
 

Звернення 

президента Національної академії наук України академіка НАН 

України Б.Є. Патона до співробітників Академії з нагоди  

30-річчя Чорнобильської катастрофи 

 

Шановні колеги! 

26 квітня 2016 року виповнюється 30 років з того часу, коли 

вибухнув четвертий блок Чорнобильської атомної електростанції. 

Ця страшна техногенна катастрофа стала справжнім екологічним 

лихом не лише для України, а й для сусідніх країн та всього 

людства. Світ зрозумів, що мирний атом при необережному 

поводженні з ним несе небезпеку планетарного масштабу.  

Завдячуючи безпрецедентній мужності та героїзму тисяч 

людей, які були причетні до ліквідації аварії та її наслідків, ядерне 

лихо вдалося зупинити. Низький уклін героям-ліквідаторам, які 

виконали свій обов’язок перед Батьківщиною. Світла пам’ять тим, 

хто не з нами, а тим, хто поряд – міцного здоров’я, щастя та миру.  

У вирішенні проблем, пов’язаних із ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи, в різні роки взяли участь понад 2 тис. 

співробітників 42-х наукових установ і організацій НАН України. 

Свого часу вчені, в тому числі й Національної академії наук 

України, підготували екологічне й економічне обґрунтування 

безпечного розміщення та експлуатації атомних електростанцій в 

Україні, де вказали на недоцільність будівництва атомних 

електростанцій у верхів’ях української частини басейну Дніпра 

поблизу Києва. На превеликий жаль, ці застереження не були 

враховані.  
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Нещодавно Міністерство енергетики і вугільної 

промисловості України прийняло розпорядження про освоєння 

режимів оперативного маневрування атомними енергоблоками з 

метою регулювання потужності енергосистеми України. Академія 

відреагувала на таке рішення і застерегла керівництво країни, що 

негайний і необґрунтований перехід вітчизняних АЕС на режим 

маневреної роботи є неприпустимим через ризик виникнення 

масштабних аварій. Віримо, що цього разу влада дослухається до 

висновків науковців і не повторюватиме ризикований експеримент, 

подібний до того, який 30 років тому закінчився Чорнобильською 

катастрофою. 

Актуальним завданням сьогодення для ЧАЕС є зведення 

нового безпечного конфайнменту (захисної споруди), зняття станції 

з експлуатації, її консервація, будівництво власного сховища для 

радіоактивних відходів.  

30-та річниця Чорнобильської катастрофи є сигналом для 

України та світової спільноти робити все можливе для того, аби 

атомна енергетика була безпечною. 

Щиро бажаю всім, щоб наслідки аварії на ЧАЕС були якомога 

менш відчутними для кожного з нас і щоб подібне лихо на Землі 

ніколи не повторилося.  
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