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Указом Президента України N ° 945-2006 від 10 листопада 
2006 року "Н а підтримку ініціативи громадських організацій 
і Міністерства праці та соціальної політики" запроваджений 
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС , яке тепер відзначається щорічно 14 грудня

Як пам'ятають учасники тих подій, 
будівництво саркофага над зруйнова
ним реактором закінчили 30 листопада 
1986 року, а 14 грудня цього ж року в га
зеті "Правда" було надруковане знакове 
повідомлення. У ньому йшлося про те, 
що державною комісією прийнятий в 
експлуатацію комплекс захисних спо
руд над зруйнованим реактором ЧАЕС.

Саме тому 14-е число останнього мі
сяця року ліквідатори вважають однією 
з перших великих перемог над так зва
ним "мирним" атомом. Вони відзнача
ють його ще з того сумного пам'ятного 
1986-го. І, як воїни-визволителі в травні 
1945-го на рейстазі, ліквідатори ставили 
свої автографи на стінах щойно зведено
го саркофага. А в 1994-му громадські ор
ганізації чорнобильців звернулися з ли
стом до керівництва держави, в якому 
пропонували ввести в календар держав
них свят День вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорно
бильській АЕС. Тоді до їхньої пропози
ції не прислухалися. Та чорнобильці, 
незважаючи на це, самостійно почали 
відзначати цю дату.

І хоча святкування мало офіційний 
статус -  від різноманітних силових

структур виділявся почесний караул, по
кладалися квіти на могили і до пам'ятни
ків чорнобильцям від керівників нашої 
країни, посольств 
іноземних держав 
та громадських ор
ганізацій -  воно не 
було визнане на 
державному рівні.
Визнання це було 
потрібне чорно
бильцям. Тому що 
26 квітня -  скор
ботний день -  час 
нагадування люд
ству про те, що по
дібна катастрофа 
не повинна ніколи 
більше повтори
тися. А 14 грудня -  
вшанування силь
них духом людей, 
які вгамували 
страшну смерто
носну стихію, ство
рену руками люди
ни. Тому вони й да
лі продовжували 
стукати у всі двері.

Говорить ліквідатор, голова органі
зації ветеранів Чорнобильської АЕС 
Володимир Кобчик, який працював на 
станції до катастрофи, а потім до 
15 грудня 1989 року щодня ходив на 
роботу, брав участь у ліквідації наслід
ків аварії на ЧАЕС: "14 грудня -  вели
ка, серйозна дата. Це свято, згідно з 
Указом Президента, зветься Днем 
вшанування учасників ліквідації нас
лідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
Як ви знаєте, його запровадили поза
минулого року. Не останню роль у 
його запровадженні зіграло й те, що 
буквально 5-6 ентузіастів невтомно 
доводили керівництву країни, що по
винен бути не тільки День пам'яті, але 
й день перемоги -  це коли був закри
тий саркофаг на четвертому блоці. Се
ред тих людей, які без утоми добива
лися цього свята -  Анатолій Колядін, 
Едуард Кац, і вся наша організація 
брала в цьому безпосередню участь".


