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Прес-реліз 
 

Виставка документів Національного архівного фонду України 

«Чорнобиль: трагедія, відображена в документах» 

До 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС 

 

25 квітня 2016 р., 15.00                ЦДАГО України (м. Київ, вул. Кутузова, 8) 
 

25 квітня 2016 року в приміщенні Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України (м. Київ, вул. Кутузова, 8) Державна архівна служба України презентує виставку 

документів, присвячену 30-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Виставка підготовлена на 

основі документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального 

державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного, Галузевого державного архіву 

МВС України, Галузевого державного архіву СБУ, державних архівів Київської, Житомирської, 

Львівської та Рівненської областей. 

Основна мета виставки – дати можливість кожній людині зробити власний висновок 

щодо причин, масштабів і наслідків Чорнобильської катастрофи, усвідомити, що у справі 

збереження навколишнього середовища та екологічної безпеки людства не існує сторонніх. 

Відвідувачі виставки матимуть змогу ознайомитися з документами вищих державних і 

партійних органів влади УРСР та СРСР, що відображають перебіг катастрофи на 

Чорнобильській АЕС та її наслідки. Їх унікальність полягає в тому, що об’єднані однією 

експозицією, вони віддзеркалюють повний цикл подій, що відбувались – від моменту прийняття 

рішень та впровадження їх в життя, до отримання інформації про їх реалізацію. 

Чільне місце на виставці посідають документи, що містять відомості про радіаційний 

рівень та дозові навантаження, морально-психологічний стан населення, заходи влади із 

розселення, працевлаштування, медичного і побутового обслуговування громадян, 

евакуйованих із зони ЧАЕС, вирішення питань щодо соціального захисту ліквідаторів та 

вшанування пам’яті загиблих. Фотодокументи ілюструють драматичні моменти прощання з 

рідною домівкою, вимушеного відриву від малої Батьківщини та похапцем покинуті оселі. 

Вперше увазі широкого загалу громадськості пропонуються документи, що висвітлюють 

реакцію міжнародної спільноти на Чорнобильську катастрофу та позицію керівництва 

радянської держави щодо її інформування з проблем ліквідації наслідків аварії. 

Всього на виставці буде репрезентовано близько 100 маловідомих документів і 

фотоматеріалів, що допоможуть об’єктивно оцінити квітневі події 1986 року, проаналізувати 

причини та усвідомити справжні масштаби Чорнобильської катастрофи. 

Під час презентації виставки будуть демонструватися кадри унікальних документальних 

фільмів з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного 

про перші дні аварії на ЧАЕС та її руйнівні наслідки. 

На відкриття виставки запрошено керівництво комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 

комітету з питань культури і духовності, Міністерств юстиції та соціальної політики України, 

Державної архівної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Київської обласної та міської 

державних адміністрацій, а також Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Білорусь в 

Україні, директорів і працівників архівних установ, представників громадськості та ЗМІ. 
 

Контактні особи з питань акредитації ЗМІ: 

Журжа Ірина Валеріївна – т. 285-73-25 

Ніколаєнко Ірина Петрівна – т. 285-55-16;    cdago@arch.gov.ua 
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