
36-ті роковини Чорнобильської трагедії –  

найбільшої техногенної ядерної катастрофи, яка вплинула на життя та здоров'я 

мільйонів людей 

Події 1986 року ніколи не зітруться з пам’яті сучасних та наступних поколінь. 

Ця катастрофа є болем для України та світу. Чорнобиль залишив незагоєну рану на 

землі України і в серці нашого народу. 

Масштаби катастрофи могли б бути незрівнянно більшими, якби не мужність і 

самопожертва сотень тисяч учасників ліквідації наслідків аварії. Ризикуючи своїм 

життям та здоров'ям, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного 

впливу і подальшого розповсюдження радіації. 

За роки, що минули, ми всі пройшли складний шлях усвідомлення і 

переосмислення того величезного комплексу проблем, який пов’язаний з 

використанням високих і, нерідко, небезпечних технологій. Незмінним залишається 

лише одне – найглибша повага до людей, які закрили собою світ від атомного лиха, 

що вирвалося зі зруйнованого четвертого блоку Чорнобильської АЕС. 

У 2022 році додалась ще одна сторінка Чорнобильської трагедії – вторгнення 

російських окупаційних військ. 

Співробітники Чорнобильської АЕС та зони відчуження не полишили свої 

робочі місця під час вторгнення російських окупаційних військ та в черговий раз 

виказали свою мужність та відданість!  

Адже повномасштабна військова агресія РФ проти України з використанням 

усіх наявних сил армії, флоту і повітряних сил створює пряму загрозу ядерним 

об'єктам і установкам в Україні та кидає виклик безпеці та добробуту як всього 

європейського континенту, так і за його межами. 

24 лютого 2022 року російські війська вторглися на територію зони відчуження 

та на майданчик Чорнобильської АЕС, взявши у заручники експлуатаційний та 

охоронний персонал, що значно ускладнило нормальну експлуатацію та 

обслуговування ядерних установок, Нового безпечного конфайнменту та інших 

об'єктів на майданчику ЧАЕС та в межах зони відчуження. Система безпечного 

моніторингу МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС та система радіаційного моніторингу 

зони відчуження були відключені. 

3 березня 2022 року після низки повітряних атак електропостачання 

Чорнобильської АЕС опинилося в критичній ситуації, оскільки електропостачання 

здійснюється від одиничної 750 кВ ЛЕП – Київ (з трьох зазвичай доступних). Таким 

чином, у разі завдання шкоди цій єдиній лінії була значна загроза техногенної аварії 

і екологічної катастрофи в Україні та сусідніх країнах, адже відсутність 

електропостачання могла вивести з експлуатації системи безпеки Нового безпечного 

конфайнменту об'єкта «Укриття» та сховищ відпрацьованого ядерного палива 

(СВЯП-1 та СВЯП-2). 

На Чорнобильській АЕС було перервано матеріально-технічне постачання та не 

проводилась планова ротація працівників. Персонал Чорнобильської АЕС, який 

знаходився на станції понад 600 годин, перебував на своїх робочих місцях і не 

зважаючи на фізичне та моральне виснаження, виконував свої посадові обов’язки. 



27 лютого 2022 року під час масового бомбардування Києва ракетна зброя 

російських збройних сил влучила поблизу місця сховища радіоактивних відходів 

Державного спеціалізованого підприємства «Радон». 

26 березня 2022 року російські військові вторглися у місто-супутник 

Чорнобильської АЕС Славутич, викрали мера Юрія Фомічева, а у людей, які вийшли 

на мирний проукраїнський мітинг з національною символікою, кидали світлошумові 

гранати і стріляли у повітря. Наприкінці дня окупанти звільнили мера Славутича 

Юрія Фомічева та залишити місто. 

Україна неодноразово закликала міжнародну спільноту вплинути на РФ з 

метою припинення збройної агресії проти України та утримання від нападів на ядерні 

об’єкти, оскільки трагічні наслідки потенційної ядерної катастрофи можуть 

обернутися глобальною ядерною катастрофою. На жаль, усі звернення були марними.  

Військова агресія РФ порушила усі міжнародні принципи забезпечення ядерної 

безпеки у світі. Така військова агресія має усі ознаки ядерного тероризму.  

Критична інфраструктура України, включаючи ядерні об’єкти, які перебувають 

під захистом МАГАТЕ, знаходиться під постійними повітряними та артилерійськими 

обстрілами. 

Завдяки міжнародному співтовариству було побудовано унікальну споруду – 

Новий безпечний конфайнмент. До його спорудження було залучено близько 3 тисяч 

робітників, працювали вахтовим методом, аби не перевищувати дозу допустимої 

радіації. Наразі триває наступний етап – створення інфраструктури для демонтажу 

нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», видалення паливовмісних матеріалів та 

РАВ з метою подальшого поводження з ними, включаючи захоронення. 

Наразі всі ці зусилля під загрозою, оскільки російські окупаційні війська пішли 

та залишили по собі заміновані території, розграбовані приміщення, знищений 

автопарк, розкрадені лабораторії та інше. 

20 квітня 2022 р. відбулося засідання Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування, на якому Комітет прийняв рішення про необхідність 

проведення виїзного засідання Комітету до зони відчуження та ДСП "Чорнобильська 

АЕС" з метою визначення першочергових заходів подолання наслідків перебування 

на її території окупаційних російських військ. Дата проведення зазначеного засідання 

буде визначена на підставі інформації від ДСНС та ДАЗВ щодо можливості 

проведення цього заходу з урахуванням проведення робіт із розмінування. 

20 квітня 2022 року Голова Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Бондаренко О.В. взяв участь у засіданні Асамблеї вкладників 

Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля у режимі відеоконференції. 

Учасники Асамблеї підтримали необхідність переорієнтування заходів, що були 

заплановані в рамках РМСЧ, оскільки виникли більш нагальні завдання, пов’язані з 

необхідністю відновлення безпечних умов для подальшої діяльності після окупації 

об’єктів зони відчуження російськими військами. Невідкладні заходи, яких необхідно 

буде вжити для подальшої безпечної експлуатації об’єктів на майданчику 

Чорнобильської АЕС та зони відчуження як тільки це дозволять обставини, 

потребуватимуть суттєвих інвестицій в інфраструктуру та обладнання. 



Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування робить усе можливе для вирішення проблем, спричинених 

російською військовою агресією, та завжди буде стояти на захисті питань подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи.  

Комітет висловлює подяку живим, які сьогодні стоять на сторожі безпеки у зоні 

відчуження та на інших ядерних об’єктах, віддає шану пам'яті тим, хто загинув під 

час трагічних подій вторгнення російських окупаційних військ та тим, хто втратив 

своє здоров'я, ліквідовуючи наслідки Чорнобильської катастрофи. 

26 квітня 2022 року народні депутати України - Голова Комітету  

Бондаренко О.В., заступник Голови Комітету Криворучкіна О.В., голови підкомітетів 

Мандзій С.В. і Якименко П.В. взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника 

пожежникам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС у м. Чорнобиль та відзначенні працівників 

ДСНС.  

 

 

 



 

 

 


