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Є чорне золото, є чорний хліб. 
Є чорний лебідь і лебідка чорна, 
Та найчорнішим серед них усіх 
 Є все-таки Чорнобиль. 
 
Є чорна хмара й чорний-чорний дим, 
Година чорна і тюльпани чорні, 
Та найчорнішим серед них усіх 
Є все-таки Чорнобиль. 
 
Є чорна Африка і чорний-чорний крук, 
Він чорно-чорно-чорний, 
Та найчорніший серед них усіх 
Є все-таки Чорнобиль. 

Чи доводилось вам бачити землю на якій ніхто не живе? Хоч квітують на цій землі і 
родять сади, ніхто не споживає  тих плодів, не милується квітами і краєвидами цих земель. Бо 
це - земля Чорнобиля. Чорнобиль… слово це стало символом горя і страждань після 
квітневих подій 1986 року. 

 Чорнобиль… невеличке українське містечко, яких сотні на Україні. Весною воно 
потопало у свіжій зелені, вишневому та яблуневому цвіті. Влітку сюди приїздили кияни 
помилуватися краєвидами і подихати свіжим повітрям. 

В 1971 році неподалік від Чорнобиля розпочали будівництво потужної атомної 
електростанції (АЕС). 

Атомна електростанція (АЕС) – споруда, на якій виробляють електроенергію за 
допомогою ядерних реакцій. У 1983 році стали до ладу 4 енергоблоки. Згодом за кілька 
кілометрів від станції виникло містечко Прип’ять, за назвою тутешньої повноводної річки. 
Місто швидко розбудовувалось. Відкривались школи, дитячі садки, лікарні і магазини. Це 
було місто-сад, бо потопало в зелені і квітах. Улюбленим місцем відпочинку залишалась 
річка. 

Ніщо не віщувало біди. Стояла тиха весняна ніч. Квітень завершував свою вахту в 
природі і мав передати її травню. Саме в таку з ночей, 26 квітня 1986 року, на 
Чорнобильській станції сталася аварія – о 1 годині 23 хвилини вибухнув один із блоків. На 4-
му блоці вийшов з-під контролю невміло застосований атом. 

Ті, хто тієї пори не спали, бачили, як над електростанцією спалахнуло вогняне сяйво, 
схоже на сніп полум’я. Та ніхто тоді і гадки не мав, що сяйво те смертельно небезпечне. 

 В ту мить, коли сталася аварія, загинув Валерій  Ходемчук, помер від опіків і 
опромінення Володимир Шашенок. 

Першими приймуть на себе удар радіації пожежники воєнізованої пожежної частини №2 
з начальником караулу Володимиром Правиком. 

Перший  удар на себе, 
Перший вогонь на себе: 
Так одчайдушний Данко 
Людям віддав своє серце. 
Як же тут не згадати, 
Поруч з ним не назвати – 
Вас, що уміли серцем 
Грізний вогонь зупиняти. 

З розповіді очевидців:  
«О 1 годині 23 хвилини ночі в диспетчерській сиділи чергові. Зненацька на 

центральному щиті управління спалахнула лампочка – спрацювала пожежна сигналізація. Що 
це ?   Черговий зняв трубку. Але ніхто не відповів.  



Тієї ж миті на щиті загорілася ще одна лампочка. Повітря здригнулося. Пролунав 
сильний вибух. За ним другий. За відчиненим вікном панорама Чорнобильської станції. 

 До 4-го блоку рукою подати – метрів 400. Саме в тому районі вгору піднявся круглий 
вогненний гриб і небо освітила заграва. Диспетчер натиснув червону кнопку тривоги. Різко 
загула сирена. Для пожежників час пішов не на хвилини, а на секунди.» 

400 метрів від частини до четвертого блоку – скільки їх треба долати? Півхвилини? 
Хвилину? Часу на роздуми немає і Володимир Правик приймає в дорозі єдине правильне 
рішення: по рації передав виклик №3, це означає підвищений ступінь небезпеки, коли треба 
викликати до місця подій інші пожежні частини області. 

А вогонь вже перекинувся на покрівлю машинного залу. Потрібно гасити вогонь. Через 
п’ять хвилин прибув караул Віктора Кібенка, що відповідав за пожежну охорону міста. 

А навколо розбурхане море вогню, дим і кіптява. А найстрашніше – радіація. Радіація – 
це виділення великої кількості тепла і енергії в ході ядерної реакції. Ця енергія 
випромінюється і поглинається всіма оточуючими організмами. Надмірна її доза призводить 
до появи променевої хвороби, після якої наступає смерть. 

