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26 26 квітняквітня 1986 1986 рокуроку оо 1.23 1.23 заза київськимкиївським часомчасом сталасясталася
найбільшанайбільша техногеннатехногенна аваріяаварія вв історіїісторії людствалюдства -- вибухнуввибухнув
четвертийчетвертий реакторреактор ЧорнобильськоїЧорнобильської АЕСАЕС іі сумарнасумарна радіаціярадіація
ізотопівізотопів, , викинутихвикинутих вв повітряповітря, , склаласклала 50 50 мільйонівмільйонів кюрікюрі, , 
щощо вв 3030--40 40 разівразів більшебільше, , ніжніж припри вибухувибуху бомбибомби вв ХіросіміХіросімі
вв 1945 1945 роціроці. . 

ПотужнимПотужним вибухомвибухом булобуло зруйнованозруйновано
стальнустальну іі свинцевусвинцеву обшивкуобшивку реакторареактора, , іі вв
повітряповітря піднялосьпіднялось більшебільше 60 60 тонтон
радіоактивнихрадіоактивних матеріалівматеріалів. . ЛишеЛише наступногонаступного
днядня, , післяпісля тоготого якяк уу ШвеціїШвеції заза рівнемрівнем радіаціїрадіації
визначиливизначили, , щощо вв УкраїніУкраїні маламала місцемісце аваріяаварія, , 
урядуряд СРСРСРСР повідомивповідомив пропро ЧорнобильськуЧорнобильську
трагедіютрагедію. . ВідВід вибухувибуху іі припри гасіннігасінні пожежіпожежі, , 
щощо тривалатривала близькоблизько 10 10 днівднів, , загинувзагинув 31 31 
чоловікчоловік іі більшебільше 200 200 булобуло госпіталізованогоспіталізовано. . 
ЗагаломЗагалом вв УкраїніУкраїні померлопомерло нене меншеменше 15 15 
тисячтисяч людейлюдей, , ураженихуражених вв результатірезультаті аваріїаварії
нана ЧорнобильськійЧорнобильській АЕСАЕС..



ЗонаЗона складаєтьсяскладається зз трьохтрьох частинчастин: 30: 30--кілокіло--
метроваметрова зоназона відчуженнявідчуження, , зз якоїякої вв
обовобов''язковомуязковому порядкупорядку булобуло відселеновідселено всевсе
населеннянаселення, 10, 10--кілометровакілометрова зоназона навколонавколо
станціїстанції, , деде йй дотепердотепер сконцентрованосконцентровано
найвищінайвищі показникипоказники радіоактивногорадіоактивного забрудзабруд--
неннянення ізотопамиізотопами плутоніюплутонію ((більшебільше 4 000 000 4 000 000 
БкБк//мм22) ) іі особливаособлива зоназона -- промисловийпромисловий
майданчикмайданчик ЧАЕСЧАЕС, , деде розміщуєтьсярозміщується
промисловапромислова інфраструктураінфраструктура ЧорнобильськоїЧорнобильської
АЕСАЕС. . 

НаНа сьогоднісьогодні серйознусерйозну небезпекунебезпеку становитьстановить лишелише особливаособлива зоназона, , короткочаснекороткочасне
перебуванняперебування нана будьбудь--якійякій іншійіншій ділянціділянці територіїтериторії нене спровокуєспровокує захворюваннязахворювання нана
променевупроменеву хворобухворобу. . НаНа територіяхтериторіях зонизони неможливонеможливо провестипровести повнуповну дезактиваціюдезактивацію

відвід радіонуклідіврадіонуклідів. . ЛюдиЛюди вжевже ніколиніколи
((принаймніпринаймні уу найближчінайближчі 24 24 тисячітисячі роківроків) ) 
нене зможутьзможуть користуватисякористуватися землеюземлею, , ряснорясно
забрудненоюзабрудненою радіацієюрадіацією. . 



