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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 937/2010 
Про заходи, пов'язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 

З метою привернення уваги суспільства та світової спільноти до проблем подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи, посилення захисту постраждалих внаслідок цієї 

катастрофи громадян постановляю: 

 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) проаналізувати заходи, вжиті щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в 

Україні, розглянути стан виконання Загальнодержавної програми подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи на 2006 – 2010 роки, законодавчих та інших нормативно-

правових актів з питань соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та підготувати за результатами такої роботи пропозиції щодо 

поліпшення ситуації у цих сферах; 

 

2) передбачити під час доопрацювання проекту Закону про Державний бюджет України на 

2011 рік видатки на: 

 поліпшення медичного забезпечення, оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та придбання для них ліків; 

 будівництво (придбання) житла для відповідних категорій громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують поліпшення житлових умов, насамперед 

сімей з дітьми, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують 

особливого догляду, інвалідів І групи, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою; 

 відселення сімей, насамперед сімей з дітьми, які проживають у зоні безумовного 

(обов'язкового) відселення; 

 радіаційний захист населення; 

 екологічне оздоровлення забруднених територій; 

 капітальний ремонт автомобільних доріг Чернігів – Пакуль – контрольно-пропускний 

пункт «Славутич» – Чорнобиль (з під'їздом до м.Славутич); 

3) забезпечити перегляд у встановленому порядку на основі експертних висновків 

Національної комісії з радіаційного захисту населення України, Національної академії наук 

України, відповідних центральних органів виконавчої влади меж зон радіоактивно 

забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій; 

 

4) розробити з урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, наукових установ, об'єднань громадян та затвердити план 

заходів, пов'язаних із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, передбачивши, 

зокрема: 

 проведення в місті Києві міжнародної конференції до 25-х роковин Чорнобильської 
катастрофи; 

 підготовку Національної доповіді до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи; 

 видання атласу радіоактивного забруднення території України та екологічного атласу 
зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення; 

 підготовку та видання збірок наукових праць, документів і матеріалів, які 

висвітлюють Чорнобильську катастрофу та досвід подолання її наслідків; 

 вирішення в установленому порядку питань щодо фінансування зазначених заходів; 
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5) утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, пов'язаних із 25-ми 
роковинами Чорнобильської катастрофи, та затвердити його персональний склад. 

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській 

міським державним адміністраціям: 

 посилити увагу до повсякденних потреб громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

зокрема, поліпшення їх медичного, соціально-побутового обслуговування, вишукати 

можливість для надання таким особам соціальної підтримки та матеріальної допомоги; 

 утворити регіональні організаційні комітети з підготовки та проведення заходів, 
пов'язаних із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, затвердити відповідні плани 

заходів та забезпечити їх виконання; 

 передбачити в проектах місцевих бюджетів кошти для фінансування заходів, 
пов'язаних із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. 

3. Запропонувати релігійним організаціям провести 26 квітня 2011 року панахиди за 

жертвами Чорнобильської катастрофи. 

 

4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Міністерству України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи, Міністерству праці та з соціальної політики України, Міністерству охорони 

навколишнього природного середовища України, Міністерству охорони здоров'я України, 

Міністерству палива та енергетики України забезпечити проведення широкої інформаційної 

та роз'яснювальної кампанії з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

розв'язання актуальних проблем ядерної та радіаційної безпеки, соціального захисту 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та населення, яке постраждало 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, реалізації державної політики у зазначених сферах та 

висвітлення заходів, пов'язаних із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. 

 

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 

 

11 жовтня 2010 року 
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 Ось уже чверть віку відлунюють на землі набатні дзвони Чорнобиля, які 

викликають у душі невгамовний біль, щемливі спогади передусім у тих, хто в 

ім´я спасіння роду людського, не шкодуючи ні сил, ні здоров´я, сміливо долав 

наслідки жахливої вселенської катастрофи. 

Чорнобильська катастрофа - екологічна катастрофа, що була спричинена 

руйнуванням 26 квітня 1986 року четвертого енергоблоку Чорнобильської 

атомної електростанції, 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.  

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як 

за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним 

збитком.  

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною 

СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% 

радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200000 чоловік 

було евакуйовано із зон забруднення.  

Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політичного 

значення для СРСР. Це наклало деякий відбиток на хід розслідування її причин. 

Підхід до інтерпретації фактів і обставин аварії мінявся з часом і повністю 

єдиної думки не існує.  

Спершу керівництво УРСР та СРСР намагалося приховати масштаби 

трагедії, але після повідомлень з Швеції, де на Фоксмаркській АЕС 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. Радіоактивного ураження зазнали 

близько 600 000 осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС 

створена 30-кілометрова зона відчуження. 

  

Аварія на Чорнобильській АЕС 
Чорнобильська АЕС розташована в Україні поблизу міста Прип'ять, за 18 

кілометрів від міста Чорнобиль, за 16 кілометрів від білоруського кордону і за 

110 кілометрів від Києва. До аварії на станції використовувалися чотири 

реактора РБМК-1000 (реактор великої потужності канального типу) з 

електричною потужністю 1000 МВт (теплова потужність 3200 МВт) кожен. Ще 

два аналогічні реактори будувалися. ЧАЕС виробляла приблизно десяту частку 

електроенергії України.  

