
Президент Венесуели Уго Чавес 
помер на 59-му році життя, за офі-
ційними даними, через «дихальну 
інфекцію». 

Він викликав різні почуття на 
батьківщині та за кордоном: для 
прихильників був великим рефор-
матором, який подарував надію 
бідним громадянам, а його критика 
США привернула симпатії багатьох 
лідерів Латинської Америки. У свою 
чергу політичні опоненти називали 
Чавеса гіршим із автократів.

Народився майбутній президент 
Уго Рафаель Чавес Фріас 28 лип-
ня 1954 року в штаті Барінас. Його 
батьки були вчителями. У сім’ї зрос-
тало семеро дітей, і дитинство май-
бутнього лідера було досить бідним.

Після навчання в школі Деніела 
О’Лірі в рідному штаті, незважаючи 
на мрії матері про кар’єру духівника, 
виїхав у столицю та вступив до Ака-
демії військових наук. Там, за слова-
ми самого Чавеса, він і знайшов своє 
справжнє покликання. 

У 1975 році Чавес із відзнакою 
закінчив академію і вже тоді почав 
формулювати свої політичні ідеї, які 
згодом став утілювати. Так, тоді ж 
він вирішив, що військові повинні 
втрутитись, якщо цивільний уряд 
не здатний захистити найбідніших 
громадян. 

У лютому 1992 року на тлі масо-
вих протестів, викликаних невдово-
ленням економічною політикою та 
скороченням бюджетних витрат, Уго 
Чавес зробив спробу повалити пре-
зидента Переса. 

Спроба перевороту, влаштована 
членами Революційного боліваріан-
ського руху, забрала 18 життів, іще 60 
людей були поранені, перш ніж пол-
ковник Чавес здався владі. Офіцера 
посадили у військову в’язницю, у якій 
він просидів два роки. 

Незважаючи на те, що Чавес був 
прибічником силової зміни влади, 
він змінив тактику і висунув свою 
кандидатуру на президентських ви-
борах 1998 року. 

Відзначимо, що, на відміну від 
більшості сусідів, Венесуела могла 
похвалитися безперервним демо-
кратичним правлінням із 1958 року. 
Проте дві основні партії, які зміню-
вали одна одну при владі, загрузли у 
звинуваченнях у корупції. 

Уго Чавес обіцяв «революційну 
соціальну політику» та поклав про-
вину за жалюгідний стан економіки 
на «олігархічних хижаків, які при-
слуговують світовому капіталу». 

Користаючись із нагоди зверну-
тися до виборців, він заявив, що ке-
рівництво нафтових компаній живе 
в «розкішних шале, де влаштовує 
оргії, попиваючи віскі». 

Він швидко здобув популярність 
не тільки серед найбідніших верств 
венесуельського суспільства, але й у 

середнього класу, який зіткнувся з 
тим, що якість життя за декілька ро-
ків, що передували виборам, значно 
знизилася. 

Результат голосування виріши-
ли саме голоси середнього класу: Ча-
вес набрав 56% і прийшов до влади 
мирним і демократичним шляхом. 
Щоби не втрачати зв’язок із наро-
дом, президент став влаштовувати 
спеціальні щотижневі шоу на радіо і 
телебаченні, під час яких пояснював 
свої рішення та закликав громадян 
дзвонити і прямо ставити йому за-
питання, що їх хвилюють. 

У 1999-му він запропонував за-
снувати нову конституційну асамб-
лею, отримавши підтримку на ого-
лошеному референдумі, який став 
новим явищем у венесуельській по-
літиці. 

В ході виборів у новий орган 
влади прихильники Чавеса отри-
мали 95%. Після цього був складе-
ний проект нової конституції, який 
підтримала більшість венесуельців. 
Уряд встановив жорсткий контроль 
над державною нафтовою компані-
єю Petroleos de Venezuela, прибутки 
якої йшли на потреби суспільства: 
будівництво лікарень і шкіл, бороть-
бу з неписьменністю, проведення 
аграрної реформи й інші соціальні 
програми. Завоювавши таким чи-
ном підтримку малозабезпеченої 
більшості населення, Чавес розпо-
чав націоналізацію підприємств у 
різних галузях промисловості. Не 
слід забувати, що до приходу Чавеса 

до влади, в 1980-1990 роках, ВВП Ве-
несуели щорічно знижувався на 2%, 
корупція спричинила політичний 
хаос, а 75% населення перебувало за 
межею бідності. 

