
… не має минулого часу



Чорно́бильська 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.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла

над європейською частиною СРСР,

більшою частиною Європи, східною

частиною США. Приблизно 60%

радіоактивних речовин осіло на території

Білорусі. Близько 200 000 чоловік були

евакуйовані із зон забруднення.

Чорнобильська аварія стала подією

великого суспільно-політичного значення

для СРСР і світу.
Коваленко, А. П.

Чернобыль сегодня и завтра [Текст] / А. П.

Коваленко,

А. А. Карасюк. - К. : Знание, 1988. - 47, [2] с. :

фотоил.



Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб, насамперед

ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона

відчуження.

Світло безсмертного подвигу [Текст]. Т. 3 : Черкаська

область. Підсумкове видання : [присв. черкащанам, які

боронили Черкащину від фашистів, а також землякам,

полеглим у воєнних конфліктах за рубежем та загиблим при

ліквідації аварії на ЧАЕС] / головна редкол. історико-

меморіального серіалу "Книга пам'яті України": Герасимов І.

О. (голова), Муковський І. Т., Панченко П. П., Вишневський

Р. Г. [та ін.]. - К. : Пошуково-видавниче агенство "Книга

пам'яті України", 2005. - 614, [2] с. : іл. - (Книга пам'яті

України. Книга скорботи України).

Спершу керівництво УРСР 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.



Белан, В. Ю.

Чорнобильська катастрофа - як це було і що

ми маємо сьогодні [Текст] / В. Ю. Белан

// Екологічний вісник. - 2011. - № 6. - С. 24-26.



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

реактори 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.

Чернобыль: события и уроки [Текст] :

вопросы и ответы : [справочник] / [кол. авт.:

В. Я. Возняк, А. П. Коваленко, С. П.

Троицкий]. - М. : Политиздат, 1980. - 277,

[3] c., [8] л. ил : фотоил. - [Авт. обозначены

на обороте тит. листа].



У різних приміщеннях і на даху почалася пожежа. Згодом залишки

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

і частинок палива розтікалися під реакторними приміщеннями.

Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії [Текст]

/ М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи, НАН України, Ін-т

соціології, Центр соц. експертиз і прогнозів ; [відповід.

ред. В. Ворона, В. Дурдинець, Ю. Саєнко]. - К. :

Стилос, 2000. - 562, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 544-562.

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 -

Валерій Ходимчук.



Лаціс, М.

Без вини звинувачений [Текст] :

[Чорнобильська катострофа] / М.Лаціс

// Наука і суспільство. - 2008. - № 3-4. -

С.28-29.



Чернобыльский репортаж [Текст] :

[фотоальбом] : [документальное повествование

в фотографиях о трагедии ХХІ века] / [текст и

коммент. к фотографиям Андрея Покровского,

спец. фотосъомка И. Ф. Костина, В. А.

Зуфарова, в альбоме использованы фото И.

Гаврилова, А. Кондратьева, В. Репика [и др.]. -

М. : Планета, 1988. - 151, [3] c. : фотоил.



Лисиченко, Г. В.

Про деякі проблеми, пов'язані з

подоланням наслідків Чорнобильської

катастрофи, та гарантування радіаційної

безпеки [Текст] / Г. В. Лисиченко

// Екологічний вісник. - 2013. - № 2. - С.

11-12.



Станом на 3 травня було евакуйовано

населення 10-кілометрової зони. До 6

травня було евакуйовано населення

інших населених пунктів 30-кілометрової

зони. Шляхи руху колон евакуйованого

населення намагалися зробити якомога

безпечнішими, але вони були не завжди

оптимальні. Мешканці Прип'яті під час

евакуації отримали дози в 11-19 мЗв, це

близько 52±19% від загального

опромінення, яке вони отримали.

Евакуація Прип'яті проводилася в

Поліський район, згідно з планом

цивільної оборони, якби маршрут

пролягав в напрямку села Біла Сорока,

що в Білорусі, то внесок в загальну дозу

від евакуації складав би лише 6%.

Васюта, С. І.

Постчорнобильський період в Україні:

національний досвід в контексті цивілізаційних

стратегій [Текст] / С. І. Васюта ; НАН України,

Історичні зошити. - К. : Ін-т історії України

НАН України, 2001. - 130, [1] с. - Бібліогр. в

примітках: с. 115-131.



Дубов, Вольт.

Страхітлива, техногенна... [Текст] :

[Чорнобильська катастрофа] / Вольт Дубов

// Наука і суспільство. - 2009. - № 3-4. - С. 28-31.



Біль і тривоги Чорнобиля [Текст] :

[колективна розповідь про найбільшу

техногенну катастрофу] / [автор проекту І.

Засєда ; упоряд. Ю. Сафонов ; ред.

видання М. Сорока]. - К. : Київська

правда, 2006. - 286, [2] с. : іл., фото.

Черкаський біль Чорнобиля [Текст] : [про титанічну

роботу, яка була виконана черкащанами з ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС] / [автор і

упоряд. М. К. Онищук, В. М. Семенець ; редкол.: М. І.

Тимошенко, І. В. Кувикліна, А. М. Баранов, Т. М.

Кузьменко]. - Черкаси : [Чабаненко Ю. А.], 2006. - 163,

[1] с. : фотоіл. - Бібліогр.: с. 163.



Иллеш, А. В.

Катастрофа у разрушенного реактора, в зале суда, на

берегу погибающей реки [Текст] / Андрей Иллеш. - М.

: Известия, 1989. - 159, [1] с.

Герої Чорнобиля поруч [Текст] : [участь уманчан у

ліквідації наслідків однієї з найстрашніших катастроф

ХХ ст.] / упоряд. Ю. Т. Березовський, М. Н. Бесараб, В.

М. Літинський, В. М.Устинова. - Умань : [б. в.], 2005. -

311, [1] с. : фотоіл. - [Подвигу земляків присвячується].



Різна допомога і компенсації в Україні, Росії і

Білорусі до цих пір виплачуються мільйонам жителів

цих країн. Правда, розмір цієї допомоги все ж таки

має мало спільного з реальною допомогою, яка

потрібна постраждалим від катастрофи на ЧАЕС.

Одинец, М. С.

Чернобыль: дни испытаний [Текст] : [мужество и

героизм ликвидаторов последствий аварии] / М. С.

Одинец. - М. : Юридическая л-ра, 1988. - 141, [3] c.,

[16] л. ил. : ил.



Під полиновою зорею [Текст] : [фотонарис про

історію та культуру Чорнобильського Полісся] / М-во

України у справах захисту населення від наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС, Історико-культурна

експедиція до 10-ої річниці Чорнобильської АЕС ;

[авторство та ідея М. Загреби ; упоряд. Є. Аристов, Р.

Омеляшко]. - К. : СЄДА-СТИЛЬ, 1996. - 160 с. :

фотоіл.

Не так давно Чорнобиль - територія майже в 2,5 тисячі

квадратних кілометрів - стала відкритою для туристів, тепер кожен

може на власні очі побачити те, про що міг почути в засобах масової

інформації, від батьків, дідусів та бабусь. Кожна людина, яка колись

тут проживала, може потрапити в місто свого дитинства та згадати

минуле.



Дубов, В.

Уроки ліквідації Чорнобильської катастрофи:

погляд очевидця [Текст] / Вольт Дубов

// Наука і суспільство. - 2013. - № 3-4. - С. 32-36.



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), цезію-137 (період напіврозпаду 30 років),

стронцію-90 (період напіврозпаду 29 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.



Священна пам’ять про всенародний

подвиг ніколи не зітреться з історії

людської, не згасне у віках…



Зойкнула земля чаїним криком:

– Сину, вбережи і захисти! –

Вийшла Мати із іконним ликом:

– Йди, синочку. Хто ж, коли не ти?..

Спалахнуло небо, впало крижнем:

– Сину, вбережи і захисти! –

Вийшла Жінка з немовлятком ніжним:

– Йди, коханий. Хто ж , коли не ти?

…І уже ні сина , ані мужа.

Лиш розверсті зорані поля…

Та пліч-о-пліч стали БІЛЬ і 

МУЖНІСТЬ.

Дух і Воля. Небо і Земля.


