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З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ ПАМ’ЯТІ 

ПОЛІСЬКОГО РАЙОНУ В ПЕРЕЯСЛАВІ 
 
Аварія на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася  

26 квітня 1986 року, увійшла в історію України як одна з найтяжчих 
трагедій XX століття. Вона забрала тисячі життів, змінила мільйони 
доль, залишила нездійсненними мрії та сподівання. 

В результаті аварії було повністю зруйновано атомний реактор, а в 
повітря потрапила велика кількість радіоактивних речовин, зокрема, 
ізотопів урану, плутонію, йоду-131, цезію-134, цезію-137, стронцію-90. 

Радіоактивна хмара накрила території України, Білорусі, Росії, 
Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, 
Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) 
цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.  

Внаслідок аварії значного радіаційного забруднення зазнав 
Поліський район Київської області. Жителів з населених пунктів району 
та із смт Поліське повністю відселили. Щоб зберегти пам’ять про 
покинутий край, група поліщуків-переселенців вирішила створити 
«Музей пам’яті Поліського району» в системі Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» в місті Переяславі Київської 
області. 

Втілювати у життя ідею створення музею став Андрієвський 
Броніслав Адамович, полковник міліції у відставці, ліквідатор аварії на 
ЧАЕС першої категорії. Протягом 1975–1995 років він був начальником 
Поліського РВВС Київської області, а з 2001 року очолював музей 
історії органів внутрішніх справ Київщини в місті Переяславі. 

Ініціативу створення музею підтримали колишні жителі Поліського 
району: Пироговський О. Ю., Безверхий В. І., Братко В. І., Гаращенко П. І., 
Гончаренко О. М., Швець В. П., Харченко М. В., Клоченок Г. П.  
У 2002 р. вони об’єдналися в Київське обласне товариство «Поліське 
земляцтво», яке було зареєстровано в Київському обласному управлінні 
юстиції.  

У 2002 році в Поліському було знайдено типовий для етнографічної 
зони Полісся у 60–70 років ХХ століття будинок, де можна було б 
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працювати і приймати відвідувачів, а в 2003 році його перевезено та 
встановлено на території музею просто неба.  

Урочисте відкриття музею відбулося 24 квітня 2004 року. Із семи 
експозиційних залів діяло три.  

На даний час музей має сім залів, експозиції яких розповідають про 
природу поліського краю в доаварійний період, про те, що сталося з цією 
природою, населеними пунктами та людьми, які там проживали, про 
рівні радіоактивного забруднення. Широко представлені виселені 
населені пункти, підприємства, установи та організації Поліського 
району. Експонується велика кількість фотодокументальних матеріалів, 
які висвітлюють різні події з життя людей, господарську діяльність, 
роботу колишніх підприємств, установ та організацій, що діяли в смт 
Поліське та Поліському районі. Показані етнографічні матеріали: речі 
домашнього вжитку, предмети побуту, знаряддя праці, зразки поліського 
одягу.  

Музей проводить науково-дослідницьку, виставкову, експозиційну, 
масову та експедиційну роботу. Постійно здійснюється збір, вивчення, 
популяризація матеріалів, що стосуються матеріальної і духової 
культури Поліського району, участі жителів району в ліквідації аварії, 
наслідків аварії для життєдіяльності та господарювання людини в зоні 
радіоактивного забруднення, історії і соціально-економічного розвитку 
окремих населених пунктів, жителі яких були виселені в 1986–1997 роках, 
підприємств і організацій, які через аварію припинили свою діяльність, 
адаптації поліщуків-переселенців на нових місцях проживання та 
особливостей їх культурно-побутового середовища. 

Одним із шляхів поповнення музейної збірки є експедиційна робота. 
Одноденні виїзди здійснювались в населені пункти де проживають 
переселенці з Поліського району. Зібрані під час експедицій матеріали 
були використані для написання наукових статей: «Проблеми соціально-
психологічної адаптації поліщуків переселенців» [3], «Соціальні 
проблеми поліщуків-переселенців» [4], «Життєвий і творчий шлях  
В. Б. Кленца в контексті розгляду історії повсякденності» [2], «Усні 
свідчення та спогади як джерело дослідження поминальних мотивів в 
календарно-побутовій обрядовості поліщуків» [6], «Традиції випікання 
хліба на Поліссі» [5]. 

Важливим напрямком роботи музею є виставкова діяльність. За 
матеріалами наданими переселенцями були створені виставки «Музею 
пам’яті Поліського району 5 років» (2009 рік), «Чорнобильська 
катастрофа в Україні» (2010 рік), «Ніжність і біль Володимира Кленца» 
(2011 рік), «Батьківська покинута земля» (2013 рік).  

Протягом 2014–2018 років в музеї були проведені виставки 
присвячені традиційному одягу українців із фондової збірки НІЕЗ 
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«Переяслав»: «Втрачений світ – біль і гордість», «Традиційний жіночий 
одяг Полісся кінця ХІХ – другої половини ХХ століття», «Вишиванка з 
минулого», «Традиційний жіночий одяг кінця ХІХ – першої половини 
ХХ століття», «Одяг предків», «Традиційний чоловічий одяг кінця ХІХ – 
першої половини ХХ століття». За матеріалами цих виставок був 
створений каталог «Традиційний натільний одяг українців із фондової 
збірки НІЕЗ «Переяслав», авторами-упорядниками якого є  
М. Бондаренко, С. Вовкодав, Н. Юхименко [1]. 

З метою популяризації музею було видано набір листівок «Музей 
пам’яті Поліського району» (2014 рік), брошуру «Відгуки про Музей 
пам’яті Поліського району» (2017 рік), путівник «Музей пам’яті 
Поліського району» (2019 рік) та створено відеофільм «Пам’ять про 
Поліський край» (2015 рік), промо відео «Музей пам’яті Поліського 
району» (2018 рік).  

У 2009 році музей став дипломантом Першого Всеукраїнського 
конкурсу на кращий громадський музей, який проводила Національна 
спілка краєзнавців спільно з Міністерством культури і туризму України 
та Міністерством освіти і науки України.  

Музей є місцем традиційних зустрічей колишніх жителів Поліського 
району напередодні річниці Чорнобильської катастрофи. 

Товариство «Поліське земляцтво» та небайдужі поліщуки постійно 
опікуються музеєм, який зберігає пам’ять про рідний поліський край. 
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