
ВІДРОДЖЕННЯ ДОБРОЇ ТРАДИЦІЇ
Пам'ятаю, як після аварії на 

Чорнобильській АЕС у 1986-90-х 
роках усім колишнім Радянським 
Союзом збирали доброчинні по
жертви на допомогу постражда- 
лим від наслідків Чорнобильсь
кої катастрофи. Свої внески ро
били колективи підприємств і ор
ганізацій, окремі громадяни, 
просто так і під час Всесоюзних 
телемарафонів. Пізніше все це 
припинилося. Гуманітарну допо
могу надавали більшою части
ною Німеччина, Японія, Канада, 
США, Франція, Велика Британія. 
А от співгромадяни про чорно
бильську біду і людей, які від неї 
постраждали, начебто забули.

І ось цими грудневими днями ми пе
реживаємо відродження доброчинності з 
боку української громади. В зону відчу
ження Чорнобильської АЕС із Закар
патської області привезли гуманітарну 
допомогу - близько 100 тонн продуктів 
харчування (муки, цукру, макаронних 
виробів, крупи, чаю і т. і. ), одягу, меди
каментів. Щоправда, відбулось це після 
візиту Президента У країни . Віктора

Ющенка на Чорнобильську АЕС та в зо
ну відчуження, який відзначив, що чор
нобильські аборигени живуть злиденно.

Гуманітарний дар Закарпаття привез
ла делегація на чолі із головою обласної 
Державної адміністрації Олегом Гаваші. 
Приймали дарунок від імені чорно
бильської громади Володимир Холоша, 
заступник міністра України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах за

хисту населення від наслідків Чорно
бильської катастрофи, Сергій Парашин, 
начальник Державного департаменту - 
Адміністрації зони відчуження і зони бе
зумовного (обов'язкового) відселення..

Виступаючи під час імпровізованого 
мітингу, Олег Гаваші сказав: "Закарпат
ці знають, що таке біда і знають ціну 
щирій допомозі. За останні 10 років ми 
двічі пережили катастрофічні повені та 

зсуви грунту. І лише завдячуючи до
помозі зі всіх областей України ми 
змогли так швидко відбудувати по
рушене,. налагодити життя людей та 
відновити виробництво. Тому, коли 
ми почули вислів Віктора Андрійо
вича, і до нас звернувся но допомо
гу наш земляк -Віктор Балога, Мі
ністр України з питань надзвичай
них ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорно
бильської катастрофи, всі райони 
Закарпатської області на це прохан
ня миттєво відгукнулись. На нараді 
в облдержадміністрації ніхто не за
питав навіщо це нам? Питали лише, 
коли потрібно привезти? Коли від
правляли автомобілі із гуманітарним 
вантажем, наші люди бідкалися, що

не все встигли зібрати і запитували, ко
ли будемо відправляти черговий ван- 
таж. Впевнений, що гуманітарна допо
мога чорнобильським самопоселенцям 
стане постійною, бо ці люди дійсно по
требують допомоги".

Закінчуючи виступ, Олег Гаваші при
вітав усіх чорнобильців зі святами, що 
наближаються, побажав щастя, здоров'я, 
успіхів і запевнив, що в разі потреби 
Закарпаття завжди із щирим серцем 
прийде на допомогу.

Окремо він подякував особовому скла
ду Чорнобильського  районного упра
вління ГУ МНС України в Київській 
області за самовіддану працю з переван
таження гуманітарного вантажу із закар
патських автомобілів на автомобілі зони 
відчуження, якими дарунки Закарпатсь
кого краю повезуть в села Нові Шепелй- 
чі, Опачичі, Оташів, Паришів, Рудня Іл- 
лінецька, Теремці і по дворах в м. Чор
нобилі, де мешкають самопоселенці.

Володимир Холоша та Сергій Пара
шин подякували жителям Закарпаття 
за щиру допомогу, назвавши це зразко
вим проявом гуманності, чуйності, ще
дрості, і запевнили, що Їхні дарунки бу
де організовано доставлено кожному 
самопосєленцю просто до хати.
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