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26 квітня 2016 року в бібліотеці  

Харківського національного  

економічного університету імені  

Семена Кузнеця відбувся 15-й випуск  

“Культурної хвилі ХНЕУ”  

“Пам'ятаємо про біль і тривоги  

Чорнобиля” до 30-й річниці 

 

 «Спинися і схили голову! Перед тобою зона 

національної трагедії. Тут загинуло 
Українське 

Полісся. Пошануй його святу пам'ять і 

страждання цього народу» 

Л. Костенко 

Чорнобильської трагедії 

 

 

 

 

 

 



    Чорнобильська катастрофа – це така болюча незагойна рана нашого народу, про яку дуже 
важко говорити, але неможливо забути. В нашій бібліотеці зберігаються книги, статті, які нагадують 
про події 30-ти річної давнини. 

     26 квітня 1986 року. 1 година 23 хвилини – вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС.  

    26 квітня є днем пам’яті як про найбільшу техногенну катастрофу, так і днем вшанування героїзму 
пожежників, експлуатаційного персоналу Чорнобильської атомної електростанції, 
військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС. Перемагаючи розгубленість перед невідомістю того, що сталося, приголомшені несподіваністю 
аварії, майже всі працівники зміни залишилися на своїх робочих місцях. Як фахівці атомних станцій 
більшість із них розуміли масштаби трагедії, що постала перед їхніми очима тієї тривожної квітневої 
ночі, і не спасували перед нею. З цієї хвилини почався відлік часу жертовного подвигу, у якому 
сплавились в одне стійкість і відданість обов’язку. Уже через кілька хвилин після вибуху реактора на 
місце події прибули підняті по тривозі й два відділення пожежників, які обслуговували Чорнобильську 
АЕС. Мужні бійці вступили у двобій з вогнем на четвертому енергоблоці та покрівлі машинної зали. 
Подвиг кожного з них заслуговує на 
окрему розповідь. Від вибуху і під час 
пожежі, що тривала близько 10 днів, 
загинула 31 людина і більше 200 було 
госпіталізовано. Для гасіння пожежі 
було задіяно близько 240 тис. 
ліквідаторів. Всі вони отримали високі 
дози радіації. Більше 115 тис. людей 
були евакуйовані. Над зруйнованим 
четвертим енергоблоком була 
споруджена захисна залізобетонна 
споруда — об’єкт «Укриття», який ще 
називають саркофагом.  

 



     На заході звучала поезія Ліни Костенко, цитати з щоденника Олеся Гончара, 
розповідь доньки ліквідатора Чорнобильської аварії — Олени Анацької. Була 
переглянута документальна стрічка « Чорнобиль, як це було...». 

     Чому  не забувається Чорнобиль? Тому, що після катастрофи принаймні для 
частини цієї зони принципово неможливе відновлення. Прип’ять ніколи не зможе 
бути заселена, оскільки вона заражена частинками плутонію, період 
напіврозпаду яких — не менше 24 тисяч років. Будинки стоять майже цілі, але 
життя пішло звідти раз і назавжди. Розуміння цього — принципово нова для 
людства ситуація. Людина звільнила сили, трансуранові елементи, які мають 
тривалість існування, несумісну з людським життям.  

 

 

 

 

 

 

 

Чорнобильський вітер по душах мете, 
Чорнобильський пил на роки опадає. 

Годинник життя безупинно іде. 
...Лиш пам'ять усе пам'ятає.  

                                       (Олена Матушек) 
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Пам’ятники чорнобильцям 

 у  Харкові 

 

Відповідальна за випуск « Культурна хвиля НТБ  
ХНЕУ ім. С. Кузнеця» завідувач сектору культурно-
просвітньої  роботи відділу обслуговування   
Романюк В. І. 
 