На президентських виборах 2006 
року Чавес отримав 63% голосів, по-
відомивши, що його «революційна 
політика» буде розширена. Зокрема, 
він виступив із пропозицією ска-
сувати обмеження на термін пере-
бування президента при владі — це 
рішення на референдумі підтримало 
54% виборців. 

Відносини зі США остаточно зі-
псувалися, коли президент Венесу-
ели назвав початок американської 
кампанії в Афганістані «боротьбою 
з терором за допомогою терору». 
Відтоді відносини цих країн залиша-
лися натягнутими. 

Рак уразив Чавеса вперше у 2011 
році. Про характер захворювання 
досі нічого не відомо, та експерти 
сходяться на думці: очевидно, йдеть-
ся про рідкісну форму саркоми, що 
утворилась у ділянці таза, а потім 
поширилася на всі органи. Чавес пе-
реніс дві операції з видалення злоя-
кісної пухлини, чотири хіміотерапії. 
Було видно, що він серйозно хворий 
і вже не може керувати великою на-
фтовою державою. Здоров’я погір-
шувалось, а хвороба прогресувала, 
адже з’явилися нові ускладнення. 
18 лютого було повідомлено про по-
вернення Чавеса з Куби у Венесуелу. 
Його відправили у військовий госпі-
таль, де він і помер. 
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Сильні світу

У депутатки Калетник 
поцупили посвідчення 
Новоспечена депутатка від Комуністичної партії Окса-
на Калетник уже встигла замінити своє посвідчення на 
дублікат. За словами одеситки, його вона загубила ра-
зом із сумочкою у театрі. Про це соратниця Симонен-
ка розповіла на одному з телеканалів. На запитання 
ведучого, навіщо було брати з собою посвідчення до 
театру, Калетник зазначила: «Я йшла до театру в будній 
день, увечері, мене витягла дочка, я не встигала, тому 
ось так, із чим була, так і пішла». 

До села, де мешкає 
мама Фірташа, 
прокладуть 
дорогу за гроші 
держбюджету

Син Азарова каже, що не має нерухомості в Австрії 

У королівської 
родини 
народиться 
дівчинка? 

Служба автомобільних доріг 
у Тернопільській області за 

результатами тендера погоди-
ла пропозицію ТОВ «Автома-
гістраль-Південь» на поточний 
ремонт автодороги Касперівці — 
Збручанське вартістю 46,4 міль-
йона гривень. Укладання угоди 
призначено на 15 березня. Про 
це повідомляють «Наші гроші» з 
посиланням на «Вісник держав-
них закупівель». 

Ділянку між селами Ново-
сілка та Шупарка завдовжки 7 км 
мають відремонтувати до кінця 
року. Ремонт одного кілометра 
траси обійдеться в 6,23 мільйона 
нацвалюти. 

Крім ремонту самого до-
рожнього полотна, заплановано 
також зробити в’їзди у двори, 
поставити огородження та до-
рожні знаки. Роботи фінансують 
із держбюджету. ТОВ «Автомагі-
страль-Південь» належить двом 
одеситам — Валерію Короткову 
й Олегу Наливанному. За остан-
ні п’ять років фірма виграла тен-
дерів на 1,75 мільярда гривень. 

Нагадаємо, у вересні мину-
лого року ТОВ «Автомагістраль-
Південь» отримало підряд — 
63,44 мільйона — на ремонт 
цієї дороги. Йшлося про 8,9 км 
від Касперівців до Новосілки. 
Тендер тоді провели за неконку-
рентною процедурою «закупівля 
в одного учасника», обґрунтову-
ючи нагальну необхідність тим, 
що цей відрізок веде до теплиць, 
які мали запрацювати восени у 
селі Синьків Заліщицького ра-
йону. Отже, загальна вартість 
ремонту дороги до теплиць Фір-
таша становить уже 109,84 міль-
йона гривень. 

Про це він розповів програмі 
«Світське життя». 