ВВ нашнаш часчас, , уу звзв’’язкуязку іізз загрозоюзагрозою руйнуванняруйнування саркофагусаркофагу наднад 44--мм енергоблокоменергоблоком
ЧорнобильськоїЧорнобильської АЕСАЕС, , проводятьсяпроводяться роботироботи попо перетвореннюперетворенню обоб''єктуєкту ««УкриттяУкриття»», , 
якийякий єє відкритимвідкритим джереломджерелом іонізуючогоіонізуючого випромінюваннявипромінювання відвід ядернихядерних матеріалівматеріалів
зруйнованогозруйнованого реакторареактора, , уу екологічноекологічно безпечнубезпечну системусистему. . 

КонфайнментКонфайнмент –– захисназахисна спорудаспоруда, , щощо включаєвключає вв себесебе комплекскомплекс технологічноготехнологічного
обладнанняобладнання длядля вилученнявилучення ізіз зруйнованогозруйнованого енергоблокаенергоблока матеріалівматеріалів, , якіякі
містятьмістять ядернеядерне паливопаливо тата забезпеченнязабезпечення безпекибезпеки персоналуперсоналу, , населеннянаселення іі
довкіллядовкілля.. ППроектомроектом передбаченпередбаченаа експлуатаціяексплуатація новновоїої спорудспорудии впродовжвпродовж
наступнихнаступних 100 100 роківроків. . 



СпорудженняСпорудження ннововогоого саркофагсаркофагуу нана ЧАЕСЧАЕС розпочалосьрозпочалось уу квітніквітні 2012 2012 рокуроку, , йогойого
будуютьбудують близькоблизько 3 3 тисячтисяч робітниківробітників. . БудівельникиБудівельники працюютьпрацюють вахтовимвахтовим
методомметодом, , абиаби нене перевищитиперевищити дозудозу допустимоїдопустимої радіаціїрадіації..

ОсобливістьОсобливість спорудженняспорудження новогонового саркофагусаркофагу полягаєполягає вв
томутому, , щощо вінвін будубудуєєтьсяться нана відстанівідстані 180 180 метрівметрів відвід обоб''єктуєкту
««УкриттяУкриття»». . ЦеЦе дадаєє змогузмогу суттєвосуттєво знизитизнизити опроміненняопромінення
персоналуперсоналу, , задіяногозадіяного нана будівництвібудівництві.        .        ДляДля будівництвабудівництва
створеностворено спеціальнийспеціальний майданчикмайданчик. . ОсновнаОсновна спорудаспоруда
включаєвключає арковуаркову конструкціюконструкцію, , пролітпроліт якоїякої уу напрямкунапрямку північпівніч--
південьпівдень становитьстановить 257,44257,44 мм, , висотависота 108,39108,39 мм, , довжинадовжина
150150 мм, , фундаментифундаменти, , західнузахідну тата східнусхідну торцевіторцеві стінистіни, , 
необхіднінеобхідні забезпечувальнізабезпечувальні тата допоміжнідопоміжні системисистеми. . ПісляПісля
завершеннязавершення будівництвабудівництва аркиарки їїїї насуваютьнасувають заза допомогоюдопомогою
рейокрейок, , застосовуючизастосовуючи спеціальніспеціальні механізмимеханізми, , нана існуючийіснуючий

обоб''єктєкт ««УкриттяУкриття»»..

ПроектПроект дужедуже повільноповільно
реалізуєтьсяреалізується черезчерез бракбрак
коштівкоштів тата зз іншихінших
причинпричин. . ОрієнтовноюОрієнтовною
датоюдатою закінченнязакінчення
будівництвабудівництва називаютьназивають
2018 2018 рікрік. . 



