«Гіркий полин твоєї долі, Україно... »

Земля – єдина відома нам планета у Всесвіті, де можливе життя людини. Однак у результаті
нерозумної господарської діяльності Земля стає все менш придатною для цього. Людство ще не
навчилося жити у злагоді з природою. Відкриття вчених, незважаючи на їх велике значення, часто
потрапляють до безвідповідальних рук, завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу.
Вирішальні значення для енергозабезпечення людства мало відкриття й освоєння енергії атомних
ядер.
Перший ядерний реактор, в якому здійснюється керована ланцюгова реакція поділу урану
та плутонію, був створений у США в 1942 р. під керівництвом Е.Фермі, перший ядерний реактор у
Європі був збудований у СРСР у 1946 р. На його базі в місті Обнінську Калузької області в 1954 р.
вступила в дію перша у світі атомна електростанція.
Далі, як гриби після дощу, в Україні зводяться: Хмельницька, Запорізька, Кримська,
Чорнобильська, Рівненська та інші електростанції. Всюди використовується енергія ядра. Та, на
жаль, одна з найбільших аварій на технічному об’єкті, що сталась у ХХ ст., – вибух реактора на
четвертому енергоблоці ЧАЕС 26 квітня 1986 р., переконала в надзвичайній небезпеці „мирного
атому”.
Минуло вже 30 років, а чорний день в історії нашої Батьківщини – день Чорнобильської
трагедії продовжує хвилювати людей: тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто
пізніше народився далеко від покривдженої землі. Цей день ні для кого не минув безслідно.
Нині загроза смерті планети Земля від екологічної катастрофи більш реальна, ніж загибель
від ядерної війни. Чорнобильська трагедія – це жорстоке попередження людству про те, що час
розкидати каміння вже минув і настав час його збирати.

Той квітень не забудеться ніколи

26 квітня 1986 року о 1:23 за київським часом стався вибух, який зруйнував реактор
Чорнобильської АЕС і сумарна радіація склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж
при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році. Ситуація погіршувалася ще й тим, що в зруйнованому
реакторі продовжувалися неконтрольовані ядерні і хімічні реакції, внаслідок яких відбувалося
виверження продуктів горіння радіоактивних елементів і зараження ними великих територій. Уряд
СРСР змушений був повідомити про Чорнобильську трагедію лише наступного дня, після того як
у Швеції за рівнем радіації визначили, що в Україні мала місце аварія...
Белан В. Ю. Чорнобильська катастрофа – як це було і що ми маємо сьогодні [Текст] /
В. Ю. Белан // Екологічний вісник. – 2011. – № 6. – С. 24-26.
Важка ноша Чорнобиля [Текст] // Надзвичайна ситуація. – 2010. – № 4. – С. 12-17.
Васильчук, С. „На Чорнобильській станції будь-коли може статися аварія...” : [аварія була
запрограмована низкою недоліків, допущених ще під час будівництва АЕС] [Текст] /
С. Васильчук // Військо України. – 2016. – № 3. – С. 42-45.
Дубов В. Страхітлива, техногенна... [Текст] / В. Дубов // Наука і суспільство. – 2009. –
№ 3-4. – С. 28-31.
Зятьєв С. На Чорнобильській станції будь-коли могла статися аварія / С. Зятьєв //
Демократична Україна. – 2016. – 1 квіт. – С. 3.
Корніюк В. Гортаючи "Чорнобильський щоденник" : [хроніка трагедії] [Текст] / В. Корніюк
// Віче. – 2013. – № 7. – С. 19-23.
Петрушенко М. Давній вибух і досі тримає в напрузі [Текст] / М. Петрушенко // Урядовий
кур'єр. – 2011. – 4 берез. – С. 8-9; Народна армія. – 2011. – 8 квіт. – 9-14. – (Спецвипуск № 4
"Світогляд").
Проскура М. Незасвоєні уроки Чорнобиля [Текст] / М. Проскура // Віче. – 2014. – № 7. –
С. 50-51.
Рой Ю. Хто і як сотворив аварію світового масштабу [Текст] / Ю. Рой // Надзвичайна
ситуація. – 2011. – № 12. – С. 11-13.
Додаткова інформація – на сайтах:
Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "30 років після
Чорнобиля: уроки та перспективи" [Електронний ресурс] // Пост Чорнобиль : [сайт]. – Режим
доступу http://www.postchernobyl.kiev.ua (дата звернення: 12.04.2016). – Назва з екрана. Питання
атомної енергетики та заходи до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.
Чорнобильська катастрофа [Електронний ресурс] // Цей день в історії: [сайт]. – Режим
доступу : http://www.jnsm.com.ua/cgi–bin/m/tm.pl?Month=04&Day=26 (дата звернення: 14.04.2016).
– Назва з екрана. Причини та трагічні наслідки катастрофи на ЧАЕС.

Ліквідатори на службі в народу

Час дедалі більше віддаляє нас від тієї вікопомної події, коли ядерне пекло Чорнобиля
розділило життя на „до” і „після”. Стираються в пам’яті окремі деталі й епізоди втихомирення
ядерного монстра, відходять у вічність здебільшого забуті державою і владою чорнобильціліквідатори, котрі рятували Землю від техногенної катастрофи...
Кожного року, коли наближаються чергові роковини аварії на ЧАЕС, ми віддаємо данину
пошани рядовим ліквідаторам і керівникам різних рівнів, завдяки мужності і самовідданості яких
вдалося приборкати атом, що вийшов з-під контролю.
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Невирішені проблеми „чорнобильської” зони

Аварія на ЧАЕС приголомшила всю державу. Опустіли хати, в яких залишилися речі,
наче всі кудись вийшли і ось-ось повернуться. Та вже не повернуться – занадто високий рівень
радіації. Кожне село чекало своєї долі: деякі (де менша радіація) спалять, а інші – захоронять, і
через кілька років їх можна буде знайти лише на карті чи впізнати за садками, що квітнуть на
пустому місці...
Роки, що пройшли після аварії, засвідчили, що її наслідки ще далеко не подолані і
забувати про неї рано. Оскільки до сіл, розташованих у зоні відчуження, люди, як правило, не
повернулися. Під загрозою зникнення опинилося величезне культурне і духовне надбання Полісся.
Не вирішено проблему утилізації радіоактивних відходів, що накопичилися в Зоні та в цілому в
Україні. Екологічний стан багатьох регіонів країни вкрай незадовільний. Болючою проблемою є
невиконання державою своїх зобов’язань щодо соціальної підтримки різних категорій учасників
боротьби з радіацією та постраждалих від неї.
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Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі

У ці дні Україна підбиває підсумки зробленого і не зробленого за 30 років у подоланні
катастрофічних наслідків після аварії на ЧАЕС. На думку експертів ООН, у нас багато залишилося
такого, що можна було б зробити, але країна так і не створила державних програм на подолання
наслідків.
Численні наукові експедиції ще не дали остаточної відповіді, на скільки поколінь
розповсюдиться відлуння катастрофи. Але ясно одне: людство вражене Чорнобильською
трагедією надовго.
Чорнобильська катастрофа фактично нездоланна, оскільки головним її наслідком є радіація,
незрима та невідчутна, здатна діяти протягом тисяч років на величезних територіях. Саме тому
тема Чорнобильської трагедії близька не лише українцям, але й людям усього світу.
Цей день завжди об’єднуватиме покоління та народи одним спогадом, однією печаллю,
однією надією.
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