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Ви чули, як плаче спустошена Прип'ять,
За скоєний гріх розіп'ята живцем,
Прип'ята до неба, щоб вічності випить,
Щоб вмити від бруду змарніле лице?
Регочуть іони малиновим дзвоном,
Вбиваючи блиск нерозкритих очей,
Ридає вночі божевільна мадонна,
Приймаючи з лона холодних дітей
В бездонність ночей.
І тихо ступає життя у полин,
І лине Чорнобильський дзвін.
А. Багряна «Малиновий дзвін»

Час плине невпинно. Спливають роки, сплітаючись у
десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії
залишається великим горем для нас – українців.
Представляємо вашій увазі інформаційну довідку
присвячену Чорнобильській катастрофі.
Матеріал у довідці розташований за алфавітом
прізвищ авторів та назв творів.
Довідка містить літературу про Чорнобиль, сценарії
для проведення заходів та твори письменників про
Чорнобиль.

Укладач: Проценко А.М.
Відповідальна за випуск: Приходько Н.О.
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Минуло 30 років з моменту аварії на Чорнобильській
електростанції. Для всіх, хто прямо чи опосередковано був
причетний до Чорнобиля, час ніби розколовся на дві нерівні
частини: ДО 26 квітня 1986 року і ПІСЛЯ.
Чорнобиль – не лише техногенна катастрофа. Це і
людська катастрофа, вплив якої відчутний і сьогодні. Навіть
тепер, коли останній робочий реактор №3 закрито, відлуння
Чорнобиля стихне ще не скоро.
Чорнобильська катастрофа стала невиліковною раною
України. Ця трагедія забрала життя десятків тисяч людей,
завдала шкоди здоров'ю десяткам мільйонів. Її наслідки ще
відчують на собі майбутні покоління. Жодна статистика не
скаже скільки людських доль понівечено чорнобильським
смерчем.
Чорнобильську атомну електростанцію почали
будувати у травні 1970 року. Звели чотири енергоблоки,
планували ще два. Станція мала стати найбільшою у Європі.
За 2 км для атомників звели місто Прип`ять.
26 квітня 1986 року о 1:23:47 під час проектного
випробування на енергоблоці № 4 стався вибух.
Він зруйнував реактор. Дах енергоблоку і покрівля
машинного залу частково обвалилися, почалася пожежа.
Вибух спричинив викид радіоактивних речовин. Був у
300 разів більший за ураження під час бомбардування
Хіросими 1945-го.
Утворилася радіоактивна хмара, що накрила весь
європейський континент.
Найбільше – Україну, Білорусь та частину Росії.
Жителів Прип`яті почали евакуйовувати о 14.00
наступного дня після аварії. Також відселили мешканців сіл
10-кілометрової зони. Всього – 46 тис. осіб.
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У червні навколо станції створили зону відчуження –
30 км на північ і південь, 20 км на схід.
У ліквідації аварії 1986–1989-го брали участь близько
600 тис. осіб.
Над зруйнованим реактором звели саркофаг.
15 грудня 2000 року Чорнобильська атомна
електростанція припинила роботу. Три реактори, що
працювали, заглушили, над четвертим зводять саркофаг.
Роботи планують завершити до кінця 2017-го. Після цього
мають почистити реактор зсередини, там залишається
близько 180 тонн радіоактивного урану.
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