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Комунікативний захід, що покликаний проінформувати громадськість про
комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на
Чорнобильській АЕС, та про включення української номінації
«Документальна спадщина, пов’язана з аварією на
Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру
програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу»
5 червня 2018 року о 14:30 у Великій актовій залі Дипломатичної академії
України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України
відбудеться комунікативний захід, покликаний проінформувати громадськість про
комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, та про
включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на
Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу».
Комплекс вказаних документів всебічно відбиває причини, перебіг та наслідки
аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття.
Чимало документів стосовно розвитку атомної енергетики, будівництва атомних
електростанцій, вибуху на ЧАЕС 26 квітня 1986 р., реакції влади на аварію,
радіаційного забруднення територій створювалися в умовах радянської системи та
мали різні грифи секретності. Зняття цих грифів в незалежній Україні з кожним роком
розширює джерельну базу дослідження Чорнобильської катастрофи.
У рамках комунікативного заходу відбудеться експонування тематичної
виставки архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС.
Чорнобильська катастрофа, яка стала жорстоким випробуванням не лише для України,
залишила глибокий слід в історичних джерелах. Загальний обсяг документального
комплексу близько 3000 документів і продовжує поповнюватися.
В експозиції виставки будуть представлені архівні документи, що відображають
перебіг катастрофи на Чорнобильській АЕС та її наслідки, 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 тощо.
Вперше увазі широкого загалу громадськості будуть представлені оригінали
унікальних документів із фондів Центрального державного архіву вищих органів
влади та управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань
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України, Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України,
Державного архіву Київської області.
Особливу увагу під час огляду виставки варто звернути на документи
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, що
пов’язані з аварією на ЧАЕС за 1986–1990 роки та які були розсекречені у 2017 році
(близько 40 документів).
У рамках заходу відбудеться перегляд відеосюжету, підготовленого
Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного на
основі кінофільму «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів» 1986 року, студії
«Укркінохроніка», режисера В. М. Шевченка.
До участі у заході запрошено керівництво та відповідальних працівників
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України,
Міністерства культури України, Державної архівної служби України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Київської міської державної адміністрації,
Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, Надзвичайні і
Повноважні Посли Республіки Білорусь, Латвійської Республіки, Литовської
Республіки та Республіки Польща в Україні, представники дипломатичного корпусу,
керівники інститутів системи НАН України, директори державних архівних установ,
представники громадськості та ЗМІ.
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