«На Чорнобиль журавлі летіли…»

Кричали «біс», пишались зробленим,
Прогрес любили над усе.
Летить лелека над Чорнобилем,
нікому діток не несе.
Ліна Костенко
Чорнобильська
катастрофа
–
техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа,
спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого
енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України, в
ніч на 26 квітня 1986 року.
Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований і в довкілля
викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся викид потужністю 300 Хіросім.
Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю
загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.
Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою
частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60 % радіоактивних речовин осіло на
території Білорусі. Близько 300 000 осіб евакуйовано із зон забруднення.
Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб, насамперед ліквідатори
катастрофи.
Навколо ЧАЕС створено 30-кілометрову зону відчуження.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B
E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1
%84%D0%B0
Хронологія подій аварії та аналіз її причин і наслідків.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2005521-cornobilska-katastrofa-ucifrah-infografika.html
Інфографіка катастрофи.

https://www.youtube.com/watch?v=_dNMg7Y1Y04
У відео розбираються і аналізуються причини аварії на 4 енергоблоці
Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року.

https://24tv.ua/chornobil_12_faktiv_pro_avariyu__tvarin_ta_misto_chornobil_
n958470
Факти про аварію, місто Чорнобиль та про тварин у зоні відчуження,
популяція та різноманіття видів яких можуть конкурувати із найвідомішими
заповідниками та національними парками світу.

https://www.youtube.com/watch?v=evzCYoUAHLg&list=PLlNfcNyCICdjkn8
IBPHTJM1KkCaIjOlch&index=1
Фотогалерея створена бібліотекарем Полтавської обласної бібліотеки для
юнацтва ім. Олеся Гончара.
https://www.youtube.com/watch?v=6W68NjmqN3c&list=PLlNfcNyCICdiJY3
M2-nS6_s1wcYKARx07&index=3
Відео містить документальні кадри.

https://kpi.ua/2021-chornobyl
Хроніка Чорнобильської катастрофи та подолання її наслідків: цифри і
факти.

https://pidru4niki.com/12090810/rps/chornobilska_katastrofa_naslidki
Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D
1%82%D1%82%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0
%B5-%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1
%82%D1%82%D1%8F/a-19164338
Чорнобильська станція сучасності. Консервація та умови роботи.

https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/avariya-na-chornobilskiy-aes-vidpovidi-naposhireni-zapitannya-faq
Відповіді на запитання щодо зони відчуження та укриття саркофагу.

https://ukrrain.com/chornobilska_tragediya-_fakti-_foto-_statistika.html
Чорнобильська трагедія: факти, фото, статистика.

https://ecoaction.org.ua/shist-naykraschyh-filmiv-pro-avariyu-nachaes.html?gclid=EAIaIQobChMIqqTh8emf9wIVpwSiAx2BqgiEAMYASAAEgIcevD_BwE
Сім кращих фільмів про аварію на ЧАЕС.

https://gurt.org.ua/articles/32191/
Соціальний вимір техногенної катастрофи.

http://referat-ok.com.ua/work/chornobilska-katastrofa-ta-ii-nasli/
Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України.

https://gordonua.com/ukr/publications/24-5-tis-rokiv-potribno-dlja-rozpaduostannogo-radioaktivnogo-elementa-avarija-na-chornobilskij-aes-strashni-tsifri1550467.html
Журналістка Наталя Двалі наводить факти, які свідчать про те, що після
аварії знадобиться 24500 років знадобиться для напіврозпаду останнього
радіоактивного плутонія-239 на забруднених територіях. І станеться це аж у
26486 році.

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/profspilka/32-faktychornobyl.pdf
32 факти про Чорнобильську трагедію.

https://vechirniy.kyiv.ua/news/21616/
Спогади очевидця.

https://www.uatom.org/zagalni-vidomosti
Діючі АЕС України.

https://ecoaction.org.ua/long-livefukusima.html?gclid=EAIaIQobChMIlez09eWf9wIVyY9oCR3RJggKEAAYASAAE
gJJBPD_BwE
Світ у ядерних аваріях. Інфографіка.

