
До тридцятих роковин Чорно-
бильської трагедії Архів СБУ 

спільно з Центром досліджень ви-
звольного руху виклали в мережу 
колекцію документів про помилки 
будівництва та проблеми на Чорно-
бильській АЕС. Про це йдеться на 
сайті Центру.

Заступник директора Архіву 
СБУ Володимир Бирчак зазначив, 
що колекцію з 32-х документів роз-
ділили на три тематичні блоки:

1. «Проектування та будів-
ництво Чорнобильської АЕС» — 
представлено рапорти контрроз-
відників та агентурні донесення, 
в яких йдеться про низьку якість 
будівництва стратегічного об’єкта, 
відсутність належного контролю 
та нагляду за дотриманням вироб-
ничої безпеки з боку Управління 
будівництва АЕС тресту «Кремен-
чукгесбуд», незадовільний відбір, 
навчання та розстановку персоналу 
атомної електростанції, високий від-
соток травматизму серед будівель-
ників.

2. «Чорнобильська аварія: хро-
нологія подій та етапи ліквідації» 
— розкриває роль «органів» у роз-
слідуванні причин катастрофи, ви-
світлює заходи з ліквідації аварії 
упродовж квітня–листопада 1986 
року (будівництво об’єкту «Укрит-
тя», результати моніторингу раді-
оактивного забруднення, порядок 
відселення людей із 30-кілометрової 
зони тощо).

3. «Реакція українського на-
селення та світової громадськості 
на Чорнобильську трагедію» — як 
різні групи реагували після опри-
люднення інформації про масштаб-
не «ядерне лихо».

«Архівні документи свідчать про 
те, що з самого моменту початку бу-
дівництва Чорнобильська АЕС була 
приречена на аварійність. Можемо 
ствердити, що ключовою причиною 
аварії був комуністичний радян-
ський режим, завдяки якому стало 
можливим нехтування і проектни-
ми вимогами, і технікою безпеки, і 
навіть загрозливими повідомлен-
нями КДБ про критичні недоліки в 
будівництві та роботі ЧАЕС», — по-
яснює директор Архіву СБУ Андрій 
Когут.

Колекцію документів можна по-
дивитися в Електронному архіві ви-
звольного руху avr.org.ua.

Нагадаємо, 26 квітня відзнача-
ється тридцята річниця найбільшої 
в світовій атомній енергетиці аварії 
на Чорнобильській АЕС. Історики, 
які працювали з архівами КГБ тих 
часів, переконані, що причини аварії 
далеко не техногенного характеру, 
її коріння — в системі управління 
країною. Цьогоріч також плану-
ється видання збірника документів 
про Чорнобильську трагедію, під-
готованого Українським інститутом 
національної пам’яті, Галузевим 
державним архівом Служби без-
пеки України та Інститутом історії 
України Національної академії наук 
України.

Нагадаємо, вибух стався 26 квіт-
ня 1986 року о 1.23.47 під час про-
ведення проектного випробування 
турбогенератора № 8 на 4 енергобло-
ці, через що було повністю зруйно-
вано реактор. Будівля енергоблоку 
та покрівля машинного залу част-
ково обвалилися. Виникло понад 
30 осередків пожеж, основні з яких 
через годину були ліквідовані, а до 5 

години ранку 26 квітня пожежу за-
гасили.

Однак пізніше внаслідок поши-
рення газу атомного палива зруйно-
ваного реактора в різних частинах 
центрального залу 4 блоку виникла 
пожежа великої інтенсивності. Для її 
гасіння було використано вертоліт-
ну техніку.

У перші години аварії довелося 
зупинити сусідній 3-й енергоблок і 
провести відключення обладнання 
4-го енергоблоку. 

Унаслідок аварії стався викид, 
за різними оцінками, до 14·1018 Бк, 
що становить приблизно 380 міль-
йонів кюрі радіоактивних речовин, 
зокрема ізотопів урану, плутонію, 
йоду-131, цезію-134, цезію-137, 
стронцію-90. За масштабами радіо-
активних викидів це дорівнює 300 
Хіросімам.