«Якби в мене залишилася неру-
хомість в Австрії, я би принципово 
цього не соромився та задеклару-
вав її», — сказав Азаров-молодший. 
Нардеп додав, що його діти живуть у 
Києві, бо «ніколи не пізно відправи-
ти їх учитися за кордон». 

Відповідаючи на запитання, які 
поради щодо поведінки у Верховній 
Раді йому дає Микола Азаров, син 
Прем’єра сказав: «Він контролює, 
щоб я був на роботі завжди. Теле-
фонує ввечері: ти не забудь — завтра 
засідання... Батьки допомагають 
дітям, було б дивно, якби було по-
іншому. Мені часом здавалося, що 
недостатньо», — розповів нардеп. 

На уточнювальне запитання, чи 
недостатньо того, що батько вла-
штував Олексія працювати в Ав-

стрію, Азаров-молодший заявив, що 
туди його «запросив знайомий по 
дипломатичній роботі». 

На запитання, що саме Олексій 
Азаров робив за кордоном, він від-
повів: «Я думаю, ви це добре знаєте. 
Я працював дипломатом — у Фін-
ляндії, Швейцарії, а потім кілька ро-
ків жив у Австрії, працював консуль-
тантом для австрійських компаній». 

Як відомо, раніше «Українська 
правда» писала, що Азаров-молод-
ший має дозвіл на проживання в 
Австрії. Будинок, де він зареєстро-
ваний, належить офшору з Ліхтенш-
тейну, яким керує той самий юрист, 
що і фірмою, на яку зареєстровано 
«Межигір’я». 

В районі, де прописаний Азаров-
молодший, розташовані переважно 
приватні вілли, проте є і невеликі 
будинки з квартирами. Адресою ре-

єстрації Олексія Азарова вказаний 
окремий будинок — Pötzleinsdorfer 
Straße, 152-156, корпус 3.

Натомість його батько, Прем’єр 
Микола Азаров, коли відповідав про 
проживання та роботу сина у Відні, 
зазначив, що той якийсь час там жив 
і працював дипломатом. 

Вагітна дружина принца Ві-
льяма Кейт Міддлтон розпо-

віла, що вже відчуває поштовхи 
дитини, й обмовилася про стать 
малюка. Минулого тижня гер-
цогиня Кембриджська відвіда-
ла місто Грімсбі. Під час візиту 
дружина принца поспілкувалася 
з мешканцями. Одна з місцевих 
жінок подарувала Кейт плюше-
вого ведмедика. «Дякую. Я ві-
зьму іграшку для ді...», — сказала 
Міддлтон і замовкла на півслові. 

А на уточнювальне запитан-
ня, чи буде в них із Вільямом 
донечка, Кейт відповіла: «Ми не 
знаємо». 

Проте, за словами джерела, 
Міддлтон із чоловіком нещодав-
но вже дізналися, хто в них наро-
диться в липні цього року. Тож, 
цілком можливо, що Кетрін таки 
обмовилася про стать малюка, 
хоча й збиралася тримати це у 
таємниці. За іншими даними, 
саме ім’ям на літеру «Д» подруж-
жя планує назвати первістка, не-
залежно від статі. 

Хто такий Уго Чавес
Минулого тижня світ прощався з людиною, яку любили і ненавиділи 
одночасно 

  Комплексна бригада виконує внутріш-
нє та зовнішнє оздоблення; фундамент, 
кладка, покрівля, бруківка, утеплення 
фасадів, електрика, сантехніка, шту-
катурка, стяжка, плитка, гіпсокартон, 
шпаклювання, фарбування.  (099) 
7267767, Андрій; (097) 8022428, Ілля

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВОДІЇВ-
ЕКСПЕДИТОРІВ З ДОСВІДОМ РОБОТИ 
НА ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЯХ. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА % ВІД ФАКТУ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ. ПП "ВІТАНТРАНС". ((093) 
7954805, РОМАН ВІКТОРОВИЧ; (093) 
4174445, ЛУЦЬК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, 22

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МЕ-
НЕДЖЕРІВ-ЛОГІСТІВ З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ, З/П 
ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.  ((093) 7954805, 
РОМАН ВІКТОРОВИЧ; (093) 4174445, 
ЛУЦЬК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, 22

  Потрібні працівники на автомийку, 
бажано з досвідом роботи. (066) 
0527683; (050) 6503695

