
Чорнобильська катастрофа 
26 квітня 1986 року 

Чорнобиль має багату історію. Яка почалася в середньовіччі — перша згадка 

датована 1193 р. З 16 століття місто перебувало під сильним впливом єврейської 

культури. Друга світова війна дуже вплинула на Чорнобиль. У цей час він став 

судноремонтним центром Радянського Союзу на річці Прип'ять. 

Завдяки малій чисельності населення та доступності води Чорнобильський район 

був обраний Міністерством енергетики СРСР для будівництва атомної електростанції. 

Її вирішили розташувати за 20 кілометрів на північ від міста Чорнобиля. Будівництво 

атомної електростанції ім. В.І. Леніна почалося 1970 року. Водночас поблизу було 

споруджено місто-супутник Прип'ять. Після запуску першого реактора 1977 року в 

Прип'ять заселили 14 000 мешканців. Завдяки транспортному сполученню (автобуси, 

потяги і навіть судна) місто перетворилося на перспективний обласний центр. СРСР 

мав великі плани на Чорнобильську АЕС. Вона мала стати найбільшою атомною 

електростанцією у світі з 12 реакторами, кожен потужністю 1000 МВт. 4 реактори 

вже працювали, і ще 2 вже будувалися, коли їхня доля кардинально змінилася. 

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася 26 квітня 1986 

року. Це найбільша катастрофа в історії атомної енергетики. Вибух відбувся 

на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Це лише за 120 км від столиці України – 

Києва –  та зовсім поруч до кордону з Білоруссю. 

На той час Чорнобильська АЕС була однією з найбільших у світі. Також вона 

була частиною військової стратегії радянської армії. Причина 

Чорнобильської аварії –  результатом фатального збігу різних факторів. По-

перше, реактор не мав надійної системи безпеки, по-друге, він мав низький 

рівень системи автоматизації, по-третє невдало проведений 

експеримент. Тієї трагічної ночі 26 квітня проводився експеримент на 

енергоблоці №4, під час якого мала відбутися перевірка інерційного 

діапазону вибігу турбогенератора. Зниження теплової потужності реактора, 

неспроможність автоматизованої системи утримати її на належному рівні 

призвела до майже повної зупинки. В той час  подальше різке збільшення 

потужності реактора операторами, разом із зниженням оборотів головних 

циркуляційних насосів, що охолоджували реактор, призвело до перегріву 

реактора та його вибуху. 

У 1:23 ранку через 40-60 секунд після початку експерименту на енергоблоці 

№4 трапилося 2 потужних вибухи. Згідно з деякими дослідженнями аварії, 

піднімаючи всі контрольні стержні з активної зони реактора на фоні 

зростаючої потужності реактора, вибух був неминучий. Зафіксовано, що 

системи безпеки були вимкнені або навіть вийшли з ладу (завдяки 

експерименту) під час першого вибуху.  Через кілька секунд відбувся другий 

вибух, на цей раз набагато сильніший. Суміш радіоактивної пари та водню 

вирвала кришку реактора вагою 1200 тон та підкинула її на 30 метрів. Це 

розгромило реактор і знищивши частину 4-го енергоблоку. Згідно з кількома 

незалежними дослідженнями Чорнобильської катастрофи, перший вибух 

був хімічним. Другий вибух мав характеристики ядерного вибуху потужністю 

0,3 кілотонни (за потужністю дорівнює приблизно 300 тон 

тринітротолуолу). За словами очевидців з Прип’яті, перший вибух був 

червоного кольору, а після другого з’явилося світло-блакитне полум’я, після 

чого над реактором було світіння. 

 

ІСТОРІЯ ЧОРНОБИЛЯ 

 

ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА 

 

Одним із перших, хто взяв участь у ліквідації аварії, були працівники пожежної охорони. Сигнал про 

пожежу на АЕС було прийнято 26 квітня 1986 року о 1 год. 28 хв. Вже до ранку в зоні аварії 

перебувало 240 осіб особового складу Київського обласного управління пожежної охорони. На 

аварійному майданчику на цей час працювало кілька тисяч людей .У зоні аварії працювали 

представники служби радіаційного контролю, сил Громадянської оборони, Хімвійськ Міноборони, 

Держгідромета та МОЗ . Крім ліквідації аварії, їх завданням входило вимірювання радіаційної 

ситуації на АЕС та дослідження радіоактивного забруднення природних середовищ, евакуація 

населення, охорона зони відчуження, яка була встановлена після катастрофи . Лікарі здійснювали 

контроль за опроміненими та проводили необхідні лікувально-профілактичні заходи . Зокрема, на 

різних етапах ліквідації наслідків аварії було задіяно: 

  від 16 до 30 тис. осіб із різних відомств для дезактиваційних робіт 

 понад 210 військових частин та підрозділів загальною чисельністю 340 тис. 

військовослужбовців, з них понад 90 тис. військовослужбовців у найгостріший період із квітня по 

грудень 1986 року 

  18,5 тис. працівників органів внутрішніх справ; 

 понад 7 тис. радіологічних лабораторій та санепідстанцій 

  всього близько 600 тис. ліквідаторів з усього колишнього СРСР брали участь у гасінні пожеж та 

розчищення. 

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ЛІКВІДАТОРИ 

 

«Увага, увага! Увага, увага! Увага, увага! Шановні товариші! Міська рада 

народних депутатів повідомляє, що у зв’язку з аварією на 

Чорнобильській атомній електростанції в місті Прип’ять виникла 

несприятлива радіаційна обстановка. Партійними та радянськими 

органами, військовими частинами вживаються необхідні заходи. Однак з 

метою забезпечення повної безпеки людей і, в першу чергу, дітей 

виникає необхідність провести тимчасову евакуацію мешканців міста до 

населених пунктів Київської області. Для цього до кожного жилого 

будинку сьогодні, 27 квітня починаючи з 14:00 години, будуть 

подані  автобуси в супроводі працівників міліції та представників 

міськвиконкому. Рекомендується взяти з собою документи, вкрай 

необхідні речі, а також продукти харчування на перший час. Керівникам 

підприємств та установ подано списки працівників, які залишаться на 

місці для забезпечення нормального функціонування установ міста. Всі 

будинки на період евакуації будуть охоронятися працівниками міліції. 

Товариші, тимчасово покидаючи своє житло, не забудьте, будь ласка, 

закрити вікна, вимкнути електричні та газові прилади, перекрити 

водопровідні крани. Просимо зберігати спокій, організованість та 

порядок при проведенні тимчасової евакуації»… 
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