
Прес-реліз 

до церемонії відкриття у Державному архіві Київської області 

 документальної виставки «Чорнобиль – біль наш довічний» 

та  виставки фоторобіт Олександра Калашнікова 

«Адреса мужності – Чорнобиль. Чорнобильська трагедія очима очевидця» 

(до 30-ої річниці Чорнобильської трагедії) 

  

21 квітня 2016 року, 11.00 

Державний архів Київської області, адміністративний корпус 

м. Київ вул. Мельникова, 40, кабінет 208 (читальний зал) 

 

До 30-ої річниці Чорнобильської трагедії в Державному архіві Київської області 

вперше організовано захід, на якому представлено документальну виставку «Чорнобиль – 

біль наш довічний», екранізовану виставку сканованих копій архівних документів (за 

допомогою медіа-проектора) під цією ж назвою, виставку фоторобіт Олександра 

Калашнікова «Адреса мужності – Чорнобиль. Чорнобильська трагедія очима очевидця». 

.  

На даних виставках зосереджено великий масив документів Державного архіву 

Київської області про аварію на Чорнобильській атомній станції: комплекс організаційно-

розпорядчої документації (директиви, накази, рішення, відомості), листи й телеграми з 

різних куточків колишнього Радянського Союзу у зв`язку з Чорнобильською трагедією. 

Основна частина архівних документів вперше представлена у загальному доступі. 

Більшість із них до недавнього часу мала гриф «Таємно» та «Для службового 

користування» (позначки на документах збереглися  і до сьогодні). Вперше гості церемонії 

презентації та відвідувачі зможуть побачити лист-повідомлення директора Чорнобильської 

атомної станції імені В.І. Леніна В.П. Брюханова про аварію, яка відбулась на станції, та 

обстановку зразу після неї, листи та телеграми від представників підприємств та звичайних 

людей з пропозиціями допомоги постраждалим від цієї страшної техногенної катастрофи. 

На виставці фоторобіт «Адреса мужності – Чорнобиль. Чорнобильська трагедія очима 

очевидця» фотографа – колишнього працівника Броварського райпобуткомбінату 

Олександра Калашнікова, який двічі був у відрядженнях у зоні ЧАЕС, вперше буде 

представлено фотографії 1986 року. На них – дорога в зону, станція, керівництво                       

м. Прип`яті та саме місто, ліквідатори - працівники ЧАЕС, МВС, бюро перепусток, лазні       

м. Чорнобиля, дозиметристи, концерт Миколи Мозгового та святкування дня Енергетика, 

караул ЧАЕС…Все немов би застигло у липні та грудні 1986 року, коли Олександр 

Калашніков був у зоні ЧАЕС... 

Загалом на виставках представлено близько 60 архівних документів та фотографій. 

На церемонії презентації присутні зможуть ознайомитись з оригіналами згаданих 

документів. 

 

Державний архів Київської області висловлює вдячність колективу 

Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г.С.Пшеничного та 

особисто директору Берковському Владиславу Георгійовичу за допомогу у підготовці 

виставки фоторобіт Олександра Калашнікова «Адреса мужності – Чорнобиль. 

Чорнобильська трагедія очима очевидця».  

 

Контактна особа – Бєлая Ольга Миколаївна –  начальник відділу використання 

документів та інформаційних технологій, кандидат історичних наук 483-19-10, моб. 

0683589701 