Безпосередньо під час вибуху на 
четвертому енергоблоці загинула 
лише одна людина, ще одна померла 
вранці від отриманих травм. 27 квіт-
ня 104 постраждалих були евакуйо-
вані в Московську лікарню № 6. Зго-
дом у 134 працівників ЧАЕС, членів 
пожежних та рятувальних команд 
розвинулася променева хвороба, 28 
із них померли протягом наступних 
декількох місяців.

Радіоактивна хмара від аварії на-
крила європейську частину СРСР, 
велику частину Європи, східну час-
тину США. Приблизно 60% радіоак-
тивних речовин осіло на території 
Білорусі. Із зони ураження було ева-
куйовано близько 200 тисяч людей. 
Ситуація ускладнювалася тим, що 
радянське керівництво довго замов-
чувало факт катастрофи.
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На стільки відсотків виріс під Києвом ринок 
нерухомості. Зацікавленість потенційних 
покупців у такій нерухомості зростає наба-
гато впевненішими темпами, ніж у самому 
Києві, де аналогічні показники склали, від-
повідно, 12% і 49%. 

КДБ попереджав про низьку 
якість будівництва ЧАЕС

У Львові «мисливці 
за металом» викрали 
300-кілограмовий 
надмогильний бюст 
До відділу поліції надійшла заява від 
81-річної львів’янки про те, що з могили 
її сина на Янівському цвинтарі викрадено 
надмогильний бюст вагою близько 300 
кг. Сума збитків становить 20 тисяч гри-
вень. Проводиться розслідування.

У Львові з вікна онкологічного 
центру вистрибнув чоловік
До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 26 
квітня з 3-го поверху Львівського онкологічного центру 
викинувся чоловік. 52-річний чоловік перебував на стаці-
онарному лікуванні. Як зазначається, від отриманих травм 
він загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі 
деталі трагедії. Того ж дня в Києві теж сталося самогубство. 
37-річний чоловік покінчив із життям, вистріливши собі в 
голову з обріза «Маузер». Тіло загиблого в кущах знайшли 
випадкові перехожі.

Генпрокуратура перевірить законність 
виділення житла прокурорським 
працівникам

За крадіжку коня волинянинові загрожує 
до 3 років за ґратами

Студентам, які три роки після вузу працюватимуть у селі, 
надаватимуть житло

До Турійського відділення по-
ліції із заявою про крадіжку 

звернувся 49-річний мешканець 
села Липа цього району. Чоловік 
повідомив, що в ніч на 21 квітня 
невідомий викрав із пасовища його 
коня. Сума завданих матеріальних 
збитків становить майже 20 тисяч 
гривень, повідомляє Сектор кому-
нікації ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що 
крадіжку скоїв 23-річний житель 
одного із сіл Турійського району. 
Викраденого коня правоохоронці 
повернули власникові.

Подію зареєстрували в журна-
лі єдиного обліку заяв та повідо-
млень про кримінальні правопору-
шення та інші події. Вирішується 
питання щодо відкриття кримі-
нального провадження за ст. 185 
(Крадіжка) Кримінального кодексу 

України.
Санкція статті передбачає до 

трьох років ув’язнення. Триває пе-
ревірка.

У Верховній Раді зареєстровано 
законопроект, яким пропонуєть-

ся надавати право першочергового 
зарахування на бюджетну форму 
навчання до вищих медичних і пе-
дагогічних навчальних закладів тих 
студентів, які готові після закінчен-
ня навчання відпрацьовувати 3 роки 
в сільській місцевості та селищах 
міського типу. Відповідний «проект 
закону про внесення змін до закону 
України «Про вищу освіту» щодо 
працевлаштування випускників» 
№ 3312-д від 26 квітня розміщений 
на сайті ВР.

Такі студенти мають укласти від-

повідний договір.
«Право на першочергове зара-

хування до вищих медичних і пе-
дагогічних навчальних закладів за 
державним замовленням мають осо-
би в разі укладення ними угоди про 
відпрацювання не менше трьох ро-
ків у сільській місцевості та селищах 
міського типу», — йдеться в тексті 
законопроекту.

