
Біль і тривоги Чорнобиля 
(до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи) 

 
 

26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної 

катастрофи. Під час експерименту на 4-му реакторі Чорнобильської атомної 

електростанції сталися два вибухи. В атмосферу Землі вирвалась хмара 

радіоактивного пилу. Вітер поніс на північний захід небезпечні радіоактивні 

ізотопи, які осідали на землю, проникали у воду. За числом потерпілих від аварії 

Україна займає перше місце серед колишніх республік Радянського Союзу. На 

долю Білорусії припало близько 60% шкідливих викидів. Від радіаційного 

забруднення сильно постраждала також і Росія. Потужний циклон поніс 

радіоактивні речовини територіями Литви, Латвії, Польщі, Швеції, Норвегії, 

Австрії, Фінляндії, Великої Британії, а пізніше – Німеччини, Нідерландів, 

Бельгії. 

 

35 років минуло з моменту аварії на Чорнобильській АЕС, але її наслідки 

залишаються предметом обговорення світової наукової спільноти. За 

визначенням UNSCEAR і ВООЗ, Чорнобильська катастрофа віднесена до аварій 

ядерних об’єктів найвищого рівня.  

 

 Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до непоправних медичних, 

економічних і соціальних і гуманітарних наслідків. За екологічними 

наслідками аварія переросла у планетарну катастрофу: радіоактивним 

цезієм було забруднено 3/4 території Європи. 

 На той час керівництво Радянського Союзу проголосили гласність і 

відкритість. Однак надзвичайна ситуація на ЧАЕС засвідчила фальшивість 

гасел. Розуміючи, що екологічна катастрофа такого масштабу матиме 

негативні наслідки для комуністичного режиму, керівництво СРСР обрало 



курс на її замовчування. Уся інформація про Чорнобильську катастрофу 

одразу опинилася під ідеологічним контролем КПРС і КГБ. 

 Чорнобильська трагедія засвідчила неготовність державної верхівки  

підпорядкувати політичні інтереси гуманістичним цінностям життя і 

здоров’я людей. Щоб продемонструвати, буцімто ніякої небезпеки радіації 

немає, партійне керівництво не відмінило першотравневу демонстрацію. 

На Хрещатик за п’ять днів після аварії вивели сотні тисяч людей, в тому 

числі школярів. Наступного дня всі газети рясніли парадними 

повідомленнями. Тим часом на вкрай обережні поради від міністра 

охорони здоров’я щодо заходів безпеки спромоглися аж 9 травня! 

 Українська діаспора після аварії на ЧАЕС виявили високу громадянську 

позицію та активність у світі. Вона організовувала демонстрації, готувала 

звернення до урядів західних держав, збирала матеріали про трагедію. 

Закордонний провід Української головної визвольної ради у вересні 1986 

року доклав значних зусиль, аби питання Чорнобиля внести на розгляд 

ООН. 

 Чорнобильська катастрофа стала одним із каталізаторів розпаду СРСР. 

Спроби Москви приховати правду про її наслідки, недостатні заходи 

безпеки і допомоги потерпілим похитнули віру в “гуманність” 

комуністичної ідеї навіть у найлояльніших прихильників. Радянська влада 

продемонструвала кричущу безвідповідальність за долі людей. 

 У після аварійний період посилилися екологічні та національно-

демократичні рухи, передусім в Україні. 26 квітня 1988 року в Києві 

відбулася перша несанкціонована демонстрація під гаслами – “Геть АЕС з 

України”, “УКК – за без’ядерну Україну”, “Не хочемо мертвих зон”, “АЕС 

– на референдум”, “Промисловість, землю, воду – під екологічний 

контроль”, “Кожному – персональний дозиметр”. У багатьох регіонах, як 

на сході, так і на заході, люди виходили на акції протесту проти 

будівництва нових і експлуатації старих атомних електростанцій. Саме 

навколо проблеми ядерної катастрофи формувалися перші громадські 

організації, які перетворилися в політичну силу, наприклад, “Зелений світ” 

і Союз “Чорнобиль”. 

 

Чорнобильська катастрофа в цифрах і датах 

 

 1977 року запустили перший блок Чорнобильської АЕС. 

 2 роки пропрацював четвертий енергоблок ЧАЕС –  на повну потужність 

його запустили 1984 року. Це був “наймолодший” і найсучасніший 

реактор. 

