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Уже сплинуло чверть століття після 
жахливої трагедії, яка сколихнула весь світ і 
впала гіркою бідою на багатостраждальну 
землю – аварії на Чорнобильській АЕС 26 
квітня 1986 р. Страшні дні закарбувалися в 
пам’яті та змінили долі тисяч і тисяч людей. 

Квітневі події 1986 року відбилися і в 
документальних джерелах, які зберігаються 
у державних архівах України, Російської 
Федерації, Республіки Білорусь. В 
архівосховищах відклалися документи, що 
дозволяють відтворити кожен день після 
аварії, діяльність державних і партійних 
органів влади з її ліквідації, позицію 
керівництва держави, настрої населення 
тощо. 

Вперше на огляд громадськості 
представлено документи вищих державних і 
партійних органів: постанови Центральних 
комітетів КПРС та Компартії України, Рад 
Міністрів СРСР та УРСР, повідомлення, 
доповідні записки, інформаційні листи 
відділів ЦК КПУ, обласних комітетів партії, 
міністерств внутрішніх справ, охорони 
здоров’я, закордонних справ СРСР і УРСР, 
Президій Верховної Ради СРСР і УРСР, 
Верховного Суду України та ін. 

У документах міститься інформація про 
радіаційний рівень та дозові навантаження, 
морально-психологічний стан населення; 
заходи із розселення, працевлаштування, 
медичного та побутового обслуговування 
громадян, евакуйованих із зони 
Чорнобильської АЕС; проблеми, які 
виникали в ході ліквідації наслідків аварії та 
вирішення питань щодо вшанування пам’яті 
її ліквідаторів, захисту їх соціальних прав 
тощо. 

Всього на виставці представлено понад 
100 унікальних, маловідомих, донедавна 
засекречених документів і фотоматеріалів. 
Вони об’єднані в окремі тематичні розділи, 
дозволяють об’єктивно оцінити квітневі 
події 1986 року, розкривають масштаби 
планетарної катастрофи та дають уявлення 
про ситуацію, яка склалася в країні 
внаслідок Чорнобильської аварії. 

 
Машинний зал Чорнобильської АЕС 

Грудень 1983 р. 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 

од. обл. 0-182016

 
Покинуте місто в зоні відчуження 

Із фондів ЦДАГО України

 
Пам’ятник пожежникам-ліквідаторам 

аварії на Чорнобильській АЕС 
м. Житомир 

Державний архів Житомирської області, 
реєстр. № 16459 

 

Уже прошло четверть века после ужасной 
трагедии, которая всколыхнула весь мир и 
упала горькой бедой на многострадальную 
землю – аварии на Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 г. Страшные дни отчеканились в 
памяти, изменили судьбы тысяч и тысяч 
людей. 

Апрельские события 1986 года отразились 
и в документальных  источниках, хранящихся 
в государственных архивах Украины, 
Российской Федерации, Республики Беларусь. 
В архивохранилищах отложились документы, 
позволяющие восстановить каждый день 
после аварии, деятельность государственных 
и партийных органов власти по ее 
ликвидации, позицию руководства страны, 
настроения населения и т.д. 

Впервые вниманию общественности 
представлены документы высших 
государственных и партийных органов: 
постановления Центральных комитетов КПСС 
и Компартии Украины, Советов Министров 
СССР и УССР, сообщения, докладные 
записки, информационные письма отделов ЦК 
КПУ, областных комитетов партии, 
министерств внутренних дел, 
здравоохранения, иностранных дел СССР и 
УССР, Президиумов Верховного Совета 
СССР и УССР, Верховного Суда Украины и 
др. 

В документах содержится информация о 
радиационном уровне и дозовых нагрузках, 
морально-психологическом состоянии 
населения; мероприятиях по расселению, 
трудоустройству, медицинскому и бытовому 
обслуживанию граждан, эвакуированных  из 
зоны Чернобыльской АЭС; проблемах, 
возникающих в ходе  ликвидации последствий 
аварии, решении вопросов по увековечиванию 
памяти ее ликвидаторов, защите их 
социальных прав и т.д. 

Всего на выставке представлено более 100 
уникальных, малоизвестных, засекреченных 
до недавнего времени документов и 
фотоматериалов. Они объединены в 
отдельные тематические разделы, позволяют 
объективно оценить апрельские события 1986 
года, раскрыть масштабы планетарной 
катастрофы и дают представление о ситуации, 
сложившейся  в стране вследствие  
Чернобыльской аварии. 

 
Працівники Чорнобильської АЕС перед 

початком зміни 
21 грудня 1978 р. 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-179233 

 

 
Зона в Білорусії, забруднена в результаті 
аварії на Чорнобильській АЕС. 1992 р. 

БДАКФФД, од. обл. 0-132312 

 
Пам’ятний знак на місці колишнього 
с. Карповичі Брагінського району 

Гомельської області 
БДАКФФД, од. обл. Е006501 



Вступний розділ експозиції 
побудований на контрасті документів і 
фотоілюстрацій часів до аварії та 
перших днів після неї: молоде, квітуче 
місто атомників Прип’ять – 
зруйнований 4-й енергоблок 
Чорнобильської АЕС. 

Першими звістками про катастрофу, 
яка набирала оберти є документи 
Київського обкому Компартії України 
та Міністерства енергетики та 
електрифікації СРСР, направлені до 
ЦК КПУ та ЦК КПРС відповідно.  

Звичайно, масштаби аварії на ЧАЕС 
передбачити було неможливо. Столиця 
України традиційно готувалася до 
першотравневих свят. У той же час, в 
110-ти кілометрах від Києва 
розпочалася евакуація населення. 
Компетентні органи намагалися 
зорієнтуватися щодо можливої шкоди 
здоров’ю людей від суттєвого 
підвищення радіаційного фону. 

Морально-психологічний стан 
населення республіки тих днів 
зафіксований у повідомленні відділу 
організаційно-партійної роботи 
ЦК КПУ. Серед питань, які найбільш 
хвилювали людей, були: “Аварія – це 
головотяпство, чи диверсія? Яка 
частина республіки охоплена 
радіацією? Чи можна дітям 
перебувати поза приміщенням? Чому 
людей евакуювали з м. Прип’яті не 
відразу, а через добу?...” 

З метою подолання наслідків аварії, 
уже 26 квітня 1986 р. наказом 
МВС УРСР при міністерстві створено 
оперативний штаб. А з 3 травня почала 
діяти Оперативна група Політбюро 
ЦК КПУ. Репрезентований на виставці 
протокол її першого засідання, дає 
уявлення про весь спектр 
першочергових заходів, що 
потребували негайного вирішення. Про 
їх реалізацію 22 травня перший 
секретар ЦК КПУ В. Щербицький 
інформував ЦК КПРС. 

 
Місто Прип’ять Чорнобильського району 

Київської області. Червень 1980 р. 
ЦДКФФА України ім. Г С. Пшеничного, 

од. обл. 0-176484

 
Доповідна записка секретаря Київського обкому 

партії Г. Ревенка до ЦК КПУ про вибух 
на Чорнобильській АЕС 

26 квітня 1986 р. 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2997, арк. 2-3 

 
Першотравнева демонстрація 

м. Київ, 1986 р. 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 

 

Вступительный раздел экспозиции 
построен на контрасте документов и 
фотоиллюстраций периодов до аварии и 
первых дней после: молодой, цветущий 
город атомщиков Припять – 
разрушенный 4-й энергоблок 
Чернобыльской АЭС. 

Первыми известиями о катастрофе, 
набирающей обороты, являются 
документы Киевского обкома 
Компартии Украины, а также 
Министерства энергетики и 
электрификации СССР, направленные 
соответственно в ЦК КПУ и  ЦК КПСС. 

