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Найбільше від катастрофи на 
ЧАЕС постраждала не Україна, а 
Білорусь, яка отримала 70% 
радіаційного забруднення з 
Чорнобиля.  

Аварія призвела до 
забруднення більш як 145 
тис. км 2 території  України 

У 1986 р. було евакуйовано 
майже 116 тис. чоловік 

Потужнии ̆ циклон проніс 
радіоактивні речовини 
територіями Литви, Латвії, Польщі, 
Швеції, Норвегії, Австрії, 
Фінляндії, Великої Британії, а 
пізніше – Німеччини, Нідерландів, 
Бельгії.      

Потужний витік радіації 
"пофарбував" ліс неподалік 
Чорнобильської АЕС у яскраво 
рудий колір. З того часу він 
називається "Рудий ліс".      

Природа, позбавлена впливу 
людини протягом 30 років, 
завирувала у зоні ЧАЕС з новою 
силою – Чорнобиль кишить 
дикими тваринами.          

забруднено більше ніж 2300 
населених пунктів 







Біота найбільш забруднених водоймищ 
характеризується високим рівнем радіоактивного 
забруднення. У тканинах риб нагромаджується не 
тільки цезій-137, але й стронцій-90 й ізотопи 
плутонію і америцій, що спричиняє пошкодження 
репродуктивних тканин. У клітинах безхребетних 
тварин уражених водойм спостерігається 
підвищення рівню клітин з абераціями хромосом 
приблизно в 10 разів у порівнянні з «чистими» 
водоймами. 
У амфібій та гризунів, котрі мешкають у Зоні 
відчуження, відбувається 
накопичення  радіонуклідів у кістковій тканині, що 
призводить до розвитку дистрофічних перебудов в 
губчастих кістках, розшарування кісткових 
пластинок. 



В структурі порід лісів зони відчуження 
переважають насадження сосни звичайної. 
Крайнім виразом радіобіологічної відповіді 
рослин була загибель сосен та ялин на території, 
котра отримала назву «Рудого лісу». Початкові 
дози опромінення тут були дуже високими, про 
що свідчить наявність загиблих не лише голкових 
дерев, але й деяких листяних порід, як, наприклад, 
береза та вільха чорна. Середні значення 
поглинутих цими деревами доз перевищували 170 
Гр. У цих місцях загинули різні види як рослин, 
так і тварин. 



За 25 років після аварії радіоекологічна ситуація у 
порівнянні з 1986 та 1991 р. покращилася. У той 
же час, в межах третьої зони (а сьогодні це 
територія майже 200 населених пунктів) ще 
необхідно здійснювати заходи, спрямовані на 
зменшення доз опромінення, які може 
отримувати населення за рахунок споживання 
продуктів харчування місцевого виробництва. У 
межах зони відчуження ще сотні років 
залишатимуться непридатними для проживання 
території (майже 300 км2). 





500 тисяч людей померли від радіації, за оцінками 
незалежних експертів 

8,5 мільйонів жителів України, Білорусі, Росії в найближчі 
дні після аварії отримали значні дози опромінення. 

90 784 особи було евакуйовано з 81-го населеного пункту 
України до кінця літа 1986 року. 

Понад 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії – 
боролися з вогнем і розчищали завали. 
 
 



1977 року запустили перший блок Чорнобильської АЕС. 

2 роки пропрацював четвертий енергоблок ЧАЕС –  на 
повну потужність його запустили 1984 року. Це був 

“наймолодший” і найсучасніший реактор. 

2 дні світ нічого не знав про вибух. 

30 співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або 
гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з 

моменту аварії. 



2293 українських міст і селищ із населенням 

приблизно 2,6 мільйона людей забруднено 

радіоактивними нуклідами.  

11 тонн ядерного палива було викинуто в 

атмосферу внаслідок аварії на 4-му енергоблоці 

Чорнобильської АЕС.  

10 днів – з 26 квітня до 6 травня – тривав викид 

активності із пошкодженого реактора на рівні 

десятків мільйонів кюрі на добу, після чого знизився 

у тисячі разів. Фахівці називають цей період 

активною стадією аварії. .  

