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26 квітня виповнилося 30 років з дня найбільшої техногенної катастрофи в історії ядерної
енергетики – аварії на Чорнобильській АЕС. В НТУ «ХПІ» відбулися заходи, приурочені до
цієї трагічної дати. Ректор, професор Є. І. Сокол зустрівся зі співробітниками НТУ «ХПІ», які
були учасниками-ліквідаторами наслідків «чорнобильського лиха» (на знімку В. Ковшика).
Ректор висловив глибоку вдячність тим, хто, ризикуючи своїм здоров’ям і навіть ціною
власного життя захистив Україну, людство від можливих жахливих наслідків катастрофи.
Зараз в нашому університеті працює 7 учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС – Л. Я.
Безродна (чергова студмістечка), А. М. Гордієнко (столяр 3 р. студмістечка), В. А. Денисов
(ст. викладач кафедри фізвиховання, майстер спорту СРСР з гімнастики), А. І. Конєв
(майстер виробничого навчання кафедри обробки металів тиском), М. Ф. Піскурьов (доцент
кафедри електричних станцій), О. І. Русінов (ст. викладач кафедри загальної та неорганічної
хімії), Г. Л. Хавін (доцент кафедри технології машинобудування та металорізальних
верстатів). В ХПІ також 9 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – В. В. Бурега (завідувач
кафедри соціології і політології), В. П. Загребельний (інженер відділу експлуатації
спортивних споруд), С. З. Зеленцов (провідний інженер кафедри технології кераміки), О. І.
Кордюмов (с. н. с. кафедри автоматики управління в технічних системах), Ю. М. Красько
(провідний інженер технічного відділу), М. М. Ноздрачов (н. с. кафедри технології
неорганічних речовин, каталізу та екології), О. В. Шевчук (електромонтер 5 р. студмістечка),
С. В. Юшко (ст. викладач кафедри технічної кріофізики), О. С. Смолякова (інженер-
програміст 1 кат. НТ факультету). Евакуйованими з зони відчуження були І. А. Бєлих
(керівник колективу Палацу студентів), Л. П. Бондаренко (зав. сектором НТБ), Н. В.
Шарпанова (бібліотекар НТБ).
Хвилиною мовчання учасники зустрічі вшанували пам’ять тих чорнобильців, що вже пішли з
життя.
Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відвідали Музей історії нашого
університету, де експонується виставка «30-річчю Чорнобильської трагедії
присвячується...». Своїми спогадами зі студентами поділилися учасник ліквідації наслідків
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аварії на ЧАЕС в 1986 р., випускник ХПІ, один з організаторів галереї «4-й блок» В. З.
Олійник; учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС В. А. Денисов, С. В. Юшко, С. З.
Зеленцов. В. З. Олійник подарував Музею історії НТУ «ХПІ» пам’ятні плакати, представлені
на міжнародній триєнале екологічного плакату «4-й блок», яка традиційно проходить у
річницю вибуху на Чорнобильській АЕС.