Приблизно о 1:23:50 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці 

Чорнобильської АЕС стався вибух, який повністю зруйнував реактор. Будівля 

енергоблоку частково обвалилася, при цьому, як вважається, загинула 1 

людина. У різних приміщеннях і на даху почалася пожежа. Згодом залишки 

активної зони розплавилися. Суміш з розплавленого металу, піску, бетону і 

частинок палива розтікалася по підреакторних приміщеннях. В результаті аварії 

стався викид радіоактивних речовин, у тому числі ізотопів урану, плутонію, 

йоду-131 (період напіврозпаду 8 днів), цезію-134 (період напіврозпаду 2 роки), 
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цезію-137 (період напіврозпаду 33 роки), стронцію-90 (період напіврозпаду 28 

років). Ситуація погіршувалася в зв'язку з тим, що в зруйнованому реакторі 

продовжувалися неконтрольовані ядерні і хімічні (від горіння запасів графіту) 

реакції з виділенням тепла, з виверженням з розлому протягом багатьох днів 

продуктів горіння радіоактивних елементів і зараження ними великих 

територій. Зупинити активне виверження радіоактивних речовин із 

зруйнованого реактора вдалося лише до кінця травня 1986 року мобілізацією 

ресурсів усього СРСР і ціною масового опромінення тисяч ліквідаторів.  

 

Причини аварії на Чорнобильській АЕС 
Існує принаймні два різні підходи до пояснення причини чорнобильської 

аварії, які можна назвати офіційними, а також декілька альтернативних версій 

різної міри достовірності.  

Спочатку провину за катастрофу покладали виключно, або майже 

виключно, на персонал. Таку позицію зайняли Державна комісія, сформована в 

СРСР для розслідування причин катастрофи, суд, а також КДБ СРСР, що 

проводив власне розслідування. МАГАТЕ у власному звіті 1986 року також в 

цілому підтримало цю точку зору. Значна частина публікацій у ЗМІ, у тому 

числі і недавніх, основана саме на цій версії. На ній же основані різні художні і 

документальні твори.  

Грубі порушення правил експлуатації АЕС, скоєні персоналом ЧАЕС, за 

цією версією, полягали в наступному:  

 проведення експерименту будь-якою ціною, не дивлячись на зміну стану 

реактора; 

 вивід з роботи справного технологічного захисту, який просто зупинив б 

реактор ще до того як він потрапив би в небезпечний режим; 

 замовчання масштабу аварії в перші дні керівництвом ЧАЕС. 

Проте в подальші роки пояснення причин аварії були переглянуті, у тому 

числі і в МАГАТЕ. Консультативний комітет з питань ядерної безпеки (INSAG) 

в 1993 році опублікував новий звіт, що приділяв більшу увагу серйозним 

проблемам в конструкції реактора. У цьому звіті багато висновків, зроблених в 

1986 році, було визнано помилковими. 

У сучасному викладі, причини аварії наступні: 

1. реактор був неправильно спроектований і небезпечний; 

2. персонал не був проінформований про небезпеки; 

3. персонал допустив ряд помилок і неумисно порушив існуючі інструкції, 

частково через відсутність інформації про небезпеки реактора; 

4. відключення захисту або не вплинуло на розвиток аварії, або не суперечило 

нормативним документам. 

Альтернативні версії. В різний час висувалися різні версії для пояснення 

причин чорнобильської аварії. Фахівці пропонували різні гіпотези про те, що 

призвело до стрибка потужності. Серед причин називалися: так званий «зрив» 

циркуляційних насосів (порушення їх роботи в результаті кавітації), 
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викликаний перевищенням допустимої витрати води, розрив трубопроводів 

великого перетину та інші. Розглядалися також різні сценарії того, як 

конкретно розвивалися процеси, що привели до руйнування реактора після 

стрибка потужності, і що відбувалося з паливом після цього. Деякі з версій 

були спростовані дослідженнями, проведеними в подальші роки, інші 

залишаються актуальними до цих пір. Хоча серед фахівців існує консенсус з 

питання про головні причини аварії, деякі деталі до нашого часу залишаються 

неясними. Були також версії причинами вибуху в яких є локальний землетрус, 

диверсія тощо. 

Помилки операторів. Спочатку стверджувалося, що оператори зробили 

багато помилок. Зокрема, провиною персоналу вважалося відключення 

основних систем захисту реактора, продовження роботи після падіння 

потужності до 30 Мвт і те, що реактор не зупинили, хоча знали, що 

оперативний запас реактивності менший дозволеного. Стверджувалося, що ці 

дії були порушенням встановлених інструкцій і процедур і стали головною 

причиною аварії. 