 2 дні світ нічого не знав про вибух. 

 30 співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або гострої променевої 

хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії. 

 500 тисяч людей померли від радіації, за оцінками незалежних експертів. 



 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі, Росії в найближчі дні після аварії 

отримали значні дози опромінення. 

 90 784 особи було евакуйовано з 81-го населеного пункту України до кінця 

літа 1986 року. 

 Понад 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії – боролися з вогнем і 

розчищали завали. 

 2293 українських міст і селищ із населенням приблизно 2,6 мільйона людей 

забруднено радіоактивними нуклідами. 

 200 тисяч квадратних кілометрів – на таку територію поширилася дія 

радіації. Із них 52 тисячі квадратних кілометрів – сільськогосподарські 

землі. 

 10 днів – з 26 квітня до 6 травня – тривав викид активності із 

пошкодженого реактора на рівні десятків мільйонів кюрі на добу, після 

чого знизився у тисячі разів. Фахівці називають цей період активною 

стадією аварії. 

 11 тон ядерного палива було викинуто в атмосферу внаслідок аварії на 4-

му енергоблоці Чорнобильської АЕС. 

 400 видів тварин, птахів і риб, 1200 видів флори продовжують існувати в 

“зоні відчуження”, де через істотне та катастрофічне забруднення повітря, 

ґрунтів і вод заборонено проживати людям. 

 

 26 квітня–жовтень 1986 року Чорнобильська АЕС не працювала. У 

жовтні 1986-го 1-й і 2-й енергоблоки було знову введено в 

експлуатацію; у грудні 1987 року відновив роботу 3-й. 4-й 

енергоблок не запрацював. 

 1991 рік – на 2-му енергоблоці сталася пожежа, внаслідок якої була 

заблокована робота цього реактора. 

 Грудень 1995 року – підписання меморандуму між Україною та 

країнами “Великої сімки” і Комісією Європейського Союзу, 

відповідно до якого почалася підготовка програми повного закриття 

станції. 

 15 грудня 2000 року – Чорнобильську атомну електростанцію 

зупинено повністю. 

 Вересень 2010-го – закладка фундаменту під новий саркофаг над 

зруйнованим 4-м енергоблоком, у квітні 2012-го стартувало 

будівництво арки, що мала накрити “Укриття”, у жовтні 2011 року 

на майданчику комплексу “Вектор” почалося будівництво 

Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання. 

 29 листопада 2016 року  завершили насування арки над 4-м 

енергоблоком. 

 

 

 



Історична довідка 

 

25 квітня 1986 року на Чорнобильській 

АЕС мали експериментально зупинити 

четвертий енергоблок, щоб вивчити 

можливості використання інерції 

турбогенератора в разі втрати 

електроживлення. Попри те, що технічні 

обставини не відповідали плану 

випробування,  його  не скасували. 

Експеримент почався 26 квітня о 01:23. 

Ситуація вийшла з-під контролю. О 01:25 з 

інтервалом у кілька секунд прогриміли два 

вибухи. Реактор повністю зруйнувався. 

Спалахнуло понад 30 вогнищ пожежі. Основні 

погасили через годину, а повністю ліквідували 

загоряння до 5-ї ранку 26 квітня. Проте пізніше 

виникла інтенсивна пожежа у центральному залі 

4-го блоку, з якою боролися з використанням 

вертолітної техніки аж до 10 травня. 

На момент аварії в приміщенні 4-

го енергоблоку перебували 17 

працівників. Під завалами загинув 

старший оператор реакторного цеху 

Валерій Ходемчук. Удень 26 квітня від 

опромінення помер наладчик 

Володимир Шашенок. 11 працівників 

одержали дози опромінення. Від 

променевої хвороби всі вони померли до 

20 травня 1986-го в московській лікарні 

№ 6. Ще 14 осіб із персоналу станції 

одержали дози, що спричинили променеву хворобу 3-го та 4-го ступенів. 

Наступного дня після аварії урядова комісія 

ухвалила рішення про негайну зупинку 1-го і 2-го 

енергоблоків та евакуацію населення Прип’яті (так 

званої 10-кілометрової зони).  

У повідомленні КГБ вказується, що станом на 

8:00 годину 28 квітня рівень радіації на 3-му і 4-му 

енергоблоках становив 1000–2600 мікро Рентген на 

секунду.  



На ліквідаційні роботи відразу 

кинули військовослужбовців. 

