
Ситуація на атомних об’єктах України станом на 26.03.2022 

 

Інформація про місто Славутич 

Вранці 26 березня жителі Славутича вийшли на проукраїнський мітинг з 

національною символікою. Вони зібралися на головній площі, розгорнули 

великий державний прапор та скандувати "Славутич – це Україна", "Слава 

Україні". 

 

Російські військові 26 березня вторглися у місто-супутник ЧАЕС 

Славутич, викрали мера Юрія Фомічева, а у людей, які вийшли на мирну акцію, 

кидали світлошумові гранати і стріляли у повітря. 

Стало відомо, що один житель Славутича отримав поранення під час 

мітингу, також є поранені серед територіальної оборони. 

Російські військові звільнили мера Славутича Юрія Фомічева. Це сталося 

після того, як депутати міської ради зустрілися та домовилися з окупантами, 

заявила в етері телемарафону одна з мешканок міста.  

«Вони почали стріляти, стріляти поверх, кидали світлошумові гранати. 

Одна людина загинула, двоє поранені. Ніхто не відступив і ми їх доперли до 

виходу з міста, до кола. Сьогодні вони до обіду будуть його патрулювати. Але в 

місті їх не буде. Вони залишать свій блокпост і вимагають, щоб у нас не було 

поліції, але то вже нюанси. Їх у місті не буде», — заявила місцева жителька, чиє 

ім'я не називали з міркувань безпеки. 

Мера Славутича Юрія Фомічіва звільнили, він веде перемовини з 

окупантами, які пообіцяли незабаром залишити місто, проте які гарантії, що 

росіяни виконають обіцянку – невідомо. 

Пряма мова Юрія Фомічіва: "Сьогодні зранку трошки опинився в полоні. 

Так буває, бо це війна. Я доповів, що тут тільки мирні, зі своїм прапором 

України. Ми під українським прапором і законодавством, всі ми тут влада, 



працюємо далі. Про що були розмови: якщо підтверджується, що тут немає 

військових, що ми не воюємо в місті, то ми залишаємось працювати самі, жодної 

окупаційної влади. Єдине, що окупанти привезуть свою "гуманітарку". Але то 

наша справа що з нею робити, ми працюємо зі своїм гуманітарним штабом". 

Як стало відомо, окупанти залишили центр Славутича і стоять на околицях 

міста. 

 

Інформація щодо Чорнобильської АЕС 

Станом на 26.03.2022 всі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС» та об’єкти, 

що знаходяться у зоні відчуження, залишаються під контролем військових 

країни-агресора. 

За інформацією керівництва ДСП «Чорнобильська АЕС» місто Славутич 

також захоплене російськими загарбниками, в місті знаходиться ворожа 

військова техніка. Це ставить під загрозу життя та здоров’я всіх мешканців міста. 

Як відомо, в м. Славутич проживає персонал, що працює на об’єктах ДСП 

«Чорнобильська АЕС», а також на об’єктах та підприємствах, що розташовані в 

зоні відчуження, та члени їх сімей, що в свою чергу створює значний 

психологічний та моральний тиск на оперативний персонал, який зараз 

забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об’єктів на майданчику ДСП 

«Чорнобильська АЕС». 

Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на 

майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» та на території Зони відчуження, а 

також контроль ядерних матеріалів неможливий. 

В межах зони відчуження продовжують фіксувати осередків займання за 

даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства 

(ESA). 

 

Інформація щодо Запорізької АЕС 

Запорізька АЕС та місто Енергодар з 04.03.2022 року перебувають під 

окупацією російських військових формувань. На майданчику Запорізької АЕС, 

крім військових країни-агресора, тривалий час незаконно перебувають 

представники російської корпорації з атомної енергії «Росатом». 

Персонал Запорізької АЕС та їх сім’ї перебувають під постійним 

психологічним тиском через присутність на майданчику АЕС та у місті-

супутнику вороже налаштованих військових окупанта, а також великої кількості 

військової техніки. У місті Енергодар досі нестача харчових продуктів та 

медикаментів. 

Два енергоблоки Запорізької АЕС працюють на потужності, решта - у стані 

ремонту та в резерві. 



Регулюючий нагляд за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо 

на майданчику Запорізької АЕС неможливий, але Держатомрегулювання 

подовжує підтримувати зв'язок із керівництвом ЗАЕС. 

За інформацією керівництва Запорізької АЕС: 

- оперативний персонал продовжує контролювати стан енергоблоків та 

забезпечувати їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної 

документації; 

- експлуатація АЕС здійснюється виключно персоналом Запорізької АЕС, 

відбувається постійна ротація персоналу; 

- змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в зоні спостереження та 

санітарно-захисній зоні не зафіксовано. 

 

Про ЯПУ «Джерело нейтронів» 

За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 26.03.2022 року 

ЯПУ «Джерело нейтронів» в черговий раз потрапила під обстріли. Оцінити 

масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не 

припиняються у районі розташування ядерної установки. 

Звертаємо увагу, що ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна 

установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження 

її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних 

наслідків із забрудненням прилеглих територій. 