У доповіді МАГАТЕ 1993 року ці висновки були переглянуті. Було 

визнано, що більшість дій операторів, які раніше вважалися порушеннями, 

насправді відповідали прийнятим у той час правилам або не справили жодного 

впливу на розвиток аварії. Зокрема: 

 тривала робота реактора на потужності нижче 700 МВт не була 

заборонена, як це раніше стверджувалося; 

 одночасна робота всіх восьми насосів не була заборонена жодним 

документом; 

 відключення системи аварійного охолоджування реактора (САОР) 

допускалося, за умови проведення необхідних узгоджень. Система була 

заблокована відповідно до затвердженої програми випробувань, і необхідний 

дозвіл від Головного інженера станції був отриманий. Це не вплинуло на 

розвиток аварії - до того моменту, коли САОР могла б спрацювати, активна 

зона вже була зруйнована; 

 блокування захисту, що зупиняє реактор в разі зупинки двох 

турбогенераторів, не лише допускалося, але було обов'язковим при роботі на 

низькій потужності; 

 те, що не був включений захист при низькому рівню води в баках-

сепараторах, технічно, було порушенням регламенту. Проте це порушення не 

пов'язане безпосередньо з причинами аварії і, крім того, інший захист (по 

нижчому рівню) був включений. 

Тепер при аналізі дій персоналу основна увага приділяється не 

конкретним порушенням, а низькій «культурі безпеки». Слід зазначити, що 

саме це поняття фахівці з ядерної безпеки почали використовувати лише після 

Чорнобильської аварії. Звинувачення відноситься не лише до операторів, але і 

до проектувальників реактора, керівництву АЕС і тому подібне. Експерти 

вказують на наступні приклади недостатньої уваги до питань безпеки: 
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1. після відключення системи аварійного охолоджування реактора (САОР) 25 

квітня від диспетчера «Київенерго» було отримано вказівку відкласти зупинку 

енергоблоку, і реактор декілька годин працював з відключеною САОР. 

Персонал не мав можливості знов ввімкнути САО (для цього потрібно було 

вручну відкрити декілька клапанів, а це зайняло б кілька годин), проте з точки 

зору безпеки, реактор слід було зупинити, не дивлячись на вимогу 

«Київенерго». 

2. 25 квітня протягом декількох годин оперативний запас реактивності (ОЗР), 

по вимірах, був менший дозволеного (у цих вимірах, можливо, була помилка, 

про яку персонал знав; реальне значення було в дозволених межах). 26 квітня, 

безпосередньо перед аварією, ОЗР також був меншим дозволеного. Останнє 

стало однією з головних причин аварії. Експерти МАГАТЕ відзначають, що 

оператори реактора не знали про важливість цього параметра. До аварії 

вважалося, що обмеження, встановлені в регламенті експлуатації, пов'язані з 

необхідністю підтримки рівномірного енерговиділення у всій активній зоні. 

Хоча розробникам реактора було відомо, що при малому запасі реактивності, 

спрацьовування захисту може приводити до зростання потужності, відповідні 

зміни так і не були внесені до інструкцій. Крім того, не було засобів для 

оперативного контролю цього параметра. Значення, що порушують регламент, 

були набуті з розрахунків, зроблених вже після аварії на підставі параметрів, 

записаних реєструючою апаратурою; 

3. після падіння потужності персонал відхилився від ухваленої програми і на 

свій розсуд вирішив не піднімати потужність до наказаних 700 Мвт. За словами 

А. С. Дятлова це було зроблено за пропозицією начальника зміни блоку 

Акімова. Дятлов, як керівник випробувань, погодився з пропозицією, оскільки в 

регламенті, що діяв у той час, не було заборони на роботу на такій потужності, 

а для випробувань велика потужність була не потрібна. Експерти МАГАТЕ 

вважають, що будь-яке відхилення від заздалегідь складеної програми 

випробувань, навіть в рамках регламенту, неприпустиме. 

Не дивлячись на те, що в новій доповіді акценти були зміщені і 

основними причинами аварії названі недоліки реактора, експерти МАГАТЕ 

вважають, що недостатня кваліфікація персоналу, недостатні знання про 

особливості реактора, що впливають на безпеку, і необачні дії також були 

важливими чинниками, що призвели до аварії. 

 

 

Наслідки аварії на ЧАЕС 

Безпосередні наслідки 

З двох приладів для вимірювання радіації на 1000 рентген на годину, що 

були, один вийшов з ладу, а інший був недоступний через завали. Тому в перші 

години аварії ніхто точно не знав реальних рівнів радіації в приміщеннях блоку 

і довкола нього. Неясним був і стан реактора. 

У перші години після аварії, багато хто, мабуть, не усвідомлював, наскільки 

сильно зруйнований реактор, тому було прийнято помилкове рішення 
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забезпечити подачу води в активну зону реактора для її охолоджування. Ці 

зусилля були даремними, оскільки і трубопроводи і сама активна зона були 

зруйновані, але вони вимагали ведення робіт в зонах з високою радіацією, які 

персонал виконував без захисного одягу. Інші дії персоналу станції, такі як 

гасіння локальних пожеж в приміщеннях станції, заходи, направлені на 

запобігання можливого вибуху водню, і інше, навпаки, були необхідними. 

Можливо, вони запобігли ще більш серйозним наслідкам. 