Першими на місце катастрофи 

прибули кілька десятків солдат і 

офіцерів полку Цивільної оборони 

Київського військового округу із 

приладами радіаційної розвідки й 

армійським комплектом дезактивації 

техніки, мобільний загін хімічних 

військ та окрема рота радіаційної та 

хімічної розвідки. Загалом у 

ліквідаційних роботах брали участь військові хімічних, авіаційних, інженерних, 

прикордонних родів, медичні частини Міністерства оборони СРСР, Цивільної 

оборони (ЦО) та МВС СРСР. Влітку залучили військових запасу та 

вільнонайманих. За неповними даними, участь у ліквідації наслідків брали 600 

тисяч осіб. Через опромінення багато з них захворіли. 

Пожежні прибували “з голими 

руками”, без жодних засобів захисту, 

приміром спеціальних ізолюючих 

протигазів, через що радіоактивні 

речовини потрапили в дихальні шляхи. 

Саме вони зупинили ще одну 

потенційну катастрофу – водневий 

вибух. Сумарна активність 

радіоізотопів, викинутих у повітря 

після аварії в Чорнобилі, була в 30–40 

разів більшою, ніж у Хіросімі. Опромінилися майже 8,5 мільйони людей. 

Перше офіційне місцеве 

повідомлення про аварію на 

Чорнобильській АЕС з’явилося лише через 

36 годин – опівдні 27 квітня на 

прип’ятському радіо оголосили про 

“тимчасову евакуацію” мешканців 

Прип’яті – найближчого до ЧАЕС міста з 

населенням близько 50 тисяч. 

Місто розділили на 5 секторів. У 

кожному призначили відповідальних. 

Працівники штабу обійшли квартири. Рекомендували зачиняти вікна, балкони, 

вимкнути електроприлади, перекрити воду та газ і взяти з собою особисті речі, 

цінності, документи та продукти харчування на перший час. Інші речі, 

наприклад, посуд і дитячі іграшки, а також свійських тварин вивозити не 

дозволили. Зі спогадів Людмили Харитонової: “Трагічним було прощання з 

домашніми тваринами: котами, собаками. Кицьки, витягнувши хвости, заглядали 

в очі людям, нявчали, собаки вили, прориваючись до автобусів. Але брати тварин 

категорично заборонялося. В них була дуже радіоактивна шерсть”. 



Аби зменшити кількість багажу та не 

викликати ажіотаж, людям сказали, що за 

три дні вони зможуть повернутися додому. 

О 13:50 жителі зібралися біля під'їздів 

будинків, а від 14-ї почали прибувати 

автобуси. О 16:30 евакуацію населення з 

міста закінчили. Вивезли 44,5 тис осіб. У 

Прип’яті залишилося 5 тис, які були 

залучені до невідкладних робіт. 

Увечері 1 травня вітер з Чорнобиля повернув на 

Київ. У місті почав стрімко підвищуватися 

радіаційний фон. Тим не менше, парад відбувся. 2 

травня радянське керівництво ухвалило рішення про 

евакуацію населення з 30-кілометрової зони навколо 

Чорнобильської атомної станції – на 6-й день після 

аварії. 

До 6 травня евакуювали понад 115 

тисяч людей із 30-кілометрової зони 

навколо ЧАЕС. Від радіації ця територія 

постраждала найбільше. Пізніше її назвали 

Чорнобильською зоною відчуження, до якої 

увійшли північ Поліського та Іванківського 

району Київської області (там розташована 

електростанція, міста Чорнобиль і 

Прип’ять), а також частина Житомирської 

області аж до кордону з Білоруссю. Сотні невеликих селищ, що опинилися в 

епіцентрі забруднення, зрівняли з землею бульдозерами. 

Більшість людей виселяли до сусідніх районів Київської області. Для 

працівників ЧАЕС та їхніх сімей наприкінці 1986 року почали будувати 

наймолодше місто України – Славутич. Спорудження завершили в рекордно 

короткі терміни – перші мешканці оселилися в 1987–1988 роках. 

