор згадує про нашестя на 
Русь у ХІІІ столітті монголів, які потім 
увійшли до історії під назвою одного 
із завойованих ними азіатських на-
родів як татари. Так от, монголи об-
кладали завойовані ними народи 
спеціальним податком, і цей ясак 
становив 10 відсотків від майна під-
даних. Сьогодні Москва, уряд Росії 
забирає в Татарстану, республіки з 
потужною економікою, 75 відсотків 
її бюджету — «ясак», у 7 з половиною 
разів більший від монгольського. 

Доктор Зайнуллін у своїй вели-
кій публікації (кілька газетних сторі-
нок) детально аналізує сьогоднішню 
РФ. Аж за 14-ми пунктами розгля-

дає «положение России и жизни рус-
ских людей. Их уже даже не хочется 
называть нацией. Русские превра-
тились в неорганизованную кучу лю-
дей. Нация распадается, деградиру-
ет, эмигрирует, сокращается».

Пункти ці — зокрема, промисло-
вість, сільське господарство, наука, 
армія, міліція (нині поліція) — бан-
дитизм нового виду. Окремим пунк-
том автор аналізує сімейні пробле-
ми росіян і навіть проблему сексу-
альної деградації російських муж-
чин як частини загальної моральної 
і фізичної деградації нації. Останнє 
пов’язує з кількавіковим безпробуд-
ним пияцтвом. 

А ось що автор говорить про іде-
ологію Росії: «Идеология Руси, Рос-
сии, СССР была: «Завоевать весь 
мир, на земном шаре построить 
коммунизм с равной бедностью для 
всех»… кроме лидеров коммунисти-
ческого движения. Суть идеологии 
— «мировое господство». 

«Світове панування» вилилося в 
загарбання територій, на яких утво-
рилася найбільша за площею дер-
жава на планеті. Але що з цього? Ве-
личезні території здичавіли, зарос-
тають бур’яном і лісом. Особливо бо-
лісне для автора, уродженця села, 
знищення селянства в країні, чим 
особливо «відзначилися» у ХХ століт-
ті. На знелюднілі «зібрані землі» за-
раз іде навала переселенців з Азії, 
насамперед китайців. Не дивно, що 
автор статті як варіант виходу Росії з 
величезної кризи пропонує продати 
ці землі Росії іноземним державам. 
Звичайно ж, така ідея розцінюється 
пильними державними цензорами 
як заклик до «зміни територіальної 
цілісності». Словом, звинувачень за 
цей чесний аналіз вистачить. 

Але чи не варто б російській вла-
ді згадати класика російської ж лі-
тератури, уродженця України — ге-
ніального Гоголя? Пригадаймо його 
епіграф до безсмертної комедії «Ре-
візор»: «На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива». Тож чи дзеркало 
винне? 

Петро АНТОНЕНКО

Росія боїться глянути в дзеркалоРосія боїться глянути в дзеркало
Що висвітлив скандал довкола російської газети?

У Російській Федерації, що невпинно сповзає до тоталітариз-
му, але пробує виряджатися в одіж «демократичної країни», — 
черговий «наїзд» на свободу слова. Газета «Звезда Поволжья», 
що виходить у столиці Татарстану Казані, отримала офіційне по-
передження від російської влади за «зловредність» однієї зі сво-
їх публікацій. 

Крах Радянського Союзу
Як руйнувалася економіка СРСР за Брежнєва. Щоденник працівника ЦК
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Давайте будемо 

людьми хоча б доти, поки 
наука не відкриє, що ми є 
чимось іншим.

 Справжній мудрець: 
завжди бив поклони пра-
вителю так, щоб показува-
ти зад його прислужникам.

 Майбутнє потрібно 
постійно викликати з небут-
тя, минуле приходить само.

 Усім править випа-
док. Знати б ще, хто пра-
вить випадком.

 У темні часи важко 
піти в тінь.