Естественно, масштабы аварии на 
ЧАЭС предусмотреть было 
невозможно. Столица Украины 
традиционно готовилась к 
первомайским праздникам. В это же 
самое время, в 110-ти километрах от 
Киева началась эвакуация населения. 
Компетентные органы пытались 
сориентироваться в отношении 
возможного вреда здоровью людей от 
существенного повышения 
радиационного фона. 

Морально-психологическое 
состояние населения республики тех 
дней  зафиксировано в сообщении 
отдела организационно-партийной 
работы ЦК КПУ. Среди вопросов, 
наиболее волновавших людей, были: 
“Авария – это головотяпство или 
диверсия? Какая часть республики 
охвачена радиацией? Можно ли детям  
находиться вне помещений? Почему 
людей эвакуировали из г. Припяти не 
сразу, а через сутки?...” 

С целью устранения последствий 
аварии, уже 26 апреля 1986 г. приказом 
МВД УССР при министерстве был 
создан оперативный штаб. А с 3 мая 
начала действовать Оперативная группа 
Политбюро ЦК КПУ. Представленный 
на выставке протокол ее первого 
заседания дает представление обо всем 
спектре  первоочередных мероприятий, 
требующих безотлагательного решения. 
О ходе их реализации 22 мая первый 
секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий 
информировал ЦК КПСС. 

 
Руїни 4-го енергоблоку ЧАЕС 1986 р. 

Державний архів Житомирської області, 
реєстр. № 16466 

 
Резолюція на доповідну записку від 

26 квітня 1986 р. секретаря Київського 
обкому партії Г. Ревенка до ЦК КПУ 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2997, арк. 1

\ 
Проведення дезактивації транспорту в районах 
Гомельської області, постраждалих від аварії 
на Чорнобильській АЕС. 18 червня 1986 р. 

БДАКФФД, од. обл. 0-125379 
 



 

Основна тема наступного розділу –
переселення, розміщення, працевлаштування 
та соціальне забезпечення громадян, 
евакуйованих із радіаційно-забруднених 
територій. 

Кількісні показники переселенців 
відображені в доповідних записках виконкому 
Гомельської обласної ради народних 
депутатів до Держплану БРСР та Ради 
Міністрів УРСР до ЦК КПУ. 

Фотодокументи з кінофотофоноархівів 
України та Білорусії ілюструють драматичні 
моменти прощання з рідною домівкою, 
вимушеного відриву від малої Батьківщини та 
похапцем покинуті оселі. 

Про перші кроки у напрямку соціального 
захисту даної категорії населення свідчать 
постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР 
від 20 червня 1986 р., доповідна записка Ради 
Міністрів УРСР до ЦК КПУ від 13 серпня 
1986 р. та ін. 

Проте, на місцях облаштування 
переселенці зіштовхувалися з низкою 
проблем, що яскраво відображає лист 
колективу працівників Чорнобильської АЕС, 
евакуйованих із району аварії та направлених 
на роботу до Запорізької АЕС, адресований 
Верховній Раді СРСР. Це загострювало 
бажання повернутися до рідних осель, 
покинутих напризволяще. 

Комусь пощастило реевакуюватися до 
попереднього місця проживання, як, 
наприклад, мешканцям деяких сіл 
Овручського району Житомирщини та 
Брагінського району Гомельщини (доповідні 
записки Радам Міністрів УРСР та БРСР від 16 
березня та 12 квітня 1987 р. відповідно). Для 
багатьох інших це залишилося нездійсненою 
мрією – чимало населених пунктів у зоні 
відселення було просто стерто з лиця землі 
(рішення виконкому Гомельської обласної 
ради народних депутатів від 23 червня 1988 р. 
“Про знесення малих населених пунктів у зоні 
відселення”). 

Багато міст і містечок, сіл та селищ, що 
увійшли до зони відчуження, і сьогодні 
залишаються мовчазними свідками величезної 
трагедії людства. 