 

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції – найбільша в історії 

людства техногенна катастрофа. Вона поставила перед людським суспільством 

безліч проблем, які й досі повністю не вирішені, адже сумарна радіація ізотопів, 

викинутих в повітря унаслідок аварії в Чорнобилі, була в 30-40 разів більшою, 

ніж під час вибуху атомної бомби в Хіросімі. Участь у гасінні пожежі на ЧАЕС 

брали 240 тис. осіб. Усі вони отримали високі дози радіації. Однак саме 

пожежникам вдалося врятувати населення прилеглих територій України, 

Білорусії і Росії та запобігти ще більш масштабної катастрофи – сильного 

водневого вибуху, який міг стати наступним етапом трагедії. Відразу після аварії 

було опромінено майже 8,5 млн. людей, високе радіоактивне забруднення 

охопило близько 155 тис кв. км територій, з них 52 тис кв. км – 

сільськогосподарські землі. Унаслідок забруднення повітря, ґрунтів і вод 



з’явилася так звана «зона відчуження», де небезпечно, а тому заборонено 

проживати людям. Проте в цій зоні продовжують жити близько 400 видів тварин, 

птахів та риб, 1200 видів флори, 60 з них занесені до Червоної книги України, а 

20 є рідкісними. У «зоні відчуження» тваринний і рослинний світ зазнає 

генетичних мутацій. 

До теперішнього часу не існує єдиних даних щодо кількості людей, які 

загинули чи згодом померли від наслідків вибуху на ЧАЕС. Так, німецькі 

представники організації «Лікарі світу за запобігання війні» тільки серед 

ліквідаторів нарахували 50–100 тис. смертей, оцінивши загальну кількість жертв 

у 246 тис. осіб. За іншими даними загальна кількість постраждалих оцінюється у 

540–900 тис. осіб. Нині, від двох до семи мільйонів людей продовжують 

проживати на територіях з підвищеною радіоактивністю. У 20 тисяч з них 

діагностується рак щитовидної залози. 

Чорнобиль – це страшний, повчальний урок для всього людства, який 

змушує замислитися над мірою відповідальності влади перед народом за 

рішення, які вона приймає. Адже питання, які виникли ще в часи Чорнобильської 

катастрофи, і досі залишаються без відповіді. Якщо прихильники атомної 

енергетики планують і далі будувати нові АЕС в усьому світі, то варто думати 

не про збільшення потужностей, а, насамперед, про безпеку: як зробити так, щоб 

аварії не мали таких масштабних і катастрофічних наслідків, або як запобігти 

поширенню радіації на далекі відстані.  

 



 

Згідно Указу Президента України від 10 листопада 2006 р., 14 грудня 

встановлений як День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

Дякуємо за подвиг, і вічна пам`ять героям, що віддали своє життя 

у боротьбі з цією техногенною катастрофою! 

І пам`ятаймо, що людське життя – безцінне, і будь-які 

експерименти та наукові впровадження перш за все мають бути 

безпечними для людства, для нашого майбутнього, для життя на 

планеті Земля. 

 

Цей дощ – як душ … Цей дощ – як душ… 

Цей день такий ласкавий. 

Сади цвітуть. В березах бродить сік. 

Це солов’їна опера, Ла Скала! 

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік. 

Тут по дворах стоїть бузкова повінь. 

Тут ті бузки проламують тини. 

Тут щука йде, немов підводний човен, і прилітають гуси щовесни. 

Але кленочки проросли крізь ґанки. 

Жив–був народ над Прип’яттю – і зник. 

В Рудому лісі виросли поганки, і ходить Смерть, єдиний тут грибник… 

 

Ліна Костенко 

 

Сучасні книги про катастрофу на Чорнобильській АЕС 

 

Сергій Трохим «1986. Чорнобильські хроніки» 

Твір Сергія Трохима виданий у 2016 році. У книзі, обсягом 224 сторінки, 

розповідається про те, як через об’єктиви телекамер українських журналістів світ 

дізнався, що ж реально відбувалося в зоні відчуження. Автор не тільки 

торкається фактів з історії трагедії Чорнобиля. Він доводить, що ця масштабна 

катастрофа стала саме тією безповоротною подією в історії Радянської імперії, 

що призвела до її розпаду. Зоря Полин – прикінцевий акорд семної мелодії, що 

передує остаточному фіналу. Далі – агонія величезної країни.  

