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26 квітня 1986 р. стало чорним днем календаря для нашої країни. Саме тоді на 

Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яка за своїми масштабами не має 

аналогів у світі й до теперішнього часу її розглядають як катастрофу. На той час, правда, 

наша країна називалася Союз Радянських Соціалістичних Республік, але вже через п'ять років 

увесь тягар наслідків цієї катастрофи повністю впав на плечі нової незалежної України.  

ЧАЕС була збудована завдяки волюнтаристським рішення керівництва Радянського 

Союзу – інакше логіку розташування цього потужного об'єкта енергетичної інфраструктури 

зрозуміти не можна: у разі виникнення критичної ситуації станція, розташована на півночі 

Київської області за 90 км від столиці у верхів’ї Дніпра, становила реальну загрозу не лише 

столиці, а й значній частині території України. І ці загрози стали реальністю в ніч на 26 квітня 

1986 року, тридцять п'ять років тому, коли на четвертому енергоблоці стався вибух і в 

навколишнє середовище потрапила значна кількість радіоактивних матеріалів. Сам процес 

викидів радіоактивних речовин був неймовірним: порушення режиму експлуатації реактора 

спричинило потужне енерговиділення й підвищення температури, в результаті чого 

зруйнований розгерметизований ректор почав фонтанувати техногенними радіоізотопами. 

Радіоактивний струмінь з реактора сягав висоти 10 кілометрів, і це тривало сорок діб, поки 

реактор не був засипаний  відкладами. І ось саме ці радіоактивні хмари досягли території 

Європи, а потім і країн інших континентів, аж до Південної Америки, Океанії та Азії.  

Основний вплив аварії на навколишнє середовище – це вплив радіоактивних викидів із 

реактора ЧАЕС. Завдяки мінливості метеорологічних умов в після аварійний період 

радіоактивне забруднення значних за площею територій України, Білорусі, Росі та багатьох 

інших країн Європи мало складну мозаїчну картину. І саме цей фактор спричинив 

масштабний прямий і опосередкований вплив на природне довкілля, здоров'я населення 

уражених територій та ліквідаторів аварії, економічну інфраструктуру та соціальну 

організацію місцевих громад та всього українського суспільства. 

Неймовірними зусиллями й численними людськими жертвами аварія була подолана. 

Економічні збитки, пов'язані з ліквідацією наслідків аварії, не кажучи вже про недоотриману 

вигоду від нормальної експлуатації ЧАЕС, важко оцінити, але зрозуміло, що вони є 

гігантськими. І ці витрати не є остаточними, оскільки держава змушена покривати витрати на 

підтримання ЧАЕС в неактивному стані, на експлуатацію об'єкта «Укриття», збудованого над 

залишками четвертого енергоблоку, на очищення забруднених територій, на соціальні 

програми для ліквідаторів та населення уражених територій та ін. Соціальні та економічні 



аспекти, пов'язані з аварією на ЧАЕС та її наслідками, - це потужна й складна тема для 

дослідників, управлінців, спеціалