
                   

 

                   Чи бачить світ, 

                                   Як ридає полинь, 

                   Як п’є земля заражену воду? 

                                   Чи бачить світ 

                   Чорноту ізотопних пустель? 

                                   Чи знає біль, що 

                    Дістався моєму народу? 

  

 



 Що ми сьогодні знаємо про трагедію в Чорнобилі? 
Що вибух на 4-му енергоблоці АЕС стався о 1 год. 23 

хв. 48 сек. 26 квітня 1986 р. За межу, позначену 
страшним словом «зона», було виселено 135 тис. 

чоловік. З Києва виїхали діти. Більше доби 
півтораста тисячна Прип’ять не знала про радіацію. 

Середній вік жителів 26 років. Щорічно тут 
народжувалось понад 1000 дітей. В майбутньому 

місто мало б стати 80- тис. 

 Вибухом в повітря було викинуто радіоактивних 
речовин у 90 разів більше, ніж атомні бомби, скинуті 
на Хіросіму і Нагасакі. Розпечений графіт вибухова 
хвиля викинула на дах 4-го блока станції від чого 
загорілось бітумне покриття. Почалася пожежа.  

 Першими прибули пожежники пожежної 
частини № 2 на чолі з начальником караулу – 

лейтенантом Володимиром  Правиком.  

   

 

 



 



 Володимир Правик (зліва) Володимир Правик, начальник караулу  
ВПЧ №2 



Вони першими приступили до гасіння пожежі на 4-му блоці 

Чорнобильської АЕС у перші минути аварії 26 квітня 

1986 року. 

Воєнізована пожежна частина № 2 по охороні ЧАЕС. 
   Лейтенант внутрішньої служби  Правик Володимир Павлович – начальник караулу 

ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС; 

   Старший сержант внутрішньої служби Бутріменко Іван Олексійович – командир 

відділення ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС; 

   Старший сержант внутрішньої служби Захаров Анатолій Анатолійович – командир 

відділення ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС; 

   Сержант  внутрішньої служби  Легун Віктор Макарович – командир відділення ВПЧ-2 

по охороні ЧАЕС; 

   Старший сержант внутрішньої служби Прищепа Володимир Олександрович – 

пожежний ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС; 

   Сержант внутрішньої служби Легун Сергій Миколайович – пожежний ВПЧ-2 по 

охороні ЧАЕС; 

   Молодший сержант внутрішньої служби Половинкін Андрій Миколайович – 

пожежний ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС; 

   Молодший  сержант внутрішньої служби Петровський Олександр Іванович – 

пожежний ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС; 

   Рядовий внутрішньої служби Галуза Віктор Сергійович – пожежний ВПЧ-2 по 

охороні ЧАЕС; 

   Старший сержант внутрішньої служби  Король Андрій Дмитрович – водій ВПЧ-2 по 

охороні ЧАЕС; 

    Рядовий внутрішньої служби Палагеча Володимир Семенович – молодший 

інспектор ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС; 

    Молодший  сержант внутрішньої служби Нічипоренко Микола Леонідович – 

пожежний ВПЧ-2 по охороні ЧАЕС; 

   

   

 



 У тяжкі часи випробувань для країни 

представники органів внутрішніх справ 

одними із перших приходили на допомогу. У 

1986 році таким випробуванням стала аварія 

на Чорнобильській атомній електростанції. З 

перших хвилин після виникнення цієї 

жахливої катастрофи працівники органів 

транспортної міліції на Придніпровській 

залізниці активно включилися у боротьбу з 

ліквідації її наслідків, не шкодуючи свого 

життя. 

 



 



 



 



Пересторога всій 
Землі  

І людству теж 
пересторога – 

Звучить удень, в 
нічній імлі,  

Проймає все життя 
тривога...  

Чорнобиль - слово 
як набат,  

То наше пекло, 
наша доля... 
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