 



Галя Аккерман «Пройти крізь Чорнобиль» 

Книгу вперше видали у 2016 році, а у 2018 її надрукували ще раз. Її обсяг – 168 

сторінок. Книга Галі Аккерман – це подорож письменника крізь драму 

Чорнобиля в різноманітних її людських, соціокультурних, професійних 

аспектах. Це проходження крізь очисний вогонь нового знання, трагічних 

відкриттів, крізь драму людських доль. Ця книжка також про Чорнобиль як про 

один з найстрашніших злочинів радянської системи. Незаперечна цінність 

видання і в тому, що це погляд людини з іншої культури, з інших культур – адже 

авторка суміщає в собі єврейську, російську і французьку культури, родинно 

пов’язана з Україною. 

 

Олександр Єсаулов «Мамо, а що це було?» 

Це видання 2016 року, обсягом у 160 сторінок. Одразу після аварії місто 

Прип’ять зникло, воно начебто ніколи не існувало. У газетах, по телебаченню, 

по радіо місто Прип’ять скромно називали селищем енергетиків. Селище, де 

жило п’ятдесят тисяч населення, де лише дітей було стільки, скільки мешканців 

у Чорнобилі, який геть несподівано став символом цієї жахливої трагедії. Жах 

раптової евакуації накрив Прип’ять разом із хмарою радіоактивного пилу. Ось 

про ці перші, найстрашніші після аварійні дні автор і розповідає. 

 

Світлана Алексієвич 

«Чорнобиль молитва. Хроніка майбутнього» 

В Україні цю книгу переклали та видали у 2016 році, хоча авторка написала її у 

1998 році. Це художно-документальний романна 288 сторінок білоруської 

письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року. Він 

говорить голосами «маленьких людей» про катастрофу, що зруйнувала мільйони 

життів, перевернула світогляд цілого покоління, а заразом відхилила залізну 

завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. 

Роман створено на основі розлогих інтерв’ю з очевидцями та потерпілими від 

Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними 

переселенцями з уражених радіацією регіонів та самоселами «зони», 

посадовцями, від рішень яких залежали долі десятків тисяч людей, та дітьми, 

котрі знали, що народилися вже приреченими. 

 

Іван Драч «Чорнобильська мадонна» - поема про аварію на Чорнобильській АЕС. 

Євген Гуцало «Діти Чорнобиля» - розповіді про трагічне життя дітей, які 

постраждали внаслідок катастрофи.  



Любов Ковалевська «Довгі руки біди: Розповіді» - оповідання української 

журналістки про трагедію на Чорнобильській станції. 

Микола Луків «Сади цвітуть під небесами» - Добірка віршів про аварію на ЧАЕС. 

Володимир Матвієнко «Монолог у дорозі з Чорнобиля. Пекло» - вірші про 

Чорнобиль. 

Надія Мельник «Рідні береги: Поезії та оповідання» - вірші, оповідання про 

Чорнобиль. 

Людмила Павленко «Невидима смерть» - повість розповідає про трагічні події 

Чорнобильської аварії. 

Володимир Яворівський «Марія з полином в кінці століття» - роман написаний 

на основі кореспондентської роботи автора в тридцятикілометровій зоні під 

час аварії. 

Вірина Л. «Тієї вогненної ночі: Чорнобильська оповідь». В книжці 

розповідається про лейтенанта пожежної частини Володимира Правика, 

якому за подвиг під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС посмертно 

надано звання Героя Радянського Союзу. 

Возняк В. «Чорнобиль: події та уроки» - питання та відповіді. В довіднику 

подано відповіді на запитання, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС. В 

основу відповідей покладені висновки урядової комісії, яка розслідувала наслідки 

аварії. 

Гейл Р. «Останнє попередження: Спадщина Чорнобиля» - документальна 

повість. Повість присвячена ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і 

особистій участі американського вченого Гейла у лікуванні потерпілих. 

Глазко В. «Популяційно-генетичні наслідки Чорнобиля». Про наукові 

дослідження та генетичні наслідки Чорнобильської катастрофи.  

Даєн Л. « Чорнобиль – трава гірка» - документальна повість. Ця повість про 

Героя Радянського Союзу, начальника воєнізованої пожежної частини 

Чорнобильської АЕС Леоніда Петровича Телятникова та його товаришів-

пожежників, які першими гасили пожежу на станції. 

Ковалевська Л. «Чорнобильський щоденник (1986-1987 рр.) – замітки 

публіциста. Автор аналізує причини аварії та різні аспекти функціонування 

атомної енергетики в країні. 

Ковтун Г. «Я писатиму тобі щодня…» - повість у листах про особисте життя 

ліквідатора чорнобильської аварії Володимира Правика. 

 