  Запрошуємо на роботу у салон 
магазин вікон та дверей продавця 
та продавців-консультантів. (067) 
3322259; (099) 7169473

  На склад потрібні вантажники та 
пакувальники, з/п висока,  (099) 
7169473; (0332) 290639

  Візьму на роботу колишніх працівни-
ків фірми Імекс. (067) 3322259; (099) 
7169473

  Запрошуємо на роботу інженера з 
охорони праці, з досвідом роботи, від-
повідні посвідчення. (050) 3785990

  Потрібні кухарі, офіціанти. (0332) 
757565; (066) 8709399

  Потрібен водій кат.Е, далекобійник. 
(050) 9071187

Фермер

  Продам. Той-тер'єрів маленькі 
(кімнатні) гладкошерстні, шоколадного 
окрасу та метиси той-тер'єрів кремо-
вого окрасу. Продам хвилястих папуг, 
хом'ячків, морських свинок довгошер-
стних, шиншил. (096) 3536551

 ПРОДАМ. ЦУЦЕНЯТ ЗАХІДНОСИ-
БІРСЬКОЇ ЛАЙКИ, 3 МІСЯЦІ, ВАКЦИ-
НОВАНІ, ВІД РОБОЧИХ, ДИПЛОМО-
ВАНИХ БАТЬКІВ. (095) 8936619; 
(097) 5061452

  Продам. Плівку тепличну 4-, 6-се-
зонну, польського виробництва 6, 8, 
12м; агроволокно. Бочки пластмасові, 
харчові, 120, 200, 1000л - куби. (0332) 
780189 (Луцьк); (050) 6709075

  Продам. Корову, віком 9 років. 
(050) 2322284

  Продам. Зерно пшениці, 3т., 
200грн/100кг. (050) 3781682

  Продам. Солому (квадратні тюки), 
зерно вівса; продам залізобетонні не-
сучі балки 6м. (067) 1643237

Різне

  Продам. Трелювальну лебідку лісову, 
виробник Польща, до МТЗ-82, ЮМЗ. 
(063) 2562256

 ПРОДАЄМО ТА ЗДАЄМО В ОРЕНДУ 
МЕТАЛОШУКАЧІ, НИЗЬКІ ЦІНИ, ВЕ-
ЛИКИЙ ВИБІР. WWW.MADZHAK.COM 
(095) 8288066; (098) 0353350

  Продам. Інвалідний візок, Італія: 
новий 2012р., складний, мобільний 
тип "Surace", модель"Squillo". (095) 
8744150

  Продам. Котел опалення водона-
грівач, б/в, тверде паливо-газ; сервіз 
польський на 6 персон, 36 предметів, 
білий з вишневими трояндами. (050) 
9734708

  Продам. Пральну машину-авто-
мат "Арістон" та плиту електричну 
"Горенія", чотириконфорну, б/в 3 роки. 
(097) 6532382

  Продам. Ліжко двоярусне, дитяче 
разом з матрацом (80х120см), у хоро-
шому стані, 1300грн. (097) 6907360; 
(095) 0313669

  Продам. Терміново деревообробні 
верстати, 4-ри функційний та 2-во 
функційний. (066) 7276807; (098) 
6140895

  Продам. Обладнання для пекарні: 
піч, тістоміс, розстойка, форми для 
хліба, візки, борошнопросіювач, столи. 
Або здам в оренду. (050) 5461385

  Продам. Верстати деревообробні 
б/в, 380Вт; циркулярку з кареткою, 
універсальний (фуганок-обрізний-
довбальний), фрезерний, витяжку 
циклон; утеплені гаражні ворота, 
2.9х2.2м. (050) 4381878

  Втрачені документи видані на ім'я 
Сивого О. П., прохання повернути за 
винагороду. (0332) 704606; (095) 
9189296 

  Втрачений гаманець з студентським 
квитком та водійським посвідченням, 
виданим на ім'я Шишко В. М., прохання 
повернути за винагороду. (097) 
8363459

  Куплю. Ювілейні монети України, 
СРСР та царські рублі. (050) 9010931; 
(097) 2052593, Микола

  Віддам грайливе кошеня у добрі руки. 
2 місяці, привчене до туалету.(097) 
8635830


