
ЧОРНОБИЛЬСЬКА АВАРІЯ — 
НАСЛІДОК ПАНУВАННЯ 

РЕЖИМУ СРСР.

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 Білорусі припало близько 
60% шкідливих викидів. Потужний циклон проніс радіоактивні речовини територіями Литви, Латвії, 
Польщі, Швеції, Норвегії, Австрії, Фінляндії, Великої Британії, а пізніше — Німеччини, Нідерландів, 
Бельгії.



Що сталося проти ночі 26 квітня 1986 року?

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 наладник Володимир 
Шашенок. 11 працівників одержали дози опромінення. Від 
променевої хвороби всі вони померли до 20 травня 1986-
го в москвовській 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).



Коли почалася евакуація?

Перше офіційне місцеве повідомлення про аварію на 
Чорнобильській АЕС зʼявилося лише через 36 годин — 
опівдні 27 квітня на припʼятському радіо оголосили про 
«тимчасову евакуацію» мешканців Припʼяті — 
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».



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 Припʼять), 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.



Про відповідальність комуністичного режиму
Понад 30 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. Історики ж наголошують на політичній відповідальності комуністичного 
режиму, який заради ідеологічних інтересів поставив під загрозу життя і здоров’я мільйонів громадян. Через 
недосконалість конструкції, порушення технології будівництва, використання неякісних будівельних матеріалів, 
численні міні-катастрофи подібна техногенна катастрофа в СРСР не могла не статися. Злочинні дії влади щодо 
приховування інформації з одного боку поглибили непоправні негативні наслідки аварії, а з іншого — спричинили 
активізацію національно-демократичного руху, що в кінцевому підсумку привело до розпаду СРСР. Приховування 
інформації владою спричинили активізацію екологічного і національно-демократичного руху. 



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 проголосило 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.



Як Чорнобиль вплинув на розпад СРСР?
Чорнобильська катастрофа стала одним із каталізаторів розпаду СРСР. 
Аварія стала тією останньою краплею, яка переповнила чашу 
людського терпіння. Приховування владою правди про факт 
катастрофи та її наслідки, брак інформації про заходи безпеки і 
недостатня допомога потерпілим похитнули віру в цінності 
комуністичної ідеї навіть у найбільш лояльних її прихильників. Крім 
того, спроби Москви приховати правду про катастрофу та її наслідки 
посилили опозиційний національно-демократичний рух в Україні, до 
його учасників долучилися екологи — активісти боротьби проти 
забруднення навколишнього середовища.

У багатьох регіонах України люди почали виходити на акції 
протесту проти будівництва нових і експлуатації старих 
атомних електростанцій, відповідні публікації в пресі.



Регіонами України прокотилися акції протесту проти 
будівництва нових і експлуатації старих атомних 
електростанцій. Участь у них взяли тисячі людей. Хоч як 
протидіяв КГБ, 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». А вже невдовзі імперія, 
побудована на брехні, впала.

Чорнобиль також остаточно підірвав економічні підвалини 
Радянського Союзу.

Українська діаспора після аварії на ЧАЕС виявила 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.



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 тонн 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.