 Є п’єси настільки 
слабкі, що ніяк не можуть 
зійти зі сцени.

 Навіть у його мов-
чанні були граматичні по-
милки.

Було колись...
 Ісаака Ньютона об-

рали членом англійського 
парламенту. Пустопорож-
ні балачки не цікавили ви-
датного вченого, і він сидів 
на засіданнях мовчки. Але 
одного разу, на здивування 
присутніх, попросив слова 
і сказав: «Панове, я попро-
сив би зачинити вікно, бо 
тут протяги». 

Це була єдина промова 
Ньютона в парламенті. 

 Даніель Дефо напо-
лягав, щоб його молодий син 
швидше одружувався. Прия-
тель сказав письменникові, 
що, може, не треба квапити 
сина, нехай подорослішає, 
стане розумнішим. «Коли 
стане розумнішим, — за-
значив письменник, — він 
передумає одружуватися». 

 Кирилові  Розумов-
ському якось доповіли, що 
одного з постійних гостей 
підозрюють у крадіжці вже 
восьми дорогих тарілок. 
Граф звелів дворецько-
му: «Вишліть йому ще чоти-
ри, щоб у нього був повний 
комплект — дюжина». 

Куточок 
гумору

— Миколо, а що там у 
черзі дають? 

— По морді. 
— По одній? 

* * *
— Тут мешкає подруж-

жя Гольдбергів?
— Ні. Але на першому 

поверсі живе пан Гольд, а 
на четвертому — пані Берг.

— Ага. Значить, вони 
розлучилися.

* * *
Нареченого запитують:
— Ну як? Бачив свою 

наречену?
— Бачив. Мені в ній не 

сподобалися три речі — її 
підборіддя.

* * *
На ринку.
— Цей кінь свіжий?
— Але це курка, мадам.
— Я дивлюся на ціну.

* * *
Злодій нишком відчи-

няє двері квартири. Про-
чиняються сусідні двері, з 
яких сусідка підказує: «Ко-
штовності вони ховають у 
саксонській вазі, а гроші — 
під акваріумом».

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 

будь-яку благодійну  суму  на рахунок газети. Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №26207010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

Публікації 
нашої газети  газети 
«Світ» не старіютьне старіють

Вас зацікавили публікації  нашої газети?  Цей і  
попередні її номери можете знайти в нашому ко-
респондентському пункті — у Чернігівському куль-
турно-мистецькому центрі «Інтермеццо». Адреса: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

Замальовки з натури

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м.Чернігів, Шевченка, 9, тел. (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com       

 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, су-

веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, прове-
дення презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, 
кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяль-
ність, сприяння вихованню дітей, сприяння відроджен-
ню духовних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. 
Тел.  (066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

Ярмарком народних ремесел та кулінарних виробів у португальському місті Аґеда 
міський осередок Спілки українців у Португалії  достойно представив Україну. Стра-
ви української національної кухні розкуповувалися для родинної суботньої вечері чи 
недільного обіду. Естетичне оформлення намету та гостинність українських госпо-
динь викликали цікавість у гостей ярмарку.

Прес-служба Української всесвітньої координаційної ради

Зараз у Чернігові, як і в інших містах, на 
кожному кроці — фірми, фірмочки, установи, 
організації, а відтак — офіси, офіси, офіси. 
Життя там, а особливо в бізнесових структу-
рах, доволі своєрідне. Один лише штрих.