Жорстока боротьба з вогнем тривала багато годин. Сили невблаганно танули. 
Пожежники невдовзі зрозуміли – перед ними значно небезпечніший, підступніший ворог, 
якого не можна ні побачити ні почути. Він немає ні кольору, ні запаху. Не витримує сталь 
сталь не витримують люди. Їх, цих людей, на початок аварії було лише 28. вони діяли на 
грані людських можливостей, більше того, вони зробили неможливе: прийняли на себе  
подвійний удар – вогонь і радіацію. 

Нечутна радіація косила людей. Пожежники один за одним втрачають свідомість, 
знесилених забирають машини «швидкої допомоги». Лікарі знаходяться поруч з 
пожежниками і падають поруч з ними. А на допомогу їдуть все нові і нові пожежні 
підрозділи. 

О 3 годині 30 хвилин спільними зусиллями основні вогнища пожежі вдалося 
приборкати. 

Світало. Із-за лісу почало сходити сонце. Нічого здається не змінилося в природі: як 
завжди сходило сонце, струменіла срібна течія Прип’яті. Пахло весняними квітами. Усе було, 
здається як завжди і, водночас усе було по новому. Все змінилося з 26 квітня. Мирний атом 
зненацька показав своє грізне, розлючене обличчя. 

Про чорнобильську катастрофу мовчать: і уряд, і телебачення, і преса. 
Радіо мовчить. Газети поніміли. 
По телевізору – концерти та кіно. 
Люди по воду до криниць ходили 
Дітей поїли теплим молоком. 
Город садили, босими ногами 
Збивали роси з ніжної трави, 
Про радіацію не знали й не гадали, 
І страх у душах ще не оселивсь. 

Поля під Чорнобилем після аварії перестали годувати людей. Все, що проростало на них 
після квітня, будь-яка травинка-билинка вбирала в себе смертоносну радіацію, яка 
переслідувала все живе. А там, де радіоактивні осадки випали густо, там і природа понесла 
втрати. З’явилось нове визначення: «рижий ліс» - це заражені, вмерлі дерева. Вони стали 
небезпечними для всього живого. І рижий ліс довелося викорчовувати і хоронити під землею. 
Так в Чорнобилі хоронили ліс. 

Чорнобильська трагедія не тільки губила природу, вона губила людину.  В радіусі 30-ти 
кілометрів від ЧАЕС почалася евакуація людей у більш чисті місця. Люди покидали свої 
домівки, речі, худобу. Які також випромінювали радіацію, покидали могили своїх предків і, 
брали з собою лише фотографії – як символ пам’яті.  

На середину травня було вивезено більше 90 тисяч жителів, втрачено 48 тисяч гектарів 
земельних угідь, виведено з ладу 14 промислових підприємств, 15 будівельних організацій, 
втрачено 900 тисяч квадратних метрів житла, 10 400 приватних будинків. 



Радіоактивний пил осів на багатьох територіях. Підвищений рівень радіації було 
зафіксовано в Польщі, Німеччині, Румунії. 

На початку травня в Москві від променевої хвороби почали вмирати пожежники. 
Найкращі лікарі за допомогою американського доктора Гейла проводили операції по 
пересадці кісткового мозку. Однак це не допомагало. Медицина виявилася безсилою. 

Ті, що згоріли в огні 
В перші хвилини двобою, 
Землю прикрили собою, 
Як їхні батьки на війні. 
Не залишили пости, 
Мужньо стояли у герці. 
Пам’ятник їм вознести 
Треба у кожному серці. 
 

Ось перед вами портрети тих і короткі біографії тих, хто 
ціною власного життя врятував світ. Запам’ятайте їхні імена: 
 

Герой Радянського Союзу Володимир Павлович Правік, 
начальник караулу 2-ї воєнізованої пожежної частини по охороні 
Чорнобильської АЕС. Знаходився в зоні підвищеної радіації 1 
годину 20 хвилин. Цей час виявився смертельним; 

ПРАВІК Володимир Павлович –Біографічна довідка 
Правік Володимир Павлович народився 13 червня 1962 року в місті 
Чорнобилі Київської області. Після закінчення школи в 1979 році 
навчався у Черкаському пожежно-технічному училищі МВС СРСР, з 
якого був випущений в 1982 році в званні лейтенанта внутрішньої 
служби. Служив начальником варти 2-ї воєнізованої пожежної частини 

Управління внутрішніх справ Київського облвиконкому (охорона Чорнобильської АЕС).  
Разом з іншими пожежними (В. Ігнатенко, В. Кибенком, Л. Телятниковым та ін.) брав участь у 
гасінні пожежі в перші години після аварії на Чорнобильській АЕС    26 квітня 1986 року. Під 
час гасіння отримав високу дозу опромінення, був відправлений на лікування в Москву, де і 

помер в 6-й клінічної лікарні 11 травня 1986 року від променевої хвороби. 

