
        

          

     Що трапилось, ніхто не знав. 

     Та знали всі, що сталось лихо 

     Народ невинний постраждав, 

   Гинули люди, вмирали тихо  

Не уявляли ми тоді, 

     Яка біда над нами сталась. 

Як люди гинули в вогні, 

     Других уразив атом лютий,  

Та ще не знали ми тоді, 

     Що все це значило по суті .  

 

Ліквідатори Чорнобильської катас-
трофи – приклад самопожертви та 
самовідданості. Тож у День вшану-
вання учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС низько схиляє-
мо голови перед тими, хто віддав 
життя, зупиняючи ядерний смерч, 
хто відвів біду від прийдешніх поко-
лінь. Висловлюємо слова щирої по-
дяки усім ліквідаторам, хто зробив 
вагомий внесок у справу подолання 
наслідків Чорнобильської катастро-
фи.  

Безумство хоробрих – життя 
за життя, 

Щоб тільки лишилися мати й 
дитя. 

 Не всі виживають, та житиме 
світ —   

I   спів материнства, і день-
первоцвіт. 

 

А думка людська пам’ятатиме 
вас, 

А пам'ять людська повертатиме  
вас. 

Безумство хоробрих – де вічність 
і мить, 

Де згасли для вас і життя, і бла-
кить. 

Де зір не затьмарить скорбота 
земна, 

Де нам, як набат, імена, імена… 
 



У 2021 році відзначили 35-ті роко-
вини від дня катастрофи планета-
рного масштабу. Від 26 квітня 1986 
року – дня, який назавжди змінив 
історію Чорнобильської АЕС, змі-
нив ставлення до використання 
мирного атома, змінив долі тисяч 
людей. Щодня, протягом останніх 
35-х років у зоні відчуження про-
довжують боротьбу з наслідками 
Аварії на ЧАЕС. 

.  

 

14 грудня – день, коли Українсь-

ка держава вшановує героїчний 

подвиг учасників ліквідації нас-

лідків аварії на Чорнобильській 

АЕС. Насамперед, це день муж-

ніх та самовідданих людей, які у 

1986 році прийняли доленосний 

виклик, щоб захистити не тільки 

Україну, але й усе людство від 

руйнівного впливу на Чорно-

бильській АЕС. Героїзм пожеж-

них, які одними з перших прис-

тупили до ліквідації наслідків 

аварії на четвертому енергоблоці 

ЧАЕС, завжди служитиме взір-

цем для нащадків 

Чорнобильський вітер  

по душах мете 

Чорнобильський пил  

на роки опадає. 

Годинник життя безупинно іде, 

…Лиш пам’ять усе пам’ятає. 


