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ЧОРНОБИЛЬ/КУЛЬТ УРА
26 квітня, в день 27-х 

роковин катастрофи 
на ЧАЕС, ми згадаємо 
всіх рятівників-чорно-
бильців, що назавжди 
втратили здоров’я там, 
поблизу реактора. Усіх 
і кожного, хто рятував 
світ від смертельної 
загрози, хто у цей час 
виконував складні 
завдання з подо-
лання наслідків аварії. 
Низький їм уклін… 

Зараз над четвертим енерго-
блоком станції йде будівництво 
нового саркофагу, нового 
укриття, яке вже 2015 року має 
ізолювати зруйнований реактор 
від довкілля, але наслідки цієї 
трагедії продовжуються…

Лондонський дитячий госпі-
таль на Great Ormond Street 
(GOSH) приймав у лютому 
провідних лікарів відділень 
онкогематології та інтенсивної 
терапії Всеукраїнської дитячої 
лікарні Охматдит у Києві, якій 
Чорнобильський Фонд (The 
Chernobyl Relief Foundation in 
UK) допомагає з закупівлею 
медикаментів ось уже кілька 
років.

Дізнавшись про візит, я 
запропонувала свою допомогу 
в якості перекладача. 

За три дні програми гостей-
колег познайомили з аспектами 
роботи та обов’язками лікарів 

і сестер в основних відділеннях 
дитячої лікарні GOSH. 

Без сумніву, лікарі і в Англії, 
і в Україні, займаються благо-
родною справою - порятунком 

життя дітей, проте умови 
роботи відрізняються за зрозу-
мілих причин. 

В першу чергу, це різний 
бюджет у забезпеченні 

штатним медичним персо-
налом, а друге -  необхідна 
кількість медикаментів. 

Наприклад, в GOSH одна 
медсестра опікується 2-3 
хворими, що абсолютно не 
можна зпівставити з умовами 
роботи в Охматдиті, де кіль-
кість хворих на одну медсестру 
часом перевищує 20 осіб. 

Крім того, щоденні обов’язки 
всього професійного персоналу 
так само відрізняються. 

Мета цьогорічного візиту 
київських лікарів - обмін 
досвідом і можливість засто-
сування його в умовах укра-
їнських лікарень. А у червні 
заплановано візит англійських 
лікарів і медсестер в київську 
лікарню Охматдит.

Передімною лист від завід-
уючого Відділенням інтенсивної 
терапії доктора Ігоря Стесюка, 
в якому він дякує Чорнобиль-
ському Фонду за закупівлю 
наборів для переливання крові 
(Blood Kits) на суму Ф4000. 

Цього місяця ми будемо 
знову спонсорувати чергову 
партію препаратів, адже щомі-
сячна потреба 50 одиниць, 
кожна з яких коштує близько 
Ф150. Препарати одноразові, і 
потреба в них постійна. 

Якщо ця тема торкнула ваше 
серце, будь ласка, надсилайте 
ваші пожертви на адресу 
«Української Думки» для The 
Chernobyl Relief Foundation in 
UK. Це буде найкращий Велико-
дній подарунок для маленьких 
пацієнтів лікарні та їхніх 
батьків. 

Історія Чорнобиля продо-
вжується ... і Ваша допомога 
неоціненна.

Чорнобильський Фонд також 
пропонує активним і талано-
витим дітям прийняти участь у 
дванадцятому Міжнародному 
Дитячому Фестивалі, що відбу-
деться  з 19 липня по 1 серпня 
в Артеку, в Криму. 

На Фестиваль запрошені діти 
з 80 країн світу, які братимуть 
участь в художніх, музичних, 
інтелектуальних і спортивних 
заходах. 

Перебування учасників на 
фестивалі оплачується україн-
ськими організаторами. 

Більш детально про фести-
валь див.: www.hope-good.
ne; www.chernobylrelief.com; 
питання надсилати: birch.t@
sky.com

Тетяна Переверзева-Бірч, CRF 

Доктор Ігор 
Стесюк, зав. 
відділенням 
інтенсивної 
терапії в 
Охматдит 
і Тетяна 
Бірч під час 
передачі 
препаратів 
для 
переливання 
крові.

Історія Чорнобиля 
продовжується...

Шановний Вікторе Федо-
ровичу!

Всеукраїнська громад-
ська організація інвалідів 
«Союз Чорнобиль України» 
стурбована ситуацією, що 
склалася з виконанням 
ст.54 Закону України «Про 
статус і соціальній захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 

катастрофи». 
Ми завжди вимагали та 

продовжуємо вимагати 
виконання ст. 54 для всіх, 
хто має на це право, а не 
тільки для тих, хто був у 
змозі отримати рішення 
суду. 

Але для вирішення 
справедливого підвищення 
пенсій усім чорнобильцям, 
в тому числі, завадили так 
звані «герої чорнобиля», 
які за рішеннями суду 
отримували пенсії більше 
30 тис.грн. та компенсації 
до 1млн.грн.. 

