
Ситуація на атомних об’єктах України 

Інформація про Державне агентство України з управління зоною 

відчуження 

Підприємства зони відчуження продовжують відновлювати свою 

діяльність. 

На даний час в Чорнобильській зоні активно ведуться процеси відновлення 

діяльності підприємств та інфраструктури після деокупації.  

 

ДСП «ЧАЕС»: 

 Організовано доставку персоналу для належного виконання робіт із 

забезпечення безпечного стану та життезабезпечення об’єктів проммайданчика 

ДСП «ЧАЕС», безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива та 

поводження з РАВ ДСП «ЧАЕС». 

 Триває благоустрій місць розміщення персоналу у зоні відчуження.  

 Продовжується ремонт та модернізація системи фізичного захисту.  

 Створюється резервний інформаційний канал між проммайданчиком 

ДСП «ЧАЕС» та містом Славутич. 

 Відновлено працездатність автоматизованих, інформаційних систем 

та інформаційно-обчислювальної мережі ЧАЕС після окупації. 

 Ведеться робота з Агентством ядерної та радіаційної безпеки 

Норвегії про надання допомоги у відновленні інформаційних систем і ресурсів у 

рамках проекту «Центр візуалізації зняття з експлуатації ЧАЕС», що у 3-D 

просторі створює об’ємні локації та об’єкти, що діють або законсервовані.  

 Розроблено концепцію національного проекту технічного 

співробітництва МАГАТЕ на 2024-2025 роки. Над її створенням працювало 

декілька підрозділів фахівців ДСП «ЧАЕС».  

 Тривають дії по відновленню робочої та експлуатаційної 

документації, пошкодженої та втраченої внаслідок окупації ДСП ЧАЕС 

військами російської федерації. 

 

ЦППРВ – кроки до відновлення: 



 Проведено ремонтно-відновлювальні та налагоджувальні роботи 12 

з 25 систем охоронної сигналізації з підключенням до пульта охорони.  

 Здійснюється спостереження за периметром Комплексу виробництв 

«Вектор» через відеонагляд. Відновлено непрацюючі прилади 

відеспостереження. 

 Відновлено роботу 3 водних свердловин у м. Чорнобиль, ПЗРВ 

«Буряківка» та в районі села Янів. 

 Проведено роботи по обстеженню ПТЛРВ підприємства на наявність 

вибухонебезпечних предметів силами вибухотехників служби Національної 

поліції України. 

 Проводяться ремонтно-профілактичні роботи по відновленню 

водопостачання та водовідведенню, виявлені пориви ліквідовано. Обстеження 

водоводів триває. 

 Проведено роботи з відновлення житлового фонду (ремонт дверей, 

замків, вікон і т. ін.) 

 Ремонтуються пошкоджені транспортні засоби. 

 

ДСП Північна Пуща на сторожі зони відчуження: 

 У зоні відчуження працівниками ДСП "Північна Пуща" ведеться 

постійний моніторинг ділянок де відбувалися пожежі, щоб не допустити нових 

осередків загоряння.  

 У Котовському лісництві в кв.101,109, задимленість. Загрози 

поширення вогню немає. Через замінування допуск на територію заборонено.  

 Здійснюється постійне патрулювання території на тих ділянках, де 

не існує загрози вибухів - проводиться окараулення площі ліквідованої пожежі в 

Дитятківському лісництві в кв.115 та в Опачицьком лісництві - кв.142-144,170-

173.  

 До гасіння пожеж було залучено техніку лісових пожежних станцій 

ДСП "Північна Пуща".  

 В Чорнобильській зоні працює 77 рятувальників. 

 

ДСП «Екоцентр» налагоджує працю: 

 Нещодавно було відновлено Автоматизовану систему контролю 

радіаційного стану (АСКРС), до складу якої входять 39 датчиків вимірювання 



потужності дози гамма-випромінювання. Ця частина системи працює у 

автоматичному режимі та передає дані кожну годину. До складу АСКРС також 

входять 14 пунктів спостереження за вмістом радіоактивних аерозолів у 

приземному шарі повітря. Роботу чотирьох з них було відновлено в районі КПП 

«Дитятки», міста Чорнобиль, села Копачі, ПЗРВ «Буряківка». 