Майже одразу до місця аварії, прибули пожежні. Першими до ЧАЕС 

приїхала бригада під командуванням підполковника Володимира Правіка, який 

помер 9 травня від гострої променевої хвороби. Їм не повідомлено про 

небезпеку радіоактивного диму і уламків, вони не знали, що ця аварія була 

чимось більшим чим звичайна пожежа.  

Григорій Хмель, водій однієї з пожежних машин пізніше описав те, що 

трапилося: «Ми прибули туди близько 01:45. Ми бачили розкиданий графіт. 

Михайло спитав: Що таке графіт? Я вдарив ногою шматок графіту. Але один з 

пожежників на іншій вантажівці підняв його. Воно гаряче, говорив він. Шматки 

графіту були різних розмірів, деякі великі, деякі достатньо малі, щоб їх можна 

було підняти. Ми не знали багато про радіацію. Навіть ті, хто працював тут не 

мали жодних ідей. Не було води у вантажівках. Михайло заповнив цистерну і 

ми націлили струмінь води на вершину. Потім ті хлопчики, які померли, пішли 

аж до даху - Коля Ващук, Володя Правік та інші… Вони піднялися вгору 

сходами і я вже їх ніколи не побачив знову». 

Пріоритетним завданням було гасіння вогню на даху станції і області 

довкола будівлі, що містила енергоблок №4 для того, щоб захистити 

енергоблок № 3 і тримати його основні охолоджувальні системи в робочому 

стані. 

Вогонь гасили до 5 години ранку. У середині четвертого блоку його вдалося 

загасити лише до 10 травня 1986 року, коли більша частина графіту згоріла. 

 

Поширення радіації 
Після аварії утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише сучасну 

Україну, Білорусь та Росію, які знаходилися поблизу ЧАЕС, але й і Східну 

Фракію, Македонію, Сербію, Хорватію, Болгарію, Грецію, Румунію, Литву, 

Естонію, Латвію, Фінляндію, Данію, Норвегію, Швецію, Австрію, Угорщину, 

Чехію, Словаччину, Нідерланди, Бельгію, Словенію, Польщу, Швейцарію, 

Німеччину, Італію, Ірландію, Францію (разом з Корсикою), Велику Британію та 

острів Мен. 

Інформація про радіацію прийшла не з СРСР, як мало б бути, а з 

Форксмаркської (1100 км від місця аварії) в Швеції, коли на одязі 

співробітників 27 квітня було знайдено радіоактивні частинки. Після пошуків 

витоку радіації на самій АЕС, стало зрозуміло, що в західній частині СРСР 

існує серйозна ядерна проблема. Підвищення рівня радіації також було 

зафіксовано у Фінляндії, але страйк державної цивільної служби затримав 

відповідь і публікацію. 
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Забруднення території після аварії на ЧАЕС залежало від погодних умов. 

Повідомлення радянських і західних учених вказують на те, що Білорусь 

отримала близько 60 % радіоактивного забруднення від загальної кількості на 

СРСР. Проте згідно даних (англ. The Other Report on Chernobyl (TORCH report), 

які були оприлюдненні в 2006 році половина летких часток приземлилася за 

межами України, Білорусі і Росії. 

 

Забруднення довкілля 
В результаті аварії з сільськогосподарського користування було виведено 

близько 5 млн. га земель, довкола АЕС створена 30-кілометрова зона 

відчуження, знищені і поховані (закопані важкою технікою) сотні дрібних 

населених пунктів. 

Перед аварією в реакторі четвертого блоку знаходилося 180-190 тонн 

ядерного палива (діоксиду урану). За оцінками, які в даний час вважаються 

найбільш достовірними,  в навколишнє середовище було викинуто від 5 до 30 

% від цієї кількості. Деякі дослідники ставлять під сумнів ці дані, посилаючись 

на наявні фотографії і спостереження очевидців, які показують, що реактор 

практично порожній. Слід, проте, враховувати, що об'єм 180 тонн діоксиду 

урану складає лише незначну частину від об'єму реактора. Реактор в основному 

був заповнений графітом; вважається, що він згорів в перші дні після аварії. 

Крім того, частина вмісту реактора розплавилася і перемістилася через розломи 

внизу корпусу реактора за його межі. 

Окрім палива, в активній зоні у момент аварії містилися продукти ділення 

і трансуранові елементи - різні радіоактивні ізотопи, що накопичилися під час 

роботи реактора. Саме вони становлять найбільшу радіаційну небезпеку. 

Велика їх частина залишилася у середині реактора, але найбільш легкі 

речовини були викинуті назовні, у тому числі: 

- всі інертні гази, що містилися в реакторі; 

- приблизно 55 % йоду у вигляді суміші пари і твердих часток, а також у 

складі органічних сполук; 

- цезій і телур у вигляді аерозолів. 

Забрудненню піддалося більше 200000 км2, приблизно 70% - на території 

Білорусі, Росії і України. Радіоактивні речовини поширювалися у вигляді 

аерозолів, які поступово осідали на поверхню землі. 

Інертні гази розсіялися в атмосфері і не вносили вкладу до забруднення 

прилеглих до станції регіонів. Забруднення було дуже нерівномірним, воно 

залежало від напряму вітру в перші дні після аварії. Найсильніше постраждали 

області, в яких в цей час пройшов дощ. Велика частина стронцію і плутонію 

випала в межах 100 кілометрів від станції, оскільки вони містилися в 

основному в більших частках. Йод і цезій поширилися на ширшу територію. 

