
                                 Шановні читачі ! 

 

   26 квітня 1986 року, четверть століття тому, вогонь 

Чорнобильської катастрофи опалив землю та душі 

мільйонів українців, ядерний попіл залишив глибокий слід 

у Білорусії, Росії та деяких європейських країнах. Ця чорна 

дата позначає одну з найтяжчих трагедій в історії 

українського народу. Ще досі ми не можемо сповна 

оцінити чи бодай осмислити її наслідки. Знаємо лише: це – 

назавжди. 

 

Для України Чорнобильська катастрофа перетворилася на 

національну трагедію, спричинила страждання мільйонів 

людей, забруднила довкілля. Прямого радіаційного 

ураження зазнала дванадцята частина території України – 

це більш як 50 тисяч квадратних кілометрів. Сотням тисяч 

людей довелося покинути рідні оселі. Її наслідки ми 

відчуваємо донині. 

 

Наша держава щороку вшановує загиблих героїв-

чорнобильців, у храмах України б'ють тривожні дзвони, ми 

схиляємо голови перед тими, хто пішов тоді в ядерне 

пекло, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. 

 

Низько вклоняємось тим, хто усвідомлено-жертовно віддав 

своє життя, виконавши найвищий синівський обов’язок 

перед рідною землею і народом – зупинив ядерну пожежу, 

унеможливив її переростання в глобальний винищувальний 

смерч для України та всього світу. 

 

Героїчним діям рятувальників з України, Росії, Білорусі, які 

ризикували своїм здоров'ям , не шкодуючи навіть життя 

заради спасіння людства від більш жахливої, планетарної 

біди присвячується попереджувальна довідка. В списку 

представлені статті з періодичних видань за 2008 по 2016 

рік, які є в фонді центральної районної бібліотеки. 

Додаткову літературу по даній темі ви можете знайти, 

звернувшись до систематичної картотеки статей. 
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