Також законопроектом передба-
чається, що такі особи під час робо-
ти в селах будуть забезпечені держа-
вою «безоплатним користуванням 
житлом з опаленням і освітленням у 
межах встановлених норм».

Молода британська кухарка ризикнула 
змінити меню королеви Єлизавети II

Виконуючи замовлення спекти 
святковий торт до 90-го дня 

народження Єлизавети II, молода 
талановита кухарка Надія Хуссейн 
дозволила собі небачене свавілля. 
Вона прийняла рішення виготови-
ти для королеви фруктовий торт 
замість її улюбленого шоколадно-
го! На щастя, Єлизавета не роз-
сердилася. Беручи торт, королева 
ввічливо подякувала Надії. Однак, 
що монархиня насправді подумала 
про таку підміну, поки залишаєть-
ся загадкою.

Коли кілька тижнів тому до 
місіс Хуссйен, яка в минулому 
році виграла загальнобритан-
ський конкурс «Кращий пекар», 
звернувся представник Букінгем-
ського палацу та передав їй замов-
лення на виготовлення великого 
торта для сімейного святкування 
дня народження королеви, На-
дія була впевнена, що це помил-
ка або чийсь злий жарт. А коли 
з’ясувалося, що це зовсім не розі-

граш, вона почала напружено роз-
думувати, який же десерт приго-
тувати для королеви. Повагавшись 
трохи, Хуссейн вирішила ризикну-
ти. Хоча вона прекрасно знала, що 
королева обожнює все шоколадне, 
кухарка захотіла спробувати пора-
дувати королеву іншим рецептом 
— її власного винаходу. Вона спо-
рудила триповерховий витвір кон-
дитерського мистецтва, покритий 
апельсиновою глазур’ю та начине-
ний вершковим кремом і особли-
вим мармеладом, виготовленим за 
секретним рецептом Надії. «Спо-
чатку я хотіла було зробити грей-
пфрутовий торт, але вирішила, що 
це вже занадто. Адже грейпфрути 
люблять далеко не всі!», — розпо-
віла Хуссейн.

Як розповіла Надія, вона стра-
шенно хвилювалася, коли готува-
ла десерт для королеви. У неї так 
тремтіли руки, що молода жінка 
ледве справлялася з роботою. На 
щастя, місіс Хуссейн ще не усві-
домлювала до кінця ступінь зух-
валості свого задуму. Адже, хоча 
вона сама народилася в Британії, 
її батьки — емігранти з Бангладеш, 
і Надії важко зрозуміти, наскільки 
британці цінують свої традиції та 
прихильні до звичних речей. На-
приклад, відомо, що Єлизавета все 
життя користується одним і тим 
же лаком для нігтів і завжди ви-
користовує сумки одного й того ж 
виробника. Та й її меню, як ствер-
джує палацовий кухар, не зміню-
ється вже кілька десятків років! 
Так що позбавивши королеву її 
улюбленого шоколадного десерту, 
Надія ризикувала всерйоз засму-
тити Єлизавету.

Генеральна прокуратура Украї-
ни перевірить законність виді-

лення житла працівникам органів 
прокуратури з 2010 року до цього 
часу.

 Відповідне доручення дав в.о. 
генерального прокурора України 
Юрій Севрук, повідомляють у ГПУ. 
Відтак керівники регіональних 
прокуратур та військові прокуро-

ри регіонів перевірять законність 
виділення житла, а також закон-
ність взяття їх на квартирний об-
лік. Відзвітувати про перевірку 
вони повинні до 10 червня. Схема 
отримання службового житла ба-
зується не на українському зако-
ні, а на постанові ради міністрів 
УРСР від 1988 року. Там прописані 
усі, хто має право на службовий 
гуртожиток чи квартиру. У спис-
ку – аж 68 професій, посад та ка-
тегорій громадян від двірника до 
найвищого службовця. Ця майже 
археологічна постанова – один з 
найулюбленіших документів чи-
новників. За майже 30 років іс-
нування цього документу його не 
лише не скасували, але навпаки 
– внесли аж 54 розширення та до-
повнення.
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