З точки зору дії на населення в перші тижні після аварії найбільшу небезпеку 

становив радіоактивний йод, що має порівняно малий період напіврозпаду 

(вісім днів) і телур. В даний час (і в найближчі десятиліття) найбільшу 

небезпеку становлять ізотопи стронцію і цезію з періодом напіврозпаду близько 
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30 років. Найбільші концентрації цезію - 137 виявлені в поверхневому шарі 

ґрунту, звідки він потрапляє в рослини і гриби. Зараженню також піддаються 

комахи і тварини, які ними харчуються. Радіоактивні ізотопи плутонію і 

америцію збережуться в ґрунті протягом сотень, а можливо і тисяч років, проте 

їх кількість не становить загрози. 

У містах основна частина небезпечних речовин накопичувалася на рівних 

ділянках поверхні: на лугах, дорогах, дахах. Під впливом вітру і дощів, а також 

в результаті діяльності людей, ступінь забруднення сильно знизився і зараз 

рівні радіації в більшості місць повернулися до фонових значень. У 

сільськогосподарських районах в перші місяці радіоактивні речовини осідали 

на листі рослин і на траві, тому зараженню піддавалися травоїдні тварини. 

Потім радіонукліди разом з дощем або опалим листям потрапили в ґрунт, і 

зараз вони потрапляють в сільськогосподарські рослини, в основному, через 

коріння. Рівні забруднення в сільськогосподарських районах значно знизилися, 

проте в деяких регіонах кількість цезію в молоці, ще може перевищувати 

допустимі значення. Це відноситься, наприклад, до Гомельської і 

Могильовської областей в Білорусі, Брянській області в Росії, Житомирській і 

Рівненській області в Україні. 

Значному забрудненню піддалися ліси. Через те, що в лісовій екосистемі 

цезій постійно циркулює, а не виводиться з неї, рівні забруднення лісових 

продуктів, таких як гриби, ягоди і дичина, залишаються небезпечними. Рівень 

забруднення річок і більшості озер в даний час низький. Проте в деяких озерах, 

в яких немає стоку, концентрація цезію у воді і рибі ще протягом десятиліть 

може становити небезпеку. 

Забруднення не обмежилося 30-кілометровою зоною. Було відмічено 

підвищений вміст цезію - 137 в лишайнику і м'ясі оленів в арктичних областях 

Росії, Норвегії, Фінляндії і Швеції. 

У 1988 році на території, що піддалася забрудненню, був створений 

радіаційно-екологічний заповідник. Спостереження показали, що кількість 

мутацій в рослин і тварин хоча і виросла, але не набагато, і природа успішно 

справляється з їх наслідками. З іншого боку, зняття антропогенної дії 

позитивно позначилося на екосистемі заповідника і вплив цього чинника 

значно перевищив негативні наслідки радіації. 

В результаті природа почала відновлюватися швидкими темпами, 

виросли популяції тварин, збільшилося різноманіття видів рослинності. 

 

Чорнобиль тепер… 

Раніше здавалося, що зона відчуження - це територія, на якій вже вмерла 

Україна. Насправді це зовсім не так. Бо в місті Чорнобиль радіаційний фон 

нічим не відрізняється від столичного - на рівні 60 мілірентген, хоча в країні є 

місця, де він значно вищий, зокрема там, де є гранітні та вугільні поклади. А 

життя йде своєю чергою, вулиці вражають своєю охайністю, хоча ніскілечки не 

змінилися з часів Радянського Союзу. У місті мешкають працівники МНС та 

цивільні особи, їздять шикарні іномарки, працюють магазини, кафе, готелі, 

деякі садиби оновлюються, на балконах сушиться білизна, у самому центрі 
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робітники розбили новий парк до 25-річчя аварії. Одним словом, життя 

відновлюється. У пожежно-оперативному центрі є міні-зоопарк частини, де 

знаходяться фазани, гуси, кури-бентанки, лисиця та вовк, якого колись знайшли 

в лісі, і щоб він не загинув, забрали до частини. Згодом він потоваришував із 

собакою і вони знаходяться в одному вольєрі. Також там є кінозірка - 6-річний 

веприк Хрюша, що відзнявся в багатьох документальних та художніх фільмах 

про Чорнобиль. 

Перед самою частиною стоїть основна пам’ятка пожежникам, які 

першими кинулися в пекло вогню. Головним його творцем був безпосередній 

рятівник підполковник Олександр Недригайло.  

Над самою річкою Прип’ять звели величний пам’ятник «Дзвін скорботи» 

з написом: «Зупинися і схили голову: перед тобою древлянська земля. Із 

смутком ядерної катастрофи перед народом, який жив тут віками і як пісок 

розсипався по всьому світу. Боже, допоможи нам грішним здолати цю біду». 

Нещодавно було відновлено й головну святиню міста - Свято-Іллінський храм. 

Парафію ж очолює протоієрей Миколай Якушин. У цьому храмі зберігається 

ікона святого Миколая ХVII століття, яка здавна вважалася чудотворною. З нею 

в 1996 році люди обійшли все місто, бо тоді навколо горіли ліси, і вогонь 

підібрався до будинків самоселів. Після хресної ходи пожежа відразу вщухла. 

Кажуть, що збулося пророцтво. Тут же знаходиться й інша святиня - Велика 

чорнобильська поминальна книга з написом: «Сія книга два рази на рік 

виноситься на середину храму і під час Божественної літургії урочисто 

прочитуються всі вписані імена». У ніч проти 26 квітня до церкви збираються 

дуже багато людей з різних кінців країни, місто не спить, дзвонять дзвони, 

вищить пожежна сирена - як колись воно здригнулося від вибуху, так тепер 

щорічно здригається від молитов та людських сліз.  

 

Міст Смерті 

Прип’ять називають містом-привидом. Чорнобиль і Прип´ять сполучає 

міст Смерті, що над залізницею, звідки й протягається горезвісний «рудий» ліс. 

Під час вибуху на ЧАЕС саме у цей бік пішла смертельна хмара й накрила 

собою міст, після чого показники дозиметрів зашкалювали у понад 1000 

рентген. Саме через цей міст простягалася 20-кілометрова черга із 1200 

автобусів, які вивозили евакуйованих людей. Та ніхто й гадки не мав, що стоять 

вони на мості Смерті. 

На всьому пострадянському просторі є тільки одне місто, якого не 

торкнувся розпад Радянського Союзу. Це Прип'ять - наймолодше місто 

України. Йому було лише 16 років, коли в ньому перестало пульсувати життя. 

Та й не могло бути інакше, бо середній вік тих, хто тут проживав, був 26 років. 

У Прип’яті проживало майже 50 тисяч громадян, а народжуваність була 

найвищою в країні - понад 1000 дітей на рік. Тут жили найзабезпеченіші люди 

Київської області, а кожен четвертий мав автомобіль. Заробітна плата і 

постачання були кращі, ніж у столиці.  

Величезні, трохи вигорілі на сонці написи на будівлях все ще запрошують  

у кафе, меблевий магазин, готель «Полісся», будинок культури. На перший 
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погляд багатоповерхівки скидаються на новобудови, і здається, що, заскливши 

де-не-де вибиті вікна, можна заселяти людей. Але коли потрапити в середину 

будівель, мурашки по шкірі пробігають. Наче смерч пронісся по квартирах і 

забрав із собою все, що тільки можна: вимикачі світла, дроти, металеві деталі 

кухонного приладдя, холодильники, газові плити, меблі. Така ж сама картина у 

Прип’ятському міському відділі внутрішніх справ, який на той час вважався 

найкращим у Київській області, куди приїздили переймати досвід з усіх кінців 

радянської країни. Від побаченого всі відвідувачі настільки вражаються, що не 

стримують сліз.  

 

Зона ніколи не стане зеленим лугом 

Під’їжджаючи до ЧАЕС, можна побачити вражаючі потужні будівлі, 

споруди та водні канали, з одного боку охолоджувач, з іншого - теплий 

вихідний канал. Колись там було рибне садкове господарство, куди щонеділі 

приїздили більше 1000 рибалок. Мандруючи територією, можна побачити 

могильники радіоактивних відходів, які після аварії зразу закопували без будь-

якої інженерної підготовки, і нині вони підтоплені грунтовими водами. Звідси 

до Прип’яті - рукою подати, кажуть, що влітку вона кишить рибою, де 

плавають двометрові соми, гігантська плотва, червонопірки. А в лісі добре 

прижилися коні Пржевальського, яких завезли сюди з метою експерименту. 

Окрім них тут прижились вовки, дикі кабани, лосі, лисиці. Неподалік 

знаходиться знаменитий ХАЯТ-2 (сховище атомного ядерного палива), який 

збудували французи за 200 мільйонів доларів, але у проекті припустилися 

помилки у 50 міліметрів, яка призвела до того, що зберігати тут наші капсули з 

паливом технічно неможливо. Тож і стоїть воно, як привид.  Розповідають про 

те, що гучне проголошення «зеленого лугу» на місці енергоблоків неможливе, 

хіба що через тисячі років, коли розпадуться всі небезпечні елементи. Закриття 

ж атомної станції, на думку людей, було помилкою, бо вже після аварії вона 

давала прибуток - 700 мільйонів доларів. Та головне, що протягом 10 років, 

коли атомна не працює, її все одно обслуговують, витрачаючи величезні кошти. 

І хоча реактор заглушений, та технічно залишити станцію неможливо, бо 

потрібно підтримувати температурний режим. Адже в її «організмі» йде 

реакція, це як жива артерія. Зараз на атомній у 5 змін працюють більше 4300 

штатних працівників, діє 2 їдальні, медичні установи тощо. Є працівники, які 

обслуговують реактор, перебуваючи у приміщеннях протягом 5-15 хвилин 

протягом своєї зміни. Але люди знають, на що вони йдуть, адже багато з них 

своє життя присвятили цій справі, є й сімейні династії. 