 
Герой Радянського Союзу, Віктор Миколайович Кібенок,   лейтенант, 
начальник караулу 6-ї самостійної воєнізованої пожежної частини по 
охороні міста Прип'яті, Київська область. Разом з Правіком тримався до 
останнього. Через два тижні після аварії, 23-річний юнак, відважний 
офіцер помер в московській лікарні, так і не побачивши свого 
новонародженого сина-первістка; 

 
КІБЕНОК Віктор Миколайович –Біографічна довідка 
Кібенок Віктор Миколайович народився 17 лютого 1963 року в селищі 
Іванків Сірогозьського району Херсонської області. У 1984 році закінчив 
Черкаське пожежно-технічне училище. В органах внутрішніх справ з 1980 

р. Працював пожежником ВПЧ-2 з охорони Чорнобильської АЕС. Після закінчення училища 
був призначений начальником варти СВПЧ-6 з охрани м.Прип'яті, лейтенант внутрішньої 
служби. Прибув на місце аварії через 12 хвилин після вибуху, в 1 час 35 хвилин. На чолі ланки 
газодимозахисної служби провів розвідку в приміщеннях реакторного відділення. Особистим 
прикладом, мужніми діями надихав підлеглих на виконання бойових завдань, сміливо і рішуче 
вів боротьбу з вогнем. 
Помер 14 травня 1986 року від  променевої хвороби в 6-й Московській клінічній лікарні. 



Василь Іванович Ігнатенко, старший лейтенант,  командир 
відділення 6-ї самостійної воєнізованої пожежної частини по 
охороні міста Прип'яті, Київська область 

 Він завжди був першим і у справах і у спорті. І на 70-ти 
метрову кришу піднявся першим, вступивши у двобій з вогнем. 
Тільки цього разу після пожежі, з даху він спускався останнім; У 
1996 році нагороджений відзнакою Президента України – Хрестом 
«За мужність», у 2006 – удостоєний звання Герой України з 
врученням ордена «Золота Зірка». 

 
Біографічна довідка 
Ігнатенко Василь Іванович народився в селі Сперіжжя 

Брагінського району Гомельської області. В органи внутрішніх справ прийшов у 1982р. після 
служби в Радянській Армії. Старший сержант внутрішньої служби, командир відділення 
СВПЧ-6 з охорони м. Прип'ять. 
Прибувши на місце аварії 26 квітня в 1 годину 35 хвилин, правильно оцінив обстановку і 
організував особовий склад для виконання бойових завдань. Встановивши автодрабину між 3-
м і 4-м енергоблоками, особовий склад його відділення проклав робочу рукавну лінію на 
покриття машинного залу. Працюючи зі стовбуром на великий висоті, при високій 
температурі та сильній задимленості, особистим прикладом надихнув відділення на сміливі та 
рішучі дії. 
Помер 14 травня 1986 року від  променевої хвороби в 6-й Московській клінічній лікарні. 

 
 
Сержант Ващук Микола Васильович; 

 

Біографічна довідка 
Ващук Микола Васильович народився 5 травня 1959 року в селі Велика Хайча Овруцького 
району Житомирської області. В органах внутрішніх справ з 1982р., сержант внутрішньої 
служби, командир відділення СВПЧ-6 з охорони м. Прип'ять. 

      У 2006 році удостоєний звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». 
Прибувши на місце аварії 26 квітня в 1 годину 35 хвилин, правильно оцінив обстановку і 
організував особовий склад для виконання бойових завдань. Встановивши автодрабину між 3-
м і 4-м енергоблоками, особовий склад його відділення проклав робочу рукавну лінію на 
покриття машинного залу. Працюючи зі стовбуром на великий висоті, при високій 
температурі та сильній задимленості, особистим прикладом надихнув відділення на сміливі та 
рішучі дії. 
Помер 14 травня 1986 року від  променевої хвороби в 6-й Московській клінічній лікарні. 

 



     ТИШУРА Володимир Іванович – старший пожежник 
відділення 6-ї самостійної воєнізованої пожежної частини по 
охороні міста Прип'яті, Київська область.  

        У 1996 році нагороджений відзнакою Президента України –
 Хрестом «За мужність», у 2006 – удостоєний звання Герой 
України з врученням ордена «Золота Зірка». 