Поліграфічно-видавничий комплекс 
«Деснянська правда» вже давно здає час-
тину приміщень свого величезного кілька-
поверхового будинку в оренду — чого гу-
ляти приміщенням. У двір видавництва ви-
ходять у вільні хвилини відпочити  «на пе-
рекур»  працівниці банку та інших  сусідніх 
офісів.  Статистика така, що десь відсотків 
80—90 працівників, принаймні тих, що ви-
ходять провітритися, — це жінки, точніше, 
зовсім молоді дівчата. На жаль, «провітри-
тися» у них не виходить: не лише самі не мо-
жуть ковтнути свіжого повітря після своїх 
офісів, а й задимлюють його іншим. «Пере-
кур» тут відбувається в найпрямішому ро-

зумінні: дівки безбожно смалять цигарки. 
Якось я почав підраховувати, скільки ж їх 

з цигарками. Своєрідний спортивно-неспор-
тивний рахунок: ось стоїть 8 дівчат, з них 7 ку-
рять, лише одна — ні, значить, рахунок 7:1 на 
користь цигарки. І так далі. Якось зафіксував 
рекорд:  курили всі 10 дівчат, які вийшли «по-
дихати повітрям»!  Рахунок 10:0 на користь 
цигарки. Ганебний. У спорті це називається 
— розгром «всуху», 

Дівчата наче ж як дівчата, правда, якісь 
зеленаві, засмоктані. Не на здоров’я, видно, 
йдуть цигарки. 

Дивлячись на це, іноді аж злість бере.  Не 
тільки тому, що смалять жінки, майбутні мате-
рі.  А взагалі  від того, що хто б курив?! Чорно-
бильські жертви. Як жартує один мій знайо-
мий лікар: «Нема здорових, є необстежені». 
Гіркий жарт. Хвора нація. І це вже не жарти.  

Петро АНТОНЕНКО  

Співає В’ячеслав Мацвійко
Запам’ятайте це ім’я і підіть на сольний концерт молодого 

співака або відвідайте збірний концерт, в якому бере участь 
цей талановитий соліст Чернігівського обласного філармо-
нійного центру. 

Слава народився в райцентрі — селищі Куликівка. На-
вчався в місцевій музичній школі, працював у районному бу-
динку культури та й зараз не пориває з ним співпраці. Уже 
третій рік молодий співак є солістом філармонії. 

Нещодавно В’ячеслав Мацвійко порадував земляків із Ку-
ликівки сольним концертом. Зал був заповнений ущерть, адже 
Славка тут дуже люблять, багато разів бачили на сцені, а торік 
він дав тут свій перший сольний концерт разом зі співаками РБК. 
А тут, принагідно зазначимо, працює потужна вокальна студія. 

В’ячеслав приїхав не сам, його підтримали колеги — со-
лісти обласного філармонійного центру. Співали соло і дуе-
тами зі Славою лауреат багатьох вітчизняних і міжнародних 
конкурсів Сергій Сулімовський, молоді талановиті співачки 
Марта Андріанова і Марина Маккей. Виступав театр танцю 
«Екватор» під керуванням Сергій Оленича. 

А зіркою концерту був, звичайно, В’ячеслав Мацвійко, 
володар чудового баритона. Як завжди, виконував пісні улю-
блених авторів — Григорія Лепса, Ігоря Крутого, але також 
вніс до репертуару популярні пісні минулих років Давида Тух-
манова, Олександра Зацепіна і знаменитий романс на сло-
ва Гребінки «Очі чорнії». Оплесків і квітів від вдячних глядачів 
було море — і землякові, і його друзям по сцені. 

Галина Пустовіт: 
шедеври світової музики

Молода талановита піаністка Чернігівського обласного 
філармонійного центру Галина 
Пустовіт народилася і виросла в 
селищі Куликівка в родині музи-
кантів. Її батько Володимир Гри-
горович понад 30 років був ди-
ректором музичної школи, нині 
теж викладає тут, а директором 
є мама Галини — Ольга Петрів-
на. Зрозуміло, що обоє дітей в такій родині стали професій-
ними музикантами. Старший син Максим прекрасно грає на 
трубі, один із найперспективніших молодих музикантів. А Га-
лина вже брала участь у престижних конкурсах піаністів. У її 
репертуарі — світова фортепіанна класика. 

У суботу, 27 квітня, в залі філармонійного центру 
пройде сольний концерт Галини Пустовіт «Троянди й 
тернії» з циклу «Шедеври світової камерної музики». 
Початок — о 18.00. 