Навпроти адмінбудівлі встановлено пам’ятник Прометею, що приборкав 

вогонь. Раніше він знаходився біля будинку культури, але після аварії його 

перенесли сюди і зараз він ніби дивиться в очі загиблим, імена яких 

викарбувані на стіні Шани. Тут зазначені всі, хто першим прийшов на боротьбу 

із стихією та помер в московських лікарнях від опромінення. 

Для колишніх мешканців міста також важливе ще одне сумне та святе 

місце, де стояла скорботна сосна. На ній під час війни німці страчували наших 
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партизанів, і з повоєнних років вона була природним пам’ятником, якому 

вклонялися та вшановували. 

 

Музей Чорнобиль в м. Києві 

 Музей Чорнобиль у Києві було 

відкрито 26 квітня 1992 року. Дата 26 

квітня стала сумною для багатьох людей, 

які тим чи іншим чином зіткнулись з 

найбільшою в історії атомної енергетики 

катастрофою - трагічною аварією на 

четвертому енергоблоці Чорнобильської 

атомної електростанції, яка сталася в 

1986 році. Відкриття музею Чорнобиль 

було приурочене до п'ятої річниці аварії.  

Фонди музею складаються з понад 

7 тисяч експонатів, які розповідають про 

трагедію на Чорнобильській АЕС. Це 

документи, які були розсекречені не так давно, фотографії, особисті речі 

ліквідаторів наслідків аварії. Експонати збиралися буквально по крихтах, 

оскільки вся інформація про Чорнобильську трагедію довгий час 

зберігалася під грифом "Таємно". Щоб розширити експозицію, 

співробітники музею багато працювали з державними, відомчими, 

громадськими й сімейними архівами, спілкувалися з науковцями та 

ліквідаторами, здійснили декілька експедицій у зону відчуження й 

безпосередньо на ЧАЕС.  

Символічно оформлено вхід до музею - відвідувачів зустрічає 

вивіска зі словами "Est dolendi modus, non est timendi", що означає "Є межа 

у печалі, але немає її у тривоги". Щоб потрапити в музей, екскурсанти 

проходять шлагбаум з вогниками, після чого потрапляють на 

чорнобильську дорогу з вирваною з коренем яблунею, оформлену у 

вигляді сходів. Уздовж дороги висять дорожні знаки з назвами 76 міст та 

сіл України, які потрапили в зону відселення. Над дорогою - хоругва із 

зони відчуження, а саме з церкви Іоанна Богослова, що в селі Довгий Ліс.  

Сходи ведуть до головної зали музею. Перше, що впадає в око в залі, 

- це іконостас, розташований в центрі. Його збирали з фрагментів, які 

співробітники музею привезли з Воскресенського храму, що в зоні 

відчуження. Немає тут звичної купелі, замість неї поліський човен, який 

символізує Ноїв ковчег. Вже стало традицією, що відвідувачі залишають у 

човні дитячі іграшки, на знак скорботи й пам'яті про загиблих. Піднявши 

голову вгору, помічаєш, що над іконостасом два ангели (білий та чорний), 

які уособлюють добро та зло. Крила ангелів стали виставковою площею 

для фотоматеріалів. Так, під крилами білого ангела розміщені фотографії 

малюків, які народилися після аварії, на крилах чорного ангела - 

фотографії з новітньої історії останніх 70 років. Інтер'єр музею Чорнобиль 
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оформлений дуже цікаво. Стеля представляє собою карту світу з 

позначеними на ній атомними електростанціями в різних частинах світу. 

Підлогу виконано у вигляді плити біологічного захисту головного 

реакторного залу. На стінах розміщено соціальні плакати ядерної 

тематики.  

Гордістю музею є діючий макет енергоблоку ЧАЕС та діорама 

"Чорнобильська АЕС до, під час й після аварії". Кілька стендів 

розповідають про самовіддану роботу ліквідаторів наслідків аварії на 

Чорнобильській атомній станції, у числі яких були представники різних 

професій, але об'єднувало їх усіх величезне бажання допомогти. У 1998 

році в музеї Чорнобиль з'явилася електронна книга пам'яті учасників 

ліквідації аварії, куди занесено понад 5 тисяч імен ліквідаторів. 

Відвідувачам пропонують також подивитися унікальні відеоматеріали про 

катастрофу та її наслідки.  

Окремий розділ експозиції музею звертає увагу екскурсантів на 

суттєву допомогу й підтримку, надані Україні іншими країнами. Є в музеї 

картина на чорнобильську тематику "Вирвані з коренем", написана 

американською художницею Лоною. Вся картина списана словами вірша, 

присвяченого Чорнобилю.  

Необхідно відзначити, що музей Чорнобиль займає активну 

громадську позицію, розвиває міжнародні зв'язки. Так, був організований 

цикл виставок "Світ - дітям Чорнобиля", які розповідають про міжнародні 

проекти допомоги постраждалим. Пересувні експозиції працюють за 

кордоном, зокрема в Ерфурті, Лондоні й Барселоні. Музей підтримує 

українських та зарубіжних художників, які у своїй творчості приділяють 

велику увагу Чорнобилю. У музеї виставляються роботи В. Скопич, В. 