 
Жителі с. Мар’янівка Народицького 

району Житомирщини перед 
від’їздом з рідних місць. Липень 1990 р. 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 

од. обл. 0-185684 

 
Інформація виконкому Гомельської 
обласної ради народних депутатів до 

Держплану БРСР про переселення із зони 
аварії на Чорнобильській АЕС станом 

на 23 жовтня 1986 р. 
Державний архів Гомельської області, 
ф. 1174, оп. 8, спр.  1898а, арк. 146 

 
Знесення с. Чудяни Чериковського 

району Могилевської області. 1991 р. 
БДАКФФД, од. обл. 0-132025

 

Основная тема следующего раздела –
переселение, размещение, трудоустройство 
и социальное обеспечение граждан, 
эвакуированных из загрязненных радиацией 
территорий. 

Количественные показатели переселен-
цев отражены в докладных записках 
исполкома Гомельского областного совета 
народных депутатов к Госплану БССР и 
Совета Министров УССР в ЦК КПУ. 

Фотодокументы из кинофотофоно-
архивов Украины и Белоруссии 
иллюстрируют драматические моменты 
прощания с родным домом, вынужденного 
отрыва от малой Родины и впопыхах 
брошенные жилища. 

О первых шагах в направлении 
социальной защиты данной категории 
населения свидетельствуют постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 
июня 1986 г., докладная записка Совета 
Министров УССР в ЦК КПУ от 13 августа 
1986 г. и др. 

Однако, на местах обустройства 
переселенцы сталкивались с рядом проблем, 
яркое подтверждение этому – письмо 
коллектива сотрудников Чернобыльской 
АЭС, эвакуированных из района аварии и 
направленных на работу на Запорожскую 
АЭС, адресованное Верховному Совету 
СССР. Это обостряло желание вернуться в 
родные дома, брошенные на произвол. 

Кому-то посчастливилось реэвакуи-
роваться на предыдущее место жительства, 
как, например, жителям некоторых сел 
Овручского района Житомирщины и 
Брагинского района Гомельщины 
(докладные записки Советам Министров 
УССР и БССР от 16 марта и 12 апреля 1987 
г. соответственно). Для других это осталось 
неосуществимой мечтой – многие 
населенные пункты в зоне отселения были 
стерты с лица земли (решение исполкома 
Гомельского областного совета народных  
депутатов от 22 июня 1988 г. “О сносе 
малых населенных пунктов в зоне 
отселения”). 

Много городов и местечек, сел и 
поселков, вошедших в зону отчуждения, и 
сегодня остаются молчаливыми свидетелями 
огромной трагедии человечества. 

 
Покинуте місто Прип’ять Чорнобильського 
району Київської області. Квітень 2003 р. 

Із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

 
Вручення символічного ключа від помешкань 

для переселенців у радгоспі 
“Правда” Буда-Кошельовського району 
Гомельської області. Вересень 1986 р. 

БДАКФФД, од. обл. 0-157408 

 
Рішення виконкому Гомельської обласної 

ради народних депутатів від 23 квітня 1988 р. 
“Про знесення малих населених пунктів 

у зоні відселення” 
Державний архів гомельської області, 
ф. 1174, оп. 8, спр. 2005а, арк. 145 

 



 

Організаційні заходи з ліквідації наслідків аварії 
відбились у документах, що увійшли до третього 
розділу експозиції. Відкривають його посвідчення, 
перепустки, військовий квиток із записом про 
перебування в зоні лиха, пам’ятка про правила 
поводження на радіоактивно-забрудненій території. 

Першочерговими завданнями визначалися 
дезактивація та організація охоронної зони на 
забрудненій території. Про це йшлося у постанові 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 травня 1986 р. 
“Про проведення дезактиваційних робіт у районах 
Української РСР і Білоруської РСР, що зазнали 
радіоактивного забруднення у зв’язку з аварією на 
Чорнобильсьскій АЕС”, доповідній записці міністра 
МВС І. Гладуша Раді Міністрів УРСР про заходи з 
виконання вказівок Оперативної групи Політбюро 
ЦК КПУ від 6 липня 1986 р. та ін. 