МайданчикМайданчик комплексукомплексу ««ВекторВектор»»
розташованийрозташований нана територіїтериторії зонизони відчуженнявідчуження
нана відстанівідстані 17 17 кмкм уу південнопівденно--західномузахідному
напрямкунапрямку відвід ЧорнобильськоїЧорнобильської АЕСАЕС. . ««ВекторВектор»» єє
комплексомкомплексом виробництввиробництв зз дезактиваціїдезактивації, , 
транспортуваннятранспортування, , переробкипереробки тата захороненнязахоронення
радіоактивнихрадіоактивних відходіввідходів ((РАВРАВ)). . БудівництвоБудівництво
комплексукомплексу розпочаторозпочато уу березніберезні 1998 1998 рокуроку тата

здійснюєтьсяздійснюється уу двідві чергичерги. . НаНа майданчикумайданчику комплексукомплексу виробництввиробництв ««ВекторВектор»» вжевже
експлуатуєтьсяексплуатується спеціальноспеціально обладнанеобладнане приповерхневеприповерхневе сховищесховище длядля захороненнязахоронення
РАВРАВ..



ПовітряПовітря вв ЗоніЗоні незмірнонезмірно чистішечистіше, , ніжніж уу будьбудь--
якомуякому містімісті. . ПроПро невидимийневидимий впливвплив радіаціїрадіації
нагадуютьнагадують лишелише табличкитаблички зз
попередженнямипопередженнями, , якіякі повсюдповсюдии розміщенірозміщені вв
найзабрудненішихнайзабрудненіших ділянкахділянках ЗониЗони..



СпорудженняСпорудження ЧАЕСЧАЕС іі містаміста енергетиківенергетиків ––
ПрипПрип’’ятіяті уу 19701970--тіті рокироки булобуло ВсесоюзноюВсесоюзною
ударноюударною комсомольськоюкомсомольською будовоюбудовою.. МістоМісто
ПрипПрип’’ятьять розташованерозташоване вв дельтідельті однойменноїоднойменної
річкирічки, , вв 22--хх кмкм нана північнийпівнічний західзахід відвід ЧорноЧорно--
бильськоїбильської АЕСАЕС. . ТакаТака близькістьблизькість обумовилаобумовила
сумнусумну долюдолю містаміста післяпісля аваріїаварії. . ККатастрофаатастрофа
поставилапоставила населеннянаселення містаміста передперед необхідністюнеобхідністю
терміновоїтермінової евакуаціїевакуації іі переселенняпереселення. . 

НиніНині ПрипПрип''ятьять –– цеце однеодне зз найбільшихнайбільших залишенихзалишених містміст світусвіту. . МертвіМертві коробкикоробки
висотнихвисотних будівельбудівель. . БіляБіля параднихпарадних –– химерніхимерні нагромадженнянагромадження ізіз битогобитого скласкла, , 
обмотокобмоток кабелівкабелів, , бетонбетон, , порослийпорослий мохоммохом. . ПП''ятиповерхівкиятиповерхівки усіусі зруйнованізруйновані. . ТількиТільки
сімсім міськихміських будинківбудинків, , побудованихпобудованих більшбільш добротнодобротно, , щеще тримаютьсятримаються. . ПрипПрип''ятьять
повільноповільно руйнуєтьсяруйнується підпід впливомвпливом часучасу тата мародерівмародерів. . ЦеЦе МеккаМекка длядля всіхвсіх сталкерівсталкерів



ЗабрудненняЗабруднення територіїтериторії містаміста радіоактивнимирадіоактивними випадамивипадами доситьдосить нерівномірненерівномірне тата
плямистеплямисте. . НаНа відмінувідміну відвід 1986 1986 рокуроку радіоактивністьрадіоактивність уу ПрипПрип''ятіяті суттєвосуттєво зменшиласязменшилася. . 
ПротеПроте йй досідосі існуєіснує достатньодостатньо забрудненихзабруднених територійтериторій. . НайголовнішаНайголовніша зміназміна, , якоїякої
зазналазазнала ПрипПрип''ятьять –– містомісто обростаєобростає лісомлісом. . ЗаразЗараз цеце справжнісправжні міськіміські джунгліджунглі уу
буквальномубуквальному сенсісенсі..



ППриродарирода, , позбавленапозбавлена впливувпливу людинилюдини, , повертаєповертає територіютериторію собісобі. . 
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