Петрова, Паоло Чімоні, Сано Томохіто та інших. 
 

Адреса: пров. Хоревої, 1  

Телефон: +38 (044) 425 43 29  

Розклад роботи: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 17:45, четвер з 10:00 до 16:45,     

вихідний – неділя.  

Як дістатися: найближча ст. метро Контрактова площа.  
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Пам´ятники жертвам аварії на Чорнобильській АЕС 

 в Київській області 

 

Пам´ятник жертвам аварії на Чорнобильській АЕС «І мертвим, і живим 

та ненародженим…», створений 15 липня 2008 року. Автор: Володимир 

Левчук. 

 

 

 
 
 

Пам'ятник «Героям Чорнобиля» у місті Броварах.  Відкритий 30 квітня 

2011 року. 

 
 

Пам´ятний знак героям Чорнобиля  приурочений 25-літтю Чорнобильської 

трагедії в Оболонському районі 
З нагоди відзначення 25-их роковин Чорнобильської катастрофи та 

вшанування подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС 22 квітня 2011 року о 14.00 за 
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адресою: вул. Малиновського, 6, відбулося відкриття пам’ятного знаку героям 

Чорнобиля за підтримки Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 
Захід розпочався з виступу голови Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації В.І. Антонова: «З глибокою повагою ми згадуємо 

працівників станції, вогнеборців, військових і цивільних, усіх, хто прийняв на 

себе перший удар Чорнобиля. Сьогодні ми вшановуємо подвиг героїв-

чорнобильців, низько вклоняємося світлій пам'яті людей, які ціною власного 

життя врятували життя мільйонів. Вам довелося докласти надзвичайних зусиль, 

щоб не допустити поширення Чорнобильського лиха. Дякую кожному з вас за 

виявлені в тяжкий для України час високі людські якості – силу духу, 

самовідданість і професіоналізм. Від щирого серця бажаю усім доброго 

здоров'я, щастя та благополуччя.» 

Також на відкритті пам’ятнику виступав голова громадської організації 

«Фонд інвалідів Чорнобиля» Оболонського району м. Києва, Будрик Анатолій 

Костянтинович. 

Відразу після виступів Василій Іванович Антонов перерізав стрічку та 

офіційно відкрив пам’ятник. Відбулося урочисте покладання квітів від 

Оболонської державної в місті Києві адміністрації, громадської організації 

«Фонд інвалідів Чорнобиля» та від Оболонського осередку партії Регіонів 

України. 

Закінчився захід православною службою та посвяченням пам’ятника. 

Після церемонії відкриття усі присутні могли вільно поспілкуватися з 

головою Оболонської державної в місті Києві адміністрації. 
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Пам´ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС в м. Вишгороді 

 
Пам’ятник на честь ліквідаторів у Вишгороді збудовано до 25-ї річниці 

аварії на ЧАЕС. Три контурні форми пам’ятного знаку символізують три 

братніх республіки, які разом боролися з наслідками аварії: Україну, Білорусь і 

Росію. Автор пам’ятника – архітектор-художник, член творчих Національних 

спілок України Василь Климик. 

У заході взяли участь перший заступник голови Київської обласної 

державної адміністрації Ярослав Москаленко, місцеве керівництво, громада 

міста. 

 

Пам´ятні монети, присвячені 10-річчю Чорнобильської катастрофи 
 Випущені з нагоди десятої річниці аварії на Чорнобильській АЕС. В обігу 

з 25 квітня 1996 року 

 

Технічні характеристики 

Номінал, 

крб 

Метал Маса, 

грам 

Діаметр, 

мм 

Якість 

виготовлення 

Гурт Тираж, 

штук 
2 000 000 срібло 925 

проби 

31.1 38.61 «пруф» рифлений 10 000 

200 000 мідно-

нікелевий 

сплав 

14.35 33.0 «пруф-лайк» рифлений 250 000 
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На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, 

знаходиться зображення малого Державного Герба України в обрамленні з двох 

боків гілками калини. Над гербом розміщена дата 1996 - рік карбування монет. 

По колу монет написи: вгорі УКРАЇНА, внизу у три рядки 2 МІЛЬЙОНИ 

КАРБОВАНЦІВ (на срібній монеті) і у два рядки 200000 КАРБОВАНЦІВ (на 

мідно-нікелевій монеті). Під щитом державного герба на срібній монеті 

розміщені позначення і проба дорогоцінного металу Аg 925 та його вага у 

чистоті 31,1 

На реверсі монети в центрі розміщено зображення 

дзвону, на вінці якого написано слово ЧОРНОБИЛЬ. Під 

дзвоном зображена стрічка з написом на ній 1986-1996. 

На другому плані зображені журавлі у польоті: три - 

ліворуч і два - праворуч від дзвону. Вгорі по колу монет 

напис: ТРАГЕДІЯ ПОДВИГ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Слова в 

написі відокремлені одне від одного і від стрічки 

крапками. 

Автори: ескізів - Олександр Івахненко (аверс) і Сергій Міненок (реверс), 

моделей - Роберт Котович (срібна монета) і Марія Полдауфова (мідно-нікелева 

монета).  
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