
Фейки, що замінили правду

Невідомий Чорнобиль



Що знають іноземці про Україну?
Опитування проводилося “Радіо Свобода” у 20 країнах світу в серпні 2011 року

 Лише 5% опитаних приблизно знали, де розташована Україна,
половині опитаних було відомо, що це – у Європі. Всі інші нічого не
знали про нашу країну.

 Але були й ті, хто міг назвати деякі факти про Україну і всі називали
Чорнобиль:

- 21-річний італієць Марко Кімміно:

«Багато про Україну не знаю, чув від друзів, що економіка там не в
дуже гарному стані. Перше, що згадую про Україну, – Чорнобиль. В
Італії питання атомних електростанцій викликає чимало дискусій, а
Чорнобиль – яскравий приклад»

- 30-річна італійка Саманта:

«На жаль, я майже нічого не знаю про Україну. Знаю, що столиця
України – Київ, чула про Чорнобиль. Думаю, що Україна розташована
десь поблизу Литви, Польші та Росії»

Нині, звичайно, ситуація змінилася і про Україну більше відомо
іноземцям



Найпопулярніші туристичні місця 
України для іноземців

 Умань;
 Говерла;
 Майдан Незалежності;
 Кам'янець-Подільський і Хотин;
 Джублик;
 Полтава;
 Чорнобиль;
 Чорнобиль входить в сімку найвідвідуваніших місць в

Україні іноземцями. Найбільше туристів із Японії та
Західної Європи відвідують зону відчуження. Це можна
пояснити тим, що у Японії теж була аварія на атомній
станції у Фукусімі, а Західна Європа теж отримала
радіоактивне забруднення в наслідок Чорнобильської
катастрофи.



Що знають українці про чорнобиль?
 60% - не знають дату аварії на ЧАЕС;

 92% - не знають норм радіації сьогодні;

 47% - досі вірять радянським фейкам про
Чорнобиль.

 Режисер документальної стрічки “Артефакти
Чорнобиля” необізнаність українців пояснює
так:

 «Чорнобильська інформаційна катастрофа» - це запланована
інформаційна кампанія радянського уряду з метою замовчування
причин аварії, масштабів радіаційного забруднення та
приховування наслідків її діяльності».

 На жаль, навіть через 35 років ми продовжуємо жити в радянській
парадигмі



Розсекречені архіви КДБ 
щодо аварії на ЧАЕС

 Вже вийшло 2 збірки документів КДБ щодо
аварії на ЧАЕС, які були засекреченими до 2016
року, але частина цих документів зберігається у
Росії, яка і досі їх не розсекретила. Тому про
трагедію на атомній станції ми маємо лише
часткову інформацію, проте і її достатньо, щоб
говорити про страшний злочин влади проти
свого народу.

 Але і нині ми говоримо про подвиг пожежників
та ліквідаторів, про самопожертву народу, але
не про злочинність влади, яка мовчала тоді,
коли весь світ бив на сполох.



Деякі цитати з документів КДБ

Поступающая в КГБ УССР информация свидетельствует о том, что подготовка к
празднованию 1 Мая проходит в исключительно здоровой политической обстановке в
республике, в атмосфере высокой общественно-политической и трудовой активности
трудящихся по выполнению исторических решений XXVII съезда КПСС.

На период подготовки демонстрации 1 Мая учащимся школ были выданы
тренировочные костюмы, в которых они репетировали программу 27, 28, 29 апреля. С 5
по 8 мая эти костюмы были сданы в школы. Одежда имеет довольно высокий уровень
фона. Школы намерены сдать костюмы во дворец пионеров. Необходима дезактивация.

За отказ выехать на место происшествия из органов внутренних дел уволено 5
сотрудников УВД Киевской области. Госпитализировано 16 сотрудников УВД г. Киева и
289 УВД Киевской обл. Всего 305 чел., из них 20 отправлено в г. Москву. (станом на 9
травня 1986)

От агента «Дъяко» получен сигнал в отношении жителя г. Макаров Максименко А.М.,
1948 г. р. б/п, инженера ОМТС филиала приборостроительного завода, который призывал
сотрудников увольняться с работы, вывозить детей и выезжать самим. Ведется
документирование и готовится предупреждение.



До чого призвело замовчування?
 Через брак інформації люди не знали, як захистити

себе від радіації.
 Ліквідатори не усвідомлювали наслідків для свого

здоров’я.
 Радіоактивна хмара дістала до Фінляндії, Швеції,

Норвегії, Ірландії та ін., де влада відразу попередила
населення і вжила заходів для цивільного захисту
населення, а в цей час поблизу епіцентру вибуху
радянська влада проводила репетиції до
першотравневої демонстрації.

 Ми й досі живемо радянськими міфами і не знаємо,
як захистити себе від радіації!!!

 Ми співчуваємо жертвам і пишаємося героями, але
не говоримо про винних.



Серіал від НВО “ЧОРНОБИЛЬ” 
 Найбільш точно відтворено деталі 

 Засновано на документах КДБ та іноземних розвідок

 Показано недбалість та безвідповідальність влади

 Згадуються лише правдиві факти, але хронологія подій дещо 
порушена, про що зізнаються самі автори серіалу (наприклад 
вертоліт упав над реактором не в квітні, а в жовтні).



Висновки
 Чорнобиль – це не тільки роковини трагедії 26

квітня, а він щодня, протягом року і на все життя
нас, наших дітей, онуків і багатьох майбутніх
поколінь.

 Ми повинні знати не тільки наших героїв, а й наших
катів.

 Ми маємо слухати не тільки спогади ліквідаторів, а
й висновки вчених про наслідки трагедії.

 Ми повинні цікавитися не тільки погодою, а й
радіаційним фоном.

 Ми повинні знати, як захистити себе від радіації.

 МИ МАЄМО ПРАВО ЗНАТИ ПРАВДУ!!!