Біографічна довідка 
Тішура Володимир Іванович   15 грудня 1959 року на станції 
Північна Гатчинского району Ленінградської області. У 1974 році 
закінчив суднобудівне училище, 1977 році Хабаровське МПТУ-30. 
З липня 1977 по квітень 1978 року працював трубопроводчиком 

військової частини в Петропавловську. З 1978 по травень 1980 служив в Радянській армії 
командиром відділення. Після звільнення в запас з червня 1980 по червень 1981 року був 
слюсарем Чорнобильського міжрайонного виробничого управління газового господарства. за 
направленням цього колективу в грудні 1982 року став пожежником потім старшим 
пожежним СВПЧ - 6. 

 26 квітня 1986 року о 1 годині 35 хвилин, прибувши на місце аварії після вибуху четвертого 
реактора Чорнобильської АЕС у складі чергового караулу, діяв з боку пошкодженого 
активного боку реактора. Боровся з вогнем цілеспрямовано, сміливо в унісон зі своїми 
бойовими колегами. І тільки після прибуття додаткових сил пожежної охорони був виведений 
з бойового розрахунку. 

 Помер 10 травня 1986 року від променевої хвороби в 6-й Московській клінічній лікарні.  

 
 

ТЕЛЯТНИКОВ Леонід Петрович –Герой Радянського Союзу з 
удостоєнням ордена Леніна (СРСР) має  відзнаку  президента 
України - Хрест "За мужність" (Указ Президента України №298/96 від 
26 квітня 1996 року) 

    в 1986 році  був начальником 2-ї воєнізованої пожежної частини по    
охороні Чорнобильської АЕС, майор внутрішньої служби 

Біографічна довідка 
Телятников Леонід Петрович народився в селищі Введенка 

Мендигаринського району Кустанайської області. Після закінчення 
школи працював електриком на авторемонтному заводі. У 1968 році 

поступив в пожежно-технічне училище в м.Свердловську, згодом закінчив Вищу інженерну 
пожежно-технічну школу в Москві. Кілька років працював в протипожежній службі Кустаная, 
а з 1982 року - на Київщині. У 1983 році був призначений начальником воєнізованої пожежної 

частини № 2 по охороні Чорнобильської АЕС. Спеціаліст першого класу. 
Майор внутрішньої служби Л.П.Телятников разом з іншими пожежними (В. Ігнатенко, В. 
Кибенком, В. Правиком та ін.) брав участь у гасінні пожежі в перші години після аварії на 

Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Під час гасіння отримав високу дозу опромінення. 
З осені 1986 року жив і працював у Києві. Після проходження лікування продовжив службу у 
Внутрішніх військах МВС СРСР, після розпаду Радянського Союзу - у Внутрішніх військах 
України. В 1995 році в званні генерал – майора внутрішньої служби пішов на пенсію. З 1998 

року очолював Добровільне пожежне товариство Києва. 
Помер 2 грудня 2004 року у Києві. 

 
 



 
Всі вони були молоді, мало прожили, але як же багато вони зробили. Вони тілами 

своїми, серцями своїми закрили мільйони людей. 
Це були перші жертви Чорнобиля. А скільки людей поповнили і поповнюють цей 

трагічний список? 
Адже після вибуху четвертого блоку Чорнобильської АЕС рівень радіації коливався від 

100 тисяч мікро рентген за годину до 10 мільйонів мікро рентген за годину (це при тому, що 
смертельною вважається доза, яка дорівнює 500 рентген за 5 годин). 

Міністерство охорони здоров’я дало інформацію, що внаслідок вибуху в Україні 
померло 125 тисяч людей, зросла захворюваність на рак щитовидної залози, на серцеві 
недуги, на лейкемію. Найчастіше хворіють ліквідатори, їх зареєстровано 233 507 осіб. Прип 
’ять і Чорнобиль стали «мертвими містами». 

Внаслідок аварії лишилися «міченими», тобто ураженими 5 мільйонів гектарів території 
України, із них 1,5 мільйони гектарів лісу. Уражено 3 тисячі населених пункти, де проживає 
більше 3-х мільйонів населення, в тому числі близько 1 мільйона дітей. 

Спалах над Чорнобильською АЕС сліпучим сяйвом висвітлив добро і зло, розум і 
дурість, щирість і дволикість, співчутливість і злорадство, правду і брехню. Висвітлив 
кожного, хто там працював і жив, хто був поряд з бідою в ту трагічну ніч, хто віддав свої 
молодість, здоров’я і життя заради врятування життя людей і рідної землі. 