Після виплат Пенсійними 
фондами цим «героям» 
тисячі чорнобильців 
залишалися у 2011р. без 
мізерних пенсій та арешто-
вували рахунки Пенсійних 
фондів. 

В даний час вони дома-
гаються виконання рішень 
судів тільки для себе, 
вводячи в оману та вико-
ристовуючи дійсних чорно-
бильців. 

Рішення судів про такі 
пенсії до нинішного часу не 
скасовані.

Враховуючи викладене 
вимагаємо:

Від Пенсійного фонду 
1. оприлюднити поіменні 

списки всіх чорнобильців, 
які отримували пенсії 
вищі ніж 8тис грн.. (Країна 
повинна знати своїх 
«героїв», це не є пору-
шенням Закону України 
«Про захист персональних 
даних»);

2. Від Генеральної 
прокуратури - порушити 
кримінальне впровадження 
проти тих, хто отримував 
такі пенсії та компенсації, 
по поверненню надмірно 
виплачених коштів;

3. Від Вищої ради 
юстиції - провести розслі-
дування корупційних та 
протиправних дій суддів, 
яки приймали такі рішення 
та позбавити їх можливості 
займати посади суддів.

З повагою...

Відкритий лист до Президента
15 квітня, напередодні 

роковин чорнобильської 
катастрофи, Прези-
дент «Союзу Чорнобиль 
Україні», Ю.Б.Андреєв, 
відправив відкритого 
листа Президенту 
України, а копії генп-
рокурору і міністру 
юстиції України, про 
чорнобильців, які отри-
мували пенсії вищі ніж 
10 мінімальних пенсій за 
віком». Подаємо внизу 
повний зміст листа.

CLASSICAL
ROZANNA MADYLUS
With music by the 
BBC’s Symphony 
Orchestra, Rozanna 
Madylus, mezzo-
soprano, plays lead role 
in Royal Academy of 
Music’s production of 
Ravel’s L’enfant et les 
sortilèges. Barbican, 
London, 26 April 2013. 
The performance will 
also be broadcast 
live on BBC Radio 3. Details: http://www.
barbican.org.uk/music/event-detail.
asp?id=13188

CLASSICAL and EASY LISTENING
VOLODYMYR HRYSHKO

Volodymyr Hryshko (tenor) 
performing a Spring Concert 
on 26 April at the Ukrainian 
Cultural Centre in Manchester 
at 19.00 hrs.  Details: http://
www.augb-manchester.org.
uk/eventitem.aspx?id=97  
Аlso on 27 April at 19.30 
at the “Dnister” Club-
Restaurant, 29 Broadway, 

London, E15 4BQ. Details: www.dnister.co.uk

CLASSICAL
ALEXANDER ROMANOVSKY
Alexander Romanovsky 
(piano) with the Hallé. 2 
May, Royal Concert Hall, 
Nottingham. Tickets: 
£10-£32. Concessions 
available. Booking 
information: http://
www.trch.co.uk/index.
aspx?articleid=18640

CLASSICAL
SASHA GRYNYUK

Sasha Grynyuk (piano) 
accompanying David 
Cohen (cello). 12 May 
2013 at 7.30 pm. at 
the Wigmore Hall, 
London W1U 2BP. 
Details: http://www.
wigmore-hall.org.uk/

whats-on/productions/david-cohen-cello-sasha-
grynyuk-piano-32459

CLASSICAL
PAVLO BEZNOSIUK
Pavlo Beznosiuk 
(violin) with the 
Avison Ensemble. 
12 May 2013 at 
the Crucible Studio 
Theatre, Sheffield. 
Tickets: £15, 
£10 disabled & 
unemployed, £5 under 18s & students. 
Details: http://www.avisonensemble.com/
events/default.html

CLASSICAL
ANNA STARUSHKEVYCH

Anna Starushkevych (alto) with 
the Royal Choral Society in 
Mendelssohn’s Elijah. 2 July 
2013 at the Barbican Hall, 
London. Details: http://www.
barbican.org.uk/music/event-
detail.asp?ID=14202

CLASSICAL
OLGA DUDNIK
Olga Dudnik (piano) with 
the London Piano Trio 
and friends. 6 July 2013 
at 7.30 pm., at St John’s 
Smith Square, London 
SW1P 3HA. Details: http://
www.sjss.org.uk/events/
london-piano-trio-friends

CLASSICAL
NATALYA ROMANIW

Natalya Romaniw 
(soprano) in an 
Opera Holland Park 
production of I gioielli 
della Madonna. July 
23, 25, 27, 31 and 
August 2 at 7.30pm, 

Holland Park, London. Details: http://www.
operahollandpark.com/

Source: http://ucrainica.info/calendar/index.

Cultural Calendar


