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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

ПРО РАДІАЦІЙНУ СИТУАЦІЮ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В РАЙОНІ ПОЖЕЖІ 

СТАНОМ НА 18.05.2022, 8:30 годину 

За даними NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management 

System), що доступні за посиланням https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/, в 

період з 00:00 до 8:30 18 травня 2022 року в районі зони відчуження (ЗВ), 

фіксуються осередки займання. 

 
Рис. 1 – Ситуація щодо осередків займання в межах ЗВ 18 травня 2022 року за 

даними NASA 

 

Таблиця 1 - Розміри осередків займання 18 травня 2022 року 

№ зп Район займання 
Розташування району 

займання 

Максимальний розмір 

осередку займання*, км2 

8:30 

1 с. Стара Марківка в межах ЗВ ~1,5 

2 КДП «Дитятки» в межах ЗВ ~1,1 

3 
к.н.п. Кам’янка – 

КДП «Зелений мис» 
в межах ЗВ ~16 

Примітки:  * - за даними супутникових знімків NASA FIRMS (Рис. 1) 

 

Осередки займання є продовженням пожеж що були поширені на 

території ЗВ 17 травня 2022 року (Рис. 2). 

 

За період з 00:00 до 8:30 

1 

2 

3 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/
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Рис. 2 – Ситуація щодо осередків займання в межах ЗВ 17 травня 2022 року за 

даними NASA 

 

За даними NASA сумарна площа що пошкоджена пожежами в районі 

к.н.п. Шевченкове – с. Стара Марківка з 8 по 17 травня 2022 року склала ~15 

км2 (Рис. 3). 

 
Рис. 3 – Ситуація щодо осередків займання в районі к.н.п. Шевченкове – с. 

Стара Марківка з 8 по 18 травня 2022 року за даними NASA 

 

За даними NASA сумарна площа що пошкоджена пожежами в районі 

Дитятківського лісництва з 4 по 17 травня 2022 року склала ~47 км2 (Рис. 4). 

 

Основним джерелом пожеж є антропогенна діяльність, особливо у 

випадках сухої та вітряної погоди. Зона з максимальним рівнем радіаційного 

впливу фактично визначається масштабами пожежі і близькістю до лінії вогню. 

 

Враховуючи радіологічну значимість пожеж на території ЗВ, радіаційний 

фон контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю 

радіаційного стану (АСКРС) у 39 пунктах (Рис. 5).  

За період з 00:00 до 23:30 
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Рис. 4 – Ситуація щодо осередків займання в районі Дитятківського лісництва з 

4 по 18 травня 2022 року за даними NASA 

 

 
Рис. 5 – Картосхема розташування пунктів моніторингу АСКРС «SkyLink» ЗВ 

 

ДСП «Екоцентр» поновлено роботу пунктів АСКРС в обмеженому 

режимі функціонування. Підвищення рівня показників потужності 

еквівалентної дози (ПЕД) гамма-випромінювання, а тим більше перевищень 

контрольних рівнів, на пунктах АСКРС ЗВ не виявлено, спостерігаються 

сезоні коливання показників випромінювання. 

 

В рамках відновлення системи радіаційної безпеки та радіаційно-

дозиметричного контролю, в зоні відчуження поновлено роботу у ручному 

режимі двох контрольно-дозиметричних пунктів (КДП) пропуску, що посилені 
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мобільними системами виявлення випромінювання (Rapiscan TSA MD-134), які 

виконують функції портальних моніторів для обстеження транспортних засобів, 

та виявлення радіоактивно небезпечних матеріалів. 

 

Роботи щодо дозиметричного супроводу працівників ДСНС, так як і сама 

робота працівників ДСНС, щодо локалізації та ліквідації осередків займання, 

ускладнена, через значні обсяги мінування території ЗВ російськими 

військовими формуваннями. 

 

На даний час інформація щодо радіаційної ситуації пов’язаної з 

розвитком пожеж на території ЗВ може мати лише оціночний характер, та 

базуватися на наявних інформаційних матеріалах та даних. Внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації, та виходячи з умов воєнного стану, 

ДСП «Екоцентр» та його персонал не може виконувати свої функції в повному, 

довоєнному обсязі. 
 

