






 Чорнобиль... Засноване це місто ще 

за часів Київської Русі в 130 км. на 

північ від Києва. Його назва походить 

від назви різновиду трави - полин-

чорнобилки.  

 Стародавній Чорнобиль дав свою 

гірку назву потужній атомній 

електростанції, будівництво якої було 

розпочато в 1971 році.  

 В 1986 працювало вже чотири 

енергоблоки, добудовували шостий, 

 а п'ятий збиралися пускати в дію. Це 

була найпотужніша на той час атомна 

електростанція в Європі. Це мала 

бути гордість Радянського Союзу, а 

стала його трагедією.  



 Увечері 25 квітня 1986 року група інженерів почала 

проводити на 4-у реакторі абсолютно непідготовлений 

 технічний експеримент, під час якого потужність реактора була 

знижена на 7% від норми, а контрольні пристрої були 

відключені.  

 Робота реактора стала нестабільною і неконтрольваною, 

а спроба відновити стандартний режим його роботи - 

запізнілою, і 26 квітня 1986 року на 4-у реакторі пролунали два 

вибухи. 

  Вони були не ядерними, а хімічними, як наслідок 

перегріву реактора і накопичення великої кількості газів,  

що з'явились під час неконтрольованої реакції. 

  Потужність вибухів була настільки великою, що було 

зруйновано стальну і свинцеву обшивку реактора, і в повітря 

піднялось більше 60 тон радіоактивних матеріалів.  



 У ніч із 25 на 26 квітня  1986 року  о 1-

й годині 23 хв. на Четвертому енергоблоці 

Чорнобильської атомної електростанції 

сталася катастрофа, яка сколихнула всю 

планету. 

  Чорнобиль нагадав цілому світові, що в 

самому серці Європи живе великий народ. 

Світ спочатку почув слово  «Чорнобиль», а 

потім таке незвичне — «Україна». А для 

багатовікової історії України Чорнобиль став 

ще однією трагедією в хронології духовного 

та фізичного знищення нації. 



   

 

  

 Спершу керівництво УРСС та СРСР намагалося 

приховати масштаби трагедії, але після повідомлень  

з Швеції,  де на АЕС Форсмарк були знайдені радіоактивні 

частинки, які були принесені  з східної частини СРСР та 

оцінки масштабів зараження, розпочалася евакуація близько 

130 000 мешканців Київської області  із забруднених районів.   

Михайло  

Горбачов 



 Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб, 

насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створена 

30-кілометрова зона відчуження. 



 Першими до реактора через кілька 

секунд за тривогою прибули пожежники 

ВПЧ-2 із охорони АЕС, очолювані 

начальником караулу  Володимиром  

Правиком. 

   

 За караулом Правика прибув 

караул його бойового побратима 

лейтенанта Віктора Кибенка. 



  Це був смертельний герць, із якого хлопці вийшли 

переможцями. 28 осіб двох караулів затулили собою не лише 

станцію, а й Європу. Так вони жили, працювали й увійшли в 

безсмертя. 

 

 Ті, що згоріли в огні  

В перші хвилини двобою, 

Землю прикрили собою,  

Як наші діди на війні.  

Не залишили пости,  

       Мужньо стояли на герці,  

  Пам'ятник їм вознести 

  Треба у кожному серці. 

(Хвилина мовчання) 



Пам'ятник  

пожежникам-ліквідаторам  

 у Чорнобилі 



Пам'ятник  

ліквідаторам аварії  

в Київській області 



Пам'ятник закарпатцям – 

 ліквідаторам наслідків  

Чорнобильської катастрофи 



 Мабуть, мало хто знає, що в мертвому місті Чорнобиль є 

діючий храм  - єдине пристанище для тих змучених душ, які 

жевріють ще по тих приречених селах. Це Свято-Ільїнська 

церква, вже вкотре врятована чорнобильськими людьми. Й у 

війну, і після війни, і тепер до церкви сходяться прихожани та 

приїжджають люди із навколишніх сіл. Це самотні люди 

похилого віку, яких бездумно обізвали самоселами на їхній 

власній землі. Це аборигени ядерних реакцій. 