У руслі прогнозних оцінок українських та 
білоруських вчених щодо наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС та виконання рекомендацій з їх 
подолання, подається інформація про перебіг 
водоохоронних робіт на промділянці ЧАЕС, 
створення об’єктивної радіологічної лабораторії на 
базі Житомирського маслозаводу тощо. 

Найголовнішим у комплексі заходів з ліквідації 
наслідків аварії виокремлювалося питання 
спостереження за станом здоров’я населення та його 
оздоровлення. Значний інтерес викликає донесення 
Рівненського облздороввідділу Міністерству 
охорони здоров’я УРСР про медичне забезпечення 
осіб, які прибули з Київської області, датоване 12 
травня 1986 р.; довідка міністра охорони здоров’я 
А. Романенка УРСР стосовно очікуваних дозових 
навантажень на дитячі контингенти м. Києва у 
зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС від 26 
травня 1986 р. та ін. 

Питання забезпечення належних умов для 
оздоровлення постраждалих від аварії та 
профілактики спричинених нею захворювань 
ілюструють постанова Ради Міністрів СРСР від 12 
жовтня 1990 р. “Про організацію Центру 
відновлювального лікування для батьків з дітьми з 
районів, що зазнали радіоактивного забруднення в 
результаті аварії на Чорнобильській АЕС”, рішення 
виконкому Житомирської обласної ради народних 
депутатів від 20 листопада 1991 р. “Про створення 
постійно діючого центру інформування населення 
при відділі охорони навколишнього середовища” та 
рекомендації “Союзу робочих Чорнобиля” щодо 
застосування певних медичних препаратів.

  
Перепустки для проїзду в район 
Чорнобильської АЕС. 1986 р. 

Із фондів Галузевого державного 
архіву МВС України 

 
Пам’ятка співробітнику органів 
внутрішніх справ, що діє в зоні 

радіоактивного забруднення. 1986 р. 
Із фондів Галузевого державного 

 архіву МВС України 

 
Огляд пацієнта проводить кандидат 

медичних наук О. Копилова – 
відомий спеціаліст, яка обстежила 

тисячі дітей після аварії на 
Чорнобильської АЕС 

Із фондів ЦДАГО України 

 

Организационные мероприятия по ликвидации 
последствий аварии отражены в документах, 
вошедших в третий раздел экспозиции. Открывают 
его удостоверения, пропуска, военный билет с 
записью о пребывании в зоне бедствия, памятка о 
правилах поведения на загрязненной радиацией 
территории. 

Первоочередными заданиями были определены 
дезактивация и организация охраняемой зоны на 
загрязненной территории. Об этом говорилось в 
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 29 мая 1986 г. “О проведении дезактивационных 
работ в районах Украинской ССР и Белорусской ССР, 
подвергшихся радиационному загрязнению в связи с 
аварией на Чернобыльской АЭС”, докладной записке 
министра МВД И. Гладуша Совету Министров УССР 
о мерах по выполнению указания Оперативной 
группы Политбюро ЦК КПУ от 16 июля 1986 г. и др. 

В контексте прогнозных оценок украинских и 
белорусских ученых о последствиях аварии на 
Чернобыльской АЭС и выполнения рекомендаций по 
их устранению, предоставлена информация о 
проведении водоохранных работ на промучастке 
ЧАЭС, создании объективной радиологической 
лаборатории на базе Житомирского маслозавода и т.п. 

Самым главным в комплексе мероприятий по 
ликвидации последствий аварии стало наблюдение за 
состоянием здоровья населения и его оздоровления. 
Особый интерес вызывает донесение Ровенского 
облздравотдела Министерству здравоохранения 
УССР по медицинскому обеспечению лиц, 
прибывших из Киевской области, датированное 12 
мая 1986 г.; справка министра здравоохранения УСРР 
А. Романенко об ожидаемых дозовых нагрузках на 
детские контингенты г. Киева в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС от 26 мая 1986 г. и др. 

