
Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 36-та річниця аварії на ЧАЕС. І Чорнобиль встиг пережити 

другу катастрофу - окупацію російськими загарбниками. 

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції стала одним з похмурих символів трагедії, до 

якої може призвести техногенна катастрофа. Вночі 26 квітня 1986 року на АЕС, що знаходиться на 

території України, стався вибух. Планове виключення реактора, що тривало 20 секунд, здавалося 

звичайною перевіркою електрообладнання. Проте через декілька секунд в результаті різкого 

стрибка напруги стався хімічний вибух, в результаті якого в атмосферу викинуто близько 520 

небезпечних радіонуклідів, викид яких розповсюдився на великі території. Зупинити виверження радіоактивних речовин зі зруйнованого 

реактора вдалося лише наприкінці травня 1986 року. 

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до непоправних медичних, економічних і соціальних та гуманітарних наслідків. Ось вже 36 

років біль і тривога Чорнобиля залишається в наших серцях. Ці відчуття змушують кожного зупинитись і озирнутись в той страшний 

1986-й… Хоча стільки років минуло відтоді, а пам’ять наша зберігає все до найменших подробиць, бо надто вражаючими і болючими 

були ці подробиці. 

У грудні 2016 року Генеральна асамблея ООН проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам’яті про Чорнобильську катастрофу та 

Міжнародним днем пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. 

Але Чорнобиль – не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Біль Чорнобиля 

відгукнувся у серці кожного жителя нашої країни, назавжди залишаючи у пам’яті народній подвиг ліквідаторів… 

26 квітня – є днем пам’яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму персоналу ЧАЕС, пожежників, 

військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. 

24 лютого 2022 року російські загарбники окупували зону відчуження та ЧАЕС. Майже 36 днів Чорнобильська зона потерпала 

від мародерських та руйнівних дій. Вони вивезли унікальну радіологічну лабораторію, полонили захисників ЧАЕС та примушували 

персонал до роботи в умовах надмірного опромінення, електростанція 5 діб не отримувала зовнішнє живлення, необхідне для 

безпечного зберігання відпрацьованого палива. Вони спотворили вулиці Чорнобиля, залишили вибухові снаряди та небезпечні 

пастки, розграбували офіси підприємств та автомобілі для перевезення РАВ. 

 
Сьогодні ми висловлюємо щирі слова подяки та засвідчуємо свою шану за героїзм та самовідданість 

всім ліквідаторам страшної аварії. Адже ціною власного життя та здоров'я без вагань та роздумів, ви 

ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Усвідомлюючи всю складність ситуації, ви, 

нехтуючи власною безпекою, ступили назустріч неприборканому смертоносному лиху, щоб зберегти 

життя мільйонів людей не лише у нашій державі, а й на всій планеті. 

Ми схиляємо голови  перед пам`яттю тих, хто загинув  у цій боротьбі. 