 Відновлено роботу дільниці бета-спектрометрії Центральної 

аналітичної лабораторії. 

 Проведено моніторинг пожеж та їх поширення на території ЗВ. 

 Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо впливу 

військових формувань російської федерації на навколишнє природне 

середовище зони відчуження, ризиків перебування в зоні відчуження та 

проведення наукових досліджень. 

 Оновлено картосхему обсягів робіт ДСП «Екоцентр» з радіаційно-

дозиметричного контролю, проведених на території ЗВ. 

 Виконано роботи з радіаційно-екологічного моніторингу та 

радіаційно-дозиметричного контролю: 

• відібрано проби повітря 

• відібрано проби води 

• проведено 33 лабораторних дослідження. 

 

Заповідник відновлює частину наукових спостережень: 

 Піротехнічною службою ДСНС проведено обстеження 

адмінприміщень Заповідника та приміщень і прилеглої території мобільного 

пункту «Оташів» й вольєру для зубрів на предмет виявлення вибухонебезпечних 

предметів. 

 Забезпечено підтримання в робочому стані технічних та плавзасобів 

пунктів охорони, проведено косметичний ремонт адмінібудівлі на пункті 

охорони с. Оташів. 

 Проведено перемовини та узгоджено питання щодо надання 

допомоги Заповіднику від Української природоохороної групи UNCG. 

 Відновлено частину наукових спостережень та дослідів (з 

урахуванням правил безпеки пересування територією заповідника після 

деокупації). 

 В приміщенні Інформаційного центру Заповідника відбулась 

стаціонарна 



 фотовиставка «Людина vs Природа: пакт про ненапад». 

 Спільно із фахівцями Інституту проблем виховання НАПН України 

проведено вебінар «Довкілля і війна» для освітян Київщини. 

 

ДП «ЦОТІЗ» відновлює системи 

 Відновлено зв’язок на КПП «Дитятки» за допомогою профільного 

обладнання. 

 Встановлено необхідне обладнання та відновлено друк перепусток 

до зони відчуження. 

 Частково відновлено обладнання системи контролю доступу до зони 

відчуження. 

 Забезпечено роботу оперативно-диспетчерської служби ДАЗВ та 

бюро перепусток. 

 Організовано доставку пенсії та інших соціальних виплат 

самопоселенцям зони відчуження. 

 Організовано заїзд та супровід у зоні відчуження офіційних 

делегацій, представників засобів масової інформації, окремих громадян. За два 

тижні заїхало 19 груп, 70 осіб. З них: 35 громадян України, 35 представників 

іноземних країн. 

 

Інформація про Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний 

Заповідник 

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК – НАУКОВА УСТАНОВА! 

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник отримав 

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи. 

Такий високий статус, крім визнання й натхнення до посиленої розбудови 

наукової спроможності та мотивації до наукової роботи, дає чимало переваг.  

Наприклад, включення до Державного реєстру наукових установ і, як 

наслідок, шанс виборювати державне фінансування на науково-дослідні роботи; 

можливість доєднатись до Європейського дослідницького простору з метою 

розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, вільного 

трансферу знань, мобільності дослідників тощо. 



Все це разом підніме науковий потенціал Заповідника та, відповідно, 

примножить кількість доступних людству наукових знань. На основі останніх 

стане можливим більш ефективне управління заповідною територією та 

виконання ЧРЕБЗ функцій по збереженню біотичного й ландшафтного 

різноманіття, адаптації природних комплексів до змін клімату. 

 

 

Інформація про радіаційне обстеження територій Київської області, які 

знаходилися у тимчасовій окупації військами рф 

У червні фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та 

радіаційної безпеки проводять радіаційне обстеження територій Київської 

області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами рф. 



З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну 

з території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, 

існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі.  

Обстежуватимуться лише території Іванківській ОТГ, на яких було 

проведено розмінування. 

Радіаційне обстеження виконується відповідно до отриманих запитів, 

власними силами ДНТЦ ЯРБ, та є безкоштовним для жителів громади.  