Інформуємо, що відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних 

ситуацій (НС), критерієм пожежі як НС у ЗВ є лісова пожежа верхова на площі 

від 10 га (0,1 км2), низова пожежа – на площі від 20 га (0,2 км2). Для заповідних 

територій та об’єктів особливого природоохоронного значення ці критерії 

становлять 5 га (0,05 км2) та 10 га (0,1 км2) відповідно. 
 

Особливу небезпеку з точки зору радіаційних ризиків, становлять пожежі 

на територіях зі значними рівнями забруднення радіонуклідами (Рисунок 6), та 

у місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними 

відходами (територія у межах 10-км радіуса навколо Чорнобильської атомної 

електростанції). 
 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із ГО 

«SaveDnipro» на Saveecobot зібрали всі доступні та актуальні дані 

радіометричних мереж різних організацій України (Міністерства охорони 

здоров’я України, Державної служби надзвичайних ситуацій України, 

Укргідрометцентра, органів місцевої влади та суб’єктів господарювання), на 

єдиній карті радіаційного фону в Україні https://www.saveecobot.com/radiation-

maps. 
 

За цими даними радіаційна ситуація на території України стабільна, 

коливання показників ПЕД перебувають в звичних межах їх повсякденної 

реєстрації (Рис. 7). 

https://www.saveecobot.com/radiation-maps
https://www.saveecobot.com/radiation-maps


5 

 

 

ЧАЕС 

ЧАЕС 

ЧАЕС 



6 

 

Рис. 6 – Характеристики забруднення території ЗВ радіонуклідами 

 
Рис. 7 – Актуальна ситуація щодо показників ПЕД гамма-випромінювання на 

пунктах контролю 

 

ЦПНРА УкрГМЦ ДСНС України повідомляє, що враховуючи рівень 

радіоактивного забруднення території поширення пожеж, продукти горіння не 

створюють радіаційних загроз мешканцям навколишніх населених пунктів. 

 

Рівні додаткового забруднення поверхні землі за 48 годин горіння (Рис. 8) 

починаючи з 17 травня, не перевищуватимуть в західній частині ЗВ та 

південніше к.н.п. Опачичі 6 Бк/м2 Cs137 та 4 Бк/м2 Sr90. 
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Рис. 8 – Моделювання поширення продуктів горіння від джерел поблизу 

с. Нова Марківка та к.н.п. Опачичі початок розрахунку пожежі з 00:00 

17.05.2022, тривалість 48 годин (за даними ЦПНРА УкрГМЦ ДСНС України) 

Максимальна доза додаткового опромінення за 48 годин навіть поблизу 

згарищ не перевищуватиме 2 000 нЗв. За межами зони відчуження загальна 

прогнозована доза на рівні с. Красятичі не перевищуватиме 30 нЗв, а на рівні 

с. Горностайпіль – 16 нЗВ. У середньому мешканець України за рік залежно від 

природних умов проживання отримує від 2 000 000 до 5 000 000 нЗв, 

допустимий рівень додаткового опромінення за рік (понад природний) згідно 

Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) становить 1 000 000 нЗв. 

 

 

Рекомендації 

 

З огляду на масштаби та локалізацію пожежі, персонал підприємств ЗВ не 

потребує додаткових заходів з РБ. 

 

Особовий склад та персонал, залучений в локалізації та ліквідації пожежі, 

в обов’язковому порядку повинен застосовувати ЗІЗ органів дихання.  

 

Вказаному персоналу пройти додаткове обстеження на спектрометрі 

випромінювання людини (СВЛ) з метою визначення вмісту 137Cs в організмі. 

 

Для громад Вишгородського району Київської області та Коростенського 

району Житомирської області у разі виявлення задимленості, або при відчутті 

запаху гарі – щільно зачинити вікна в помешканнях та без потреби не 

перебувати на вулиці. 

 

 

 

Генеральний директор ДСП «Екоцентр»    Сергій КІРЄЄВ 