Вопросы обеспечения надлежащих условий для 
оздоровления пострадавших от аварии и 
профилактики вызванных ею заболеваний 
иллюстрируют: постановление Совета Министров 
СССР от 12 октября 1990 г. “Об организации Центра 
восстановительного лечения для родителей с детьми 
из районов, подвергшихся радиационному 
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС”, решение исполкома Житомирского областного 
совета народных депутатов от 20 ноября 1991 г. “О 
создании постоянно действующего центра 
информирования населения при отделе охраны 
окружающей среды” и рекомендации “Союза рабочих 
Чернобыля” о применении некоторых медицинских 
препаратов. 

 
Будівництво укриття над 4-м 

енергоблоком Чорнобильської АЕС 
1986-1987 рр. 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-184330 

 
Проведення дозиметричного 

контролю за станом навколишнього 
середовища в Хойникському районі 

Гомельської області. 
Червень 1987 р. 

БДАКФФД, од. обл. 0-125384 

 
Заборонний знак на в’їзді до 

30-ти кілометрової зони 
ЧАЕС. 1986 р. 

Державний архів Житомирської 
області, реєстр. № 16467 



 

Наступний розділ висвітлює найменш 
оприлюднений аспект аварії на Чорнобильській АЕС – 
ставлення міжнародної спільноти та еволюція позиції 
держави щодо її інформування з проблем 
Чорнобильської катастрофи. Він представлений 
директивами очільникам посольств СРСР щодо 
інформування керівників держав та урядів країн 
Європи, США та Канади, передбаченими постановою 
Політбюро ЦК КПРС від 29 квітня 1986 р.; запискою 
відділу науки та навчальних закладів ЦК КПРС про 
запрошення радянських фахівців до США для участі у 
засіданні з питань наслідків аварії на ЧАЕС від 7 
липня 1986 р.; доповідною Агентства друку Новини 
до ЦК КПРС про антирадянську кампанію в Італії у 
зв’язку із аварією на ЧАЕС від 27 січня 1987 р. та ін. 

Дозований характер інформування іноземних 
держав із зазначеної проблематики пояснює 
представлене в експозиції рішення Урядової комісії 
від 24 вересня 1987 р. щодо переліку відомостей по 
аварії на Чорнобильській АЕС, які підлягають 
засекреченню. 

Зі здобуттям України незалежності, позиція щодо 
залучення міжнародної спільноти до вирішення 
проблем подолання наслідків Чорнобильської аварії 
істотно змінилася, про що свідчать рекомендації, 
отримані представниками української делегації на 46-
й сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

 

Завершує експозицію “Чорнобильська трагедія та її 
відлуння” тема, яка не може залишити нікого 
байдужим – вшанування пам’яті постраждалих від 
руйнівних наслідків цієї катастрофи. Самовідданий 
подвиг, здійснений ціною життя задля майбутнього, 
відзначений низкою указів Президій Верхової Ради 
СРСР, УРСР та БРСР. 

26 квітня фактично стало днем скорботи та пам’яті 
в календарі України. З пропозицією стосовно 
щорічного вшанування цього дня, як День Чорнобиля, 
28 березня 1990 р. звернулася голова Президії 
Верховної Ради УРСР В. Шевченко у листі до 
ЦК КПУ. Тоді ж, у четверту річницю аварії, пройшов 
благодійний телемарафон “Чорнобиль”. В наступному 
році у Києві зібрався багатолюдний мітинг, 
проілюстрований на виставці фотоматеріалами. 

 

Дана експозиція, присвячена 25-й річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС, дозволяє кожній людині 
зробити власні висновки щодо причин, масштабів і 
наслідків цієї страшної катастрофи, усвідомити, що у 
справі збереження навколишнього середовища та 
екологічної безпеки не існує сторонніх. Це має стати 
покликанням кожного. 

