
Прес-реліз 

 

Документальна виставка «Чорнобильська трагедія в архівних 

документах» до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС 

 

Місце проведення: Державний архів Полтавської області. 

Дата та час проведення: 22 квітня 2016 року, 10-00 

Президент України Петро Порошенко оголосив 2016-й рік роком 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і 

пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Про це йдеться в Указі від 14 

грудня 2015 року № 702/2015 „Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи”, який Глава держави підписав 14 грудня. 

З цієї нагоди полтавські архівісти підготували виставку архівних 

документів із власних зібрань. На відкриття виставки запрошені учасники 

ліквідації аварії на ЧАЕС: Віктор Павлович Шкурпела – голова обласної 

організації «Союз Чорнобиль України»; Микола Юхимович Дибін – очільник 

фонду «Інваліди Чорнобиля»; студентська молодь, громадськість, ЗМІ.  

           Виставка складається із двох розділів. 

У першому розділі представлено документи про найбільшу техногенну 

катастрофу ХХ століття та участь полтавців у стримуванні та ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: фото м. Чорнобиль та зони 

відчуження, земляків (зокрема і Героя України О. Г. Лелеченка), які виявили 

приклади мужності і героїзму вже у перші години після аварії; співробітників 

зведеного загону УВС Полтавського облвиконкому під час відрядження у 

зону відчуження (липень 1986 р.); військовослужбовців 25-й гвардійської 

мотострілкової дивізії ім. Чапаєва та ін. Низка архівних документів 

(телеграма заступника міністра охорони здоров’я УРСР  А. М. Кас’яненка від 

30 квітня 1986 р. відповідальним особам у Полтавській області про 

проведення серед населення профілактичних заходів від променевих 

уражень;  розпорядження виконавчого комітету Полтавської обласної ради 

народних депутатів від 30 квітня 1986 року №195-рс «Про створення штабу 

для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»; постанова бюро 

Полтавського обкому КПУ «Про незадовільну роботу серед членів родин 

військовослужбовців, мобілізованих на збори в лави Радянської Армії, 

несвоєчасному реагуванню на їх скарги та заяви», липень 1986 р.; 

розпорядження виконавчого комітету Полтавської обласної ради народних 

депутатів від 03 липня 1986 р. № 334-рс «Про відшкодування завданих 

збитків населенню, яке постраждало в результаті аварії на Чорнобильській 

АЕС»; витинки з місцевих періодичних видань) розповідає про реакцію 

місцевих органів влади на події у Чорнобилі. 

           Другий розділ присвячений діяльності обласної організації «Союз 

Чорнобиль України» та пошануванню пам’яті померлих ліквідаторів.   

Документи також свідчать про активну громадянську позицію  чорнобильців, 

у тому числі у площині захисту своїх прав; про співпрацю на міжнародному 

рівні щодо оздоровлення дітей , відкриття пам’ятників Героям-чорнобильцям 

у Полтаві, Кременчуці, Лубнах та інших центрах області. Розділ завершують 

фото про поїздку полтавських чорнобильців у зону відчуження у 2016році. 