 На запитання Володимира Висоцького «На чому перевіряються люди, коли війни 
немає?», - у 1986 році можна було відповісти однозначно: «люди перевіряються на своєму 
ставленні до Чорнобиля». 

Минає 34 роки, а Чорнобиль і сьогодні для нас — це майже три з половиною 
мільйонів постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це майже 10 відсотків території, що 
зазнала прямого радіаційного ураження. Це 160 тисяч людей із 129 населених пунктів, яким 
довелося залишити рідні домівки і переїхати в інші місця.  

На сьогоднішній день на заражених територіях проживає більш як 200 000 чоловік. 
Точну цифру встановити важко, але одне ясно: усі вони потребують медичної допомоги. 

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за 
кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. 
Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою 
частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60 % радіоактивних речовин осіло на 
території Білорусі.  

За Міжнародною шкалою ядерних подій чорнобильська аварія оцінюється по 
максимальному 7 рівню і характеризується як «важкі наслідки для здоров’я людини та для 
навколишнього середовища». 

Жахливі наслідки цієї трагедії відчуваються й досі. 
У листопаді 2016 року реактор Чорнобильської АЕС накрили новим саркофагом. 

Новий безпечний конфайнмент - найрухоміше спорудження в світі, яке оснащено 
унікальними технологіями і системами. Висота арки дорівнює 110 м, довжина - 150 м, 
ширина - 260 м і вага понад 31 тис. тон. Влада заявляє, що нова споруда прослужить 100 
років. 

У березні 2019 року Чорнобильська АЕС оголосила тендер на демонтаж нестабільних 
конструкцій об'єкта укриття з очікуваною вартістю 2,547 млрд грн. Відповідно до тендерної 
документації, мета виконання демонтажу - перетворення об'єкта Укриття в екологічно 
безпечну систему. Термін виконання робіт - до 20 грудня 2023 року, в цей період буде 
проведено "ранній" демонтаж. 

"Ранній" демонтаж почнеться після введення в експлуатацію нового безпечного 
конфайнмента і повинен завершитися до кінця 2023 року.Також роботи по демонтажу 
включають поводження з радіоактивними відходами, їх збір, фрагментацію, навантаження і 
транспортування у вказане станцією місце. 

 



Чорнобиль - це не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч 
наших земляків — пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, 
будівельників, учених, медиків, які відправились на зустріч невідомій небезпеці, виявивши 
жертовність та високий патріотизм зупиняючи ядерну катастрофу. Ризикуючи своїм життям 
та здоров’ям, вони виконали свій обов’язок і захистили людство від згубного впливу й 
подальшого розповсюдження радіації. 

Пам'ятники ліквідаторам і жертвам Чорнобильської аварії є в багатьох містах 
України, Росії та Білорусі. У Києві діє Національний Музей «Чорнобиль», в якому можна 
дізнатися про подробиці аварії, переглянути особисті речі ліквідаторів, історичні фото, 
документальні фільми про Чорнобиль. 

 
У Києві споруджено пам'ятник Жертвам Чорнобильської аварії з написом: 

«І мертвим, і Живим та Ненародженим.» 
На алеї героїв у Чернігові, до 10 річниці аварії було відкрито пам'ятний знак «Пам'ять 

Чорнобиля». 
26 квітня, до 10 річниці аварії, з ініціативи пожежної частини № 4 з Чорнобиля, біля 

в'їзду до міста було відкрито пам'ятника пожежникам, які ціною власного життя гасили 
пожежу після аварії. На пам'ятнику можна прочитати короткий напис:  

«Тим, хто врятував світ». 
 
26 квітня виповнюється 34 роки з часу аварії. Це не свято, це – день, коли кожна людина 

повинна поставити перед собою питання: «Хто я? Для чого живу? Як живу?» і, зрештою: 
«Чим можу допомогти іншій людині?» 

Б’ють тривожним набатом дзвони Чорнобиля… Вони закликають, благають нас: 
Пам’ятайте… Не повторіть… 

Нехай кожної весни земля зацвітає пишним буйством кольорів, хай пнуться до сонця 
трави, а з вирію прилітають журавлі і лелеки. Несучи на своїх крилах радість зустрічі з 
рідною землею. 

Пам’ятаймо… І хай кожен наш день наповнює наші серця миром затишком і любов’ю. 
 
300 літ поволеньки пролине – 
Стронцій розпадеться і помре, 
На новому полі неодмінно 
Час його, мов попіл, приоре. 
Час очистить Прип’ять без глибинну, 
Оживуть і луки і сади, 
Та Чорнобиль вічно берегтиме 
Хрест своєї чорної біди. 
 

 

 
 