 
Указ Президії Верховної Ради СРСР 

про нагородження орденами і 
медалями СРСР ліквідаторів аварії 

на Чорнобильській АЕС 
24 грудня 1986 р. 
ЦДАВО України, 

ф. 1, оп. 24, спр. 9175, арк. 1 

 
Заступник Генерального секретаря 

ООН, координатор з питань ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС М. Енсті 
з мамою хворого на лейкоз Максима 

Київ, квітень 1991 р. 
ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, 

од. обл. 0-210650 

 
Мітинг у Києві, приурочений 

5-й річниці Чорнобильської трагедії. 
Квітень 1991 р. 

З фондів ЦДАГО України 

 

Следующий раздел освещает наименее 
обнародованный аспект аварии на Чернобыльской АЭС – 
отношение международного сообщества и эволюция 
позиции государства по его информированию о проблемах 
Чернобыльской катастрофы. Он представлен директивами 
главам посольств СССР, касающимися информирования 
руководителей государств и правительств стран Европы, 
США и Канады, в соответствии с постановлением 
Политбюро ЦК КПСС от 29 апреля 1986 г.; запиской отдела 
науки и учебных заведений ЦК КПСС о приглашении 
советских специалистов в США для участия в заседании по 
вопросам последствий аварии на ЧАЭС от 7 июля 1986 г.; 
докладной Агентства печати Новости в ЦК КПСС об 
антисоветской кампании в Италии в связи с аварией на 
ЧАЭС от 27 января 1987 г. и др. 

Дозированный характер информирования иностранных 
государств по указанной проблематике объясняет 
представленное в экспозиции решение Правительственной 
комиссии от 24 сентября 1987 г. о перечне сведений по 
аварии на Чернобыльской АЭС, подлежащих 
засекречиванию. 

После обретения Украиной независимости, позиция в 
отношении привлечения международного общества к 
решению проблем преодоления последствий Чернобыльской 
аварии существенно изменилась, о чем свидетельствуют 
рекомендации, полученные представителями украинской 
делегации на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

Завершает экспозицию “Чернобыльская трагедия и ее 
отзвуки” тема, не оставляющая никого равнодушным – 
увековечение памяти пострадавших от разрушительных 
последствий этой катастрофы. Самоотверженный подвиг, 
совершенный ценой жизни ради будущего, отмечен рядом 
указов Президиумов Верховного Совета СССР, УССР и 
БССР. 

26 апреля фактически стало днем скорби и памяти в 
календаре Украины. С предложением о ежегодном 
проведении этого дня, как День Чернобыля, 28 марта 1990 г. 
обратилась глава Президиума Верховного Совета УССР 
В. Шевченко в письме к ЦК КПУ. Тогда же, в четвертую 
годовщину аварии, прошел благотворительный телемарафон 
“Чернобыль”. На следующий год в Киеве собрался 
многолюдный митинг, проиллюстрированный на выставке 
фотоматериалами. 

 

Представленная экспозиция, посвященная 25-й 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС,  позволяет 
каждому человеку сделать собственные выводы о причинах, 
масштабах и последствиях этой страшной катастрофы, 
осознать, что в деле сохранения окружающей среды и 
экологической безопасности не существует посторонних. 
Это должно стать призванием каждого. 

 
Рішення Урядової комісії про 

перелік відомостей по 
Чорнобильській АЕС, 

що підлягають засекреченню 
24 вересня 1987 р. 

ЦДАГО України, ф. 1, 
оп. 25, спр. 3166, арк. 173 

 
Під час траурного мітингу в 
Мінську біля Каменю пам’яті 
жертв та ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС. 2004 р. 
БДАКФФД, од. обл. Е005593 

 
Вшанування пам’яті дітей, 
загиблих від наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 
Київ, 24 квітня 2003 р. 

Із фондів ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного 
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