Радіаційне обстеження шляхів Київ-Іванків та смт. Іванків-КПП 

«Дитятки» виконали фахівці Державного Науково-технічного центру з ядерної 

та радіаційної безпеки 14-15 червня 2022 року. 

Також ДНТЦ ЯРБ виконав радіаційне обстеження шляхів Київ-Іванків-

КПП «Дитятки» після окупації російськими загарбниками. 

Як повідомляє ДНТЦ ЯРБ, обстеження виконувалось за допомогою 

автомобіля радіаційної розвідки RanidSONNI (мобільної радіологічної 

лабораторії) та портативного обладнання. Автомобільна гамма-зйомка 

доповнювалася додатковими через кожні 10 км вимірюваннями потужності 

амбієнтного еквіваленту дози (ПЕД) гамма-випромінювання вручну. Також було 

проведено додаткові радіаційні обстеження місць колишнього розташування 

військової техніки окупаційних військ рф. 

За маршрутом смт. Іванків – КПП «Дитятки» автомобільна гамма-зйомка 

була виконана по усьому маршруту, додатково на відрізку шляху смт. Іванків – 

с. Оране через кожні 5 км та на відрізку шляху с. Оране – КПП «Дитятки» через 

кожні 2 км виконувались вимірювання потужності амбієнтного еквіваленту дози 

(ПЕД) гамма-випромінювання за допомогою портативних ЗВТ. Також було 

проведено додаткові радіаційні обстеження місць колишнього розташування 

військової техніки окупаційних військ рф, залишків військової техніки 

окупаційних військ рф та місць стоянок окупаційних військ. Особливу увагу під 

час обстеження було приділено слідам від військової техніки, що лишились після 

окупації даних територій. 

Під час виконання вимірювань ПЕД гамма-випромінювання аномальних 

значень виявлено не було, отримані результати знаходяться в межах природних 

фонових значень, характерних для даної місцевості, і складають 0,04 – 0,10 

мкЗв/год на ділянці шляху Київ-Іванків. На ділянці смт. Іванків – с. Оране теж 

аномальних значень виявлено не було, отримані результати знаходяться в межах 

природних фонових значень характерних для даної місцевості і складають в 

середньому 0,10 мкЗв/год. 



Водночас під час проведення обстеження ділянки шляху с. Оране – КПП 

«Дитятки» на узбіччі дороги було виявлено точкову радіаційну аномалію з ПЕД 

порядку 6 мкЗв/год при вимірюванні на висоті до 5 см від поверхні ґрунту, що 

створювалася ізотопом цезію-137. При цьому, значення ПЕД на висоті 1 м 

становила 0,17 мкЗв/год, що знаходиться в межах природних фонових значень, 

характерних для даної місцевості. 

ДНТЦ ЯРБ наголосив, що обстеження за допомогою металошукача не 

виявило сторонніх предметів, тому не виключено, що точкове забруднення 

створене так званою «гарячою частинкою», яка, могла бути перенесена з ЧЗВ у 

період після аварії на ЧАЕС, так і вивезена на гусеницях чи колесах окупаційної 

важкої техніки. Поблизу виявленого точкового забруднення немає жодних 

будівель, місць постійного або тимчасового перебування людей та не 

провадиться сільськогосподарська діяльність і випас худоби, тому виявлена 

радіаційна аномалія не становить загрози життю та здоров’ю людей. 

14 червня було перевірено маршрут: м. Київ (вул. Василя Стуса, 35-37 

(офіс ДНТЦ ЯРБ) – проспект Академіка Палладіна – Велика Кільцева дорога) – 

Автошлях P69 – Автошлях Р02 (с. Нові Петрівці – с. Старі Петрівці – с. Лютіж – 

с. Демидів – с. Димер – с. Катюжанка – с. Феневичі – с. Рудня-Шпилівська – смт. 

Іванків). 

А 15 червня радіаційне обстеження проводилося за маршрутом: смт. 

Іванків - під’їзна дорога до Чорнобильської АЕС/КПП «Дитятки» (с. Сукачі – с. 

Хочева – с. Оране – КПП «Дитятки») – с. Сукачі (вул. Леніна – вул. Шевченка) 

– смт. Іванків (вул. Івана Проскури – вул. Київська). 

 

 


