
 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

             

 

 
                                                                          

 

 

 
                   

 

 

             33-я РІЧНИЦЯ АВАРІЇ 

      НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 

 

  26 квітня 1986 року на четвертому 

енергоблоці Чорнобильської АЕС стався 

потужний вибух, що спричинив 

руйнування частини реакторного блоку і 

машинного залу. 

  Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка 

перекинулася на дах третього енергоблоку. 

Майже відразу на місце аварії приїхали 

пожежники. Вогонь гасили до 5-ї ранку. 

Однак в середині самого четвертого блоку 

його вдалося ліквідувати лише 10 травня, 

коли більша частина графіту згоріла. 

  Після вибуху і пожежі утворилася 

радіоактивна хмара, яка накрила не тільки 

території сучасної України, Білорусі та 

Росії, а й території багатьох європейських 

країн – Швеції, Австрії, Норвегії, 

Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, 

Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною 

шкалою ядерних подій (INES) цю аварію  
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класифікували за найвищим – сьомим 

рівнем небезпеки. 

  Спочатку Москва і керівництво УРСР 

приховували факт аварії і наслідки еко-

логічної катастрофи. Тільки 28 квітня в 

СРСР з’явилося перше офіційне повідом-

лення про аварію. У перші дні після аварії 

було евакуйовано населення 10-кіло-

метрової зони, в подальшому зону еваку-

ації розширили до 30 кілометрів. 

  Для запобігання поширенню радіації 

наприкінці 1986 року зруйнований реак-

тор накрили спеціальним «саркофагом». За 

оцінками фахівців, під ним залишилося 

близько 95% палива, яке було в реакторі на 

момент аварії, а також значна кількість 

радіоактивних речовин, які складаються із 

залишків зруйнованого реактора. З 

міркувань безпеки 15 грудня 2000 року 

роботу Чорнобильської АЕС було 

припинено. У той же час об’єкт «Укриття», 

зведений 1986 року, поступово руйнувався. 

  Україна звернулася до міжнародного 

співтовариства щодо проведення кон-

курсу проектів по перетворенню об'єкта 

«Укриття». У 2004 році був проведений 

тендер на проектування і будівництво 

нового конфайнмента. Його будівництво 

почалося у 2012 році, а завершили у 

листопаді 2016 року. 

  Установка укриття дозволила перейти до 

робіт з демонтажу конструкцій, вилучення 

і подальшої утилізації паливовмісних і 

радіоактивних матеріалів.Із перших днів 

ліквідатори самовіддано взялися долати 

 

 



 

цю катастрофу, не замислюючись над 

загрозою власному життю. Назавжди 

втрачене здоров’я, загублені життя – ось 

ціна, якою вдалося ліквідувати пожежу на 

станції. 30-кілометрова територія навколо 

ЧАЕС стала пусткою. Наслідки 

Чорнобильської катастрофи ще багато 

десятиліть нагадуватимуть про небезпеку 

проведення некотрольованих технічних 

випробувань та необхідність запобіжних 

заходів під час освоєння мирного атому. 

Пам’ятаємо подвиг тих, хто зберіг життя 

мільйонам! 

*** 

Відбулась зустріч з Послом Канади  

в Україні Романом Ващуком 

 
  18 квітня у м.Баштанка відбулась зустріч 

з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Канади в Україні Романом Ващуком, яку 

організував народний депутат України 

Андрій Вадатурський. 

  Роман Ващук із 1987 року обіймав важли-

ві посади у міністерстві закордонних справ 

Канади, працював Надзвичайним і Повно-

важним послом Сербії, Македонії, Чорно-

горії. Долучений до дипломатичної служби 

в Україні ще з 1994 року. Родина пана пос-

ла походить з Яворівського району Львів-

ської області. 

  На правах господаря голова об’єднаної 

громади Іван Рубський представив присут-

ніх Роману Ващуку та презентував здобут-

ки і плани на майбутнє громади. Також 

свої досягнення в роботі презентували 

головний лікар Баштанської районної 

лікарні Алла Барсегян, начальник відділу 

освіти, молоді та спорту Ганна Зеркаліна. 

У ході розмови пана Посла ознайомили з 

розвитком об’єднаної громади, її еконо-

мічним та інвестиційним потенціалом. 

Останнім часом окрема увага приділяється 

питанням енергоефективності та енерго-

збереження задля сталого енергетичного  

розвитку не тільки міста, а й усієї громади, 

раціонального використання енерго- 

 

 

ресурсів, упровадження ефективної систе-

ми енергоменеджменту в бюджетних уста-

новах і закладах. Під час зустрічі також 

обговорили співпрацю та можливість реа-

лізації спільних економічно-інвестиційних 

проектів. 

  По закінченню зустрічі зробили спільне 

фото та відвідали будівництво водно-спор-

тивного комплексу. 

*** 

                         Є просто храм, є храм науки,  

                        А є  іще природи храм -                 

                        З лісами, які тягнуть руки  

                        На зустріч сонцю і вітрам. 
 

 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ 

 

 
 

  Щорічно 22 квітня люди по всій планеті 

відзначають День Землі. Цей день став за-

гальнолюдським символічним святом лю-

бові, турботи за наш спільний дім. Саме 22 

квітня в різних куточках земної кулі небай-

дужі до екологічних проблем  люди прово-

дять різні яскраві заходи спрямовані на те, 

щоб у світі стало більше чистоти і відпові-

дальності. В Плющівській бібліотеці до 

цієї дати оформлено виставку « Ми і наша 

Земля». Захід був спрямований на те, щоб 

учні зрозуміли, що навіть найменша при-

четність кожного із нас до посадженого, 

виплеканого дерева  є вагомою підтрим-

кою життя на планеті, як сьогодні, так і в 

майбутньому. Було проведено вікторини 

екологічної та природознавчої тематики. 

Діти відгадували цікаві загадки про приро-

дні явища, тварин та рослини, переглянули 

літературу на книжковій виставці, ознайо-

мились із історією заснування Дня Землі. 

Прослухали розповідь про водойми побіля 

села на тему «Річка просить допомоги». 



  

 

  
 

 

 

 

 

 

 