В ПОРТУГАЛІЇ

УКРАЇНСЬКІ ВАРЕНИКИ 

Мобільний телефон. Де-
більний телефон — так і хо-
четься сказати. Як і багато 
інших досягнень цивілізації, 
застосовуваний де треба й 
де ні, понад усяку міру, він 
стає зовсім не благом. 

Усе ще точаться дискусії 
з приводу шкідливості мо-
більних телефонів, принай-
мні при зловживанні ними. 
Але навіть якщо користува-
тися в міру, вчені одностай-
ні в тому, що досить шкідли-
вим є скупчення поруч кіль-
кох телефонів. А надто якщо 
вони увімкнуті, а особливо 
якщо по них ведеться роз-
мова, а ви ще й знаходите-
ся «на перехресті» дзвінків 
і розмов. Коли ви, напри-
клад, їдете в маршрутці, то 

знайте, що на 15 пасажи-
рів там може бути 15 теле-
фонів. І ось чи на тому, чи на 
іншому сидінні довкола вас 
починається довжелезне 
мобільне базікання — про 
все і ні про що, про важливе 
й не дуже. 

Окрім того, що ви посе-
ред цього базікання опро-
мінюєтеся хвилями мобіль-
ного зв’язку, це ще й про-
сто неприємно слухати. Про 
те, які сосиски треба купи-
ти на вечерю, де продають-
ся якісь імпортні унітази, як 
правильно солити огірки і 
квасити капусту. Скажіть, 
будь ласка, ви зобов’язані 
вислуховувати це базікан-
ня? Часто-густо, й на весь 
транспорт. Можна подума-

ти, такі вже всі стали кому-
нікабельні, такі схильні до 
спілкування, що хвилини не 
обходяться одне без одного. 
Невже не можна трохи заче-
кати, щоб вийти на своїй зу-
пинці й поговорити спокій-
но? Чернігів же — місто не 
таке велике, їхати, як прави-
ло, недалеко. 

Заходиш у вагон елек-
трички — те ж саме. Тільки-
но потяг рушив, як у руках 
пасажирів, насамперед мо-
лоді, замиготіли мобільні те-
лефони. І пішло-поїхало. Ба-
гато хто не лише балакає, а 
й просто слухає музику. До-
бре, якщо хоч у навушниках 
забиває собі мозок. А дехто 
вмикає голосний звук — тож 
«споживайте» мимоволі.

Мобільно-дебільне базікання

10:0 на користь цигарки

Британець встановив рекорд: 
відвідав 201 країну, не користуючись літаками

Книга рекордів Гіннеса визнала рекорд 33-річного туриста, 
британця Грехама Дейвіда Хьюїса, який за 4 роки побував у 201 
країні, не скориставшись при цьому літаками або іншими видами по-
вітряного транспорту.

Під час своєї подорожі, яка тривала 1426 днів, 33-річний Хьюїс пересувався на 
кораблях, автобусах, таксі та просто пішки. За словами туриста-екстремала, його витра-
ти на дорогу налічували приблизно 100 доларів на тиждень, бо він подорожував на найде-
шевших і невибагливих транспортних засобах, аж до старих вантажних суден.

Дейвід Хьюїс за чотири роки подорожей побував у 193 країнах-членах ООН, а також у таких 
державних утвореннях як Тайвань, Палестина, Косово, Ватикан, Західна Сахара, в чотирьох 
історичних провінціях Сполученого Королівства Великобританії — Англії, Шотландії, Уельсі та 
Північній Ірландії.

У Хьюїса накопичилася безліч цікавих оповідок про його походи різними країнами, включ-
но з небезпечним плаванням біля берегів Кабо-Верде, перебуванням у в’язниці в Конго і аре-
штом при спробі перетину російського кордону. Раніше Хьюїс вже був занесений до Книги ре-
кордів Гіннесса за «відвідування 133 країн за один рік наземним транспортом».

У світі цікавого


