
35-ті роковини Чорнобильської катастрофи.   

26 квітня - День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії 

 на Чорнобильській АЕС  



                                             Чорнобильська    
                                                     катастрофа — екологічно -   
                                                     соціальна катастрофа,  
                                                     спричинена вибухом і   
                                                     подальшим руйнуванням   
                                                     четвертого енергоблоку  
   Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 

1986 року, розташованої на території України (у той час - 
Української РСР). Руйнування мало вибуховий характер, 
реактор був повністю зруйнований і в довкілля було 
викинуто велику кількість радіоактивних речовин. 
Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 Хіросім. 
Катастрофа вважається найбільшою за всю історію 
ядерної енергетики до вибуху на АЕС «Фукусіма-1», як за 
кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, 
так і за економічним збитком. 



           26 квітня 1986 о 1 годині 

23 хвилини на четвертому 

енергоблоці Чорнобильської 

АЕС при його плановій 

зупинці і проведенні 

випробування турбореактора 

стався вибух і пожежа  

 





Експеримент по допустимому 

навантаженню АЕС обірвав 

життя новозбудованого 

міста-красеня Прип’яті. 

Вже через 5 хвилин після 

вибухів пожежники були на 

місці.  

 На ранок полум’я вдалось 

локалізувати і загасити.  

    Але найстрашніше було 

попереду… 

 



        По всій території АЕС були розкидані шматки 

урану та графіту, які випромінювали радіацію. Роботи 

велися в основному вручну. Лопатами знімали 

верхній шар грунту, скидали руками шматки 

арматури, графіту з даху машинного залу, змивали 

радіоактивний бруд ганчірками всередині станції.  



       Ліквідатори запобігли й іншій потужній катастрофі, 
яка могла б відбутися через те, що зруйнований 

реактор закидали мішками з піском, щоб заглушити 
енергоблок і припинити радіаційні викиди. Це 

загрожувало водневим вибухом, який зруйнував би 
інші три реактори. Вони прокопали тунель під 

активну зону реактора, пробили стіну басейну, і 
відкачали воду. Катастрофа була відвернена.  



       Викиди ядерного палива припинилися тільки після 

спорудження "укриття" у листопаді 1986 року, з тих 

пір четвертий енергоблок перебуває під саркофагом.  



       У 1998 році міжнародне співтовариство об`єднало 

зусилля навколо плану заходів з перетворення 

об`єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. 

26 західних країн-донорів і Європейський союз 

погодилися виділити на це 768 млн доларів. Сторони 

зійшлися на необхідності будівництва над старим 

саркофагом "Укриття-2".  



      15 грудня 2000 був назавжди зупинений реактор 

останнього, третього енергоблоку станції. 

Припинилася виробнича експлуатація 

Чорнобильської АЕС і почалися роботи з її 

повного закриття.  



240 тисяч – кількість українських ліквідаторів 

31 ліквідатор загинув за 10 днів гасіння реактору 

30 тисяч ліквідаторів померло протягом 15 років після 

аварії 

73 тисячі ліквідаторів стали інвалідами 

8,5 млн людей опромінено 

155 тис км² території забруднено 

90 тисяч осіб у світі померли від онкологічних 

захворювань, спровокованих аварією (за даними Greenpeace) 

 

Факти в цифрах  



 ПРАВИК Володимир Павлович 13.06.1962 – 11.05.1986 

 ІГНАТЕНКО Василь Іванович 13.03.1961 – 13.05.1986  

 КІБЕНОК Віктор Миколайович 17.02.1963 – 11.05.1986  

 ТИШУРА Володимир Іванович 15.12.1959 – 10.05.1986  

 ТИТЕНОК Микола Іванович 05.12.1962 – 16.05.1986  

 ВАЩУК Микола Васильович 05.06.1959 – 14.05.1986 

     Першими  хто прибули до місця аварії стали шестеро 

пожежних київської та прип'ятської пожежної частини . 

     У них не було належного захисту та техніки, проте їм 

вдалося не допустити поширення вогню на інші 

енергоблоки. Керував операцією 23-річний лейтенант В.П. 

Правик. Через високу дозу опромінення пожежний помер в 

московській лікарні 11 травня 1986 року, йому було 

присвоєно звання Героя СРСР, а в 1996 році посмертно 

президентом України присуджена зірка "За мужність". 

 

 

Перші герої  









 
Щорічно, 26 квітня, в день аварії 
на Чорнобильській атомній 
електростанції / ЧАЕС /, 
відзначається Міжнародний день 
пам`яті жертв радіаційних аварій і 
катастроф. Це найбільша 
екологічна катастрофа XX століття, 
наслідки якої торкнулися доль 
мільйонів людей. У роботах щодо 
усунення наслідків аварії брали 
участь ліквідатори з усіх 15 
республік колишнього СРСР. Ці 
люди найбільше постраждали від 
катастрофи на ЧАЕС і сьогодні 
майже кожен третій з них має 
інвалідність. 



Прип'ять. Автостанція 

Прип'ять. Центр міста - площа,  

магазин "Веселка" вул. Курчатова 
Вид на місто з автовокзалу 



Прип'ять. Головна площа міста Прип'ять. Рання весна (квітень 2011) 

Прип'ять (травень 1987) Прип'ять (квітень 2010) 

Чорнобильська зона після аварії. 

Мертві міста і села  



Уже давно віддзвеніли чорнобильські дзвони, а ми все ще 

пам’ятаємо тих, хто пішов у вогонь, – стогоном вони увійшли 

у душу, болем зчорнену до дна…  



 Пам'ятний знак 

ліквідаторам аварії на 

ЧАЕС та постраждалим 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 26 квітня 1986 

року в парку "Меморіал" у 

Луцьку. 



 

 







Кам’янець-Подільський 

Луганськ. Розіп'ятий 

атомний     Ісус - 

пам'ятник 

чорнобильцям 

Львів 



Богуслав. Пам'ятний 

знак померлим 

нафтовикам 

Донецьк 



Меморіал Героям-чорнобильцям.  

Київ, перетин бульвару Верховної Ради 

та проспекту Миру 



Медаль ліквідатора 
Душевні, добрі, сильні, вперті —  

Змогли стихію подолать.  

Комусь прийшлось назавтра вмерти,  

Комусь -— ще довго помирать. 

Бій без траншей і без окопів...  

Він увійшов у пам'ять літ.  

Спасли чорнобильці Європу.  

А може, цілий світ. 




