
ТЕРНОВИЙ ВІНЕЦЬ 

ЧОРНОБИЛЯ



26 квітня 1986 року

о 1:23:44 за київським часом

сталася найбільша

техногенна аварія в історії

людства - з різницею у дві

секунди відбулись два

вибухи на четвертому

реакторі Чорнобильської

АЕС, в результаті яких

сумарна радіація ізотопів,

викинутих в повітря, склала

50 мільйонів кюрі, що в 30-

40 разів більше, ніж при

вибуху бомби в Хіросімі в

1945 році.





Лише наступного дня,

після того як у Швеції за рівнем

радіації визначили, що в Україні

мала місце аварія, уряд СРСР

повідомив про Чорнобильську

трагедію. Від вибуху і при

гасінні пожежі, що тривала

близько 10 днів, загинув 31

чоловік і більше 200 було

госпіталізовано. За неофіційною

статистикою в Україні померло

не менше 15 тисяч людей, які

були уражені в результаті аварії

на Чорнобильській АЕС.



Пожежники, які першими прибули на місце катастрофи,

не мали ізолюючих протигазів. Їх просто не попередили про

особливості ситуації. В результаті радіоактивні речовини

потрапили в дихальні шляхи ліквідаторів. Кількість людей, що

брали участь в гасінні пожежі на ЧАЕС, становила 240 тис.

Всі вони отримали високі дози радіації. Однак саме

пожежникам вдалось врятувати нас від наступної катастрофи –

сильного водневого вибуху, який міг стати наступним етапом

трагедії.



Одразу після аварії майже 8,5 млн людей були

опроміненими, близько 155 тис кв. км територій було

забруднено, з них 52 тис кв. км – сільськогосподарські землі.

Реактор продовжував випромінювати радіацію ще 3 тижні,

доки його не закидали сумішшю піску, свинцю, глини і бору.



Наслідки Чорнобильської аварії

 Загрозливо наростає кількість випадків онкологічних

захворювань і смертність;

 Збільшилася кількість випадків народження недоношених

і вроджено хворих дітей;

 У 2,5-3 рази зросла кількість випадків серйозних

ускладнень вагітності;

 З 4% до 10% почастішали мутації.



Цікаві факти про Чорнобиль

Під час розплавлення активної

зони реактора 3 добровольців

кинулись в радіоактивний

басейн, щоб відкрити

трубопровід. Ніхто не

залишився в живих, але тим

самим вони не дали реакторові

вибухнути.

Рівень радіації в Чорнобилі був

настільки високим, що загиблих

ховали у свинцевих трунах.

Робітники, що здійснювали

прибиральні роботи після

катастрофи, могли працювати

безпечно лише сорок секунд.

У 1988 році композитор Мікаел

Таривердієв склав Симфонію

для органу «Чорнобиль», а

через 20 років у 2008 році

італійський співак Адріано

Челентано випустив пісню

"Sognando Chornobel» («Мені

сниться Чорнобиль»).

Всі 47 500 жителів міста

Прип'ять були змушені покинути

свої будинки на наступний день

після катастрофи. Близько 300

людей почали повертатися

додому вже через місяць. До тих

хто повернувся назад протягом

20 років не пускали родичів.



Дихає Чорнобиль нашими гріхами,

Дихає поволі, майже вже затих…

Хмарою нависла смерть його над нами

Хмарою печалі і думок сумних.

Не чутно дитячих тут щирих гомінок

І будинки всі стоять давно вже опустілі

Місце це – як дзеркало наших помилок

Дзеркало, де все, на жаль, плачевно

зрозуміле.


