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До 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи 

 

        26 квітня – День пам’яті про найбільшу техногенну катастрофу та 

вшанування героїзму  пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, 

військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, працівників міліції, 

які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Подвиг цих людей 

назавжди записано до літопису людської мужності, він навічно 

залишиться у пам’яті українського народу. 

  Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, 

як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за 

економічними збитками. 
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