200 тисяч квадратних кілометрів – на таку 

територію поширилася дія радіації. Із них 52 тисячі 

квадратних кілометрів – сільськогосподарські землі.  



400 видів тварин, птахів і риб, 1200 видів 

флори продовжують існувати в “зоні відчуження”, де 

через істотне та катастрофічне забруднення повітря, 

ґрунтів і вод заборонено проживати людям.  

26 квітня–жовтень 1986 року Чорнобильська АЕС 

не працювала. У жовтні 1986-го 1-й і 2-й 

енергоблоки було знову введено в експлуатацію; у 

грудні 1987 року відновив роботу 3-й. 4-й енергоблок 

не запрацював.  

1991 рік – на 2-му енергоблоці сталася пожежа, 

внаслідок якої була заблокована робота цього 

реактора.   

15 грудня 2000 року – Чорнобильську атомну 

електростанцію зупинено повністю.  



Вересень 2010-го – закладка фундаменту під новий 

саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком, у квітні 

2012-го стартувало будівництво арки, що мала 

накрити “Укриття”, у жовтні 2011 року на майданчику 

комплексу “Вектор” почалося будівництво 

Централізованого сховища відпрацьованих джерел 

іонізуючого випромінювання. .  

29 листопада 2016 року  завершили насування арки 

над 4-м енергоблоком.  





Візуальна частина логотипу - шестигранник як 

символ зовнішнього покриття реактора. Щорічно 

його вид буде змінюватися. 
19 лютого в Києві українське креативне агентство Banda Agency 

представило офіційний логотип Чорнобильської зони. Про це повідомляє 

APnews з посиланням на "Радіо Свобода". 

За основу бренду дизайнери взяли форму поверхні реактора, який привів 

до катастрофи у 1986 р. 

Візуальна частина логотипу - шестигранник як символ зовнішнього 

покриття реактора. Щорічно його вид буде змінюватися - від заповненого 

чорним кольором зображення шестикутника до повного його зникнення у 

2064 році. 

«2064 - це плановий термін виведення з повною експлуатації 

Чорнобильської атомної електростанції та повного подолання всіх 

наслідків трагедії, яка сталася у 1986 році. Створення такого бренду є 

кроком до залучення туристів з усього світу», - заявив перший заступник 

міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів 

Богдан Боруховський. 



«МИ НЕ ЗАДУМУВАЛИ ЦЕ ЯК ТУРИЗМ» 

У далекому 1995 році, коли усе тільки починалося, ніхто не думав, що 

масових туристів справді колись цікавитиме «радіоактивна пустка», якою 

була Зона відчуження в уявленні пересічних людей. Знаходилися поодинокі 

зацікавлені: з ними Олександр Сирота їздив до Прип’яті, розповідаючи, по 

суті, історію свого дому, свого дитинства. 



ПАНДЕМІЯ – ЦЕ ПАУЗА, ЯКОЮ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ, ЩОБ ЗРОБИТИ ЗОНУ 

ВІДЧУЖЕННЯ ПРИВАБЛИВІШОЮ ДЛЯ ТУРИСТІВ. 



29 листопада в історії атомної безпеки не лише України, а й, без перебільшення, 
усього світу, відбулася визначна подія. Величезна куполоподібна споруда, відома серед 
фахівців як новий безпечний конфайнмент, накрила старий Чорнобильський 
"Саркофаг", аби на найближчі 100 років убезпечити аварійний четвертий реактор 
ЧАЕС, радіоактивне обладнання, залишки ядерних відходів і пилу. 



Рівень і масштаби забруднення території України ізотопами плутонію фактично не 
змінилися 

Певна необізнаність та непоінформованість ліквідаторів про катастрофічні наслідки 
радіаційного випромінювання для людського здоров`я стали фатальними для багатьох з 

них… 

Активність 241Ат поступово зростає, за рахунок розпаду 241Рu, а масштаби його 
поширення співставні із поширенням ізотопів плутонію.  

Катастрофи неможливо було уникнути, адже вона була уособленням тоталітарного 
режиму колишнього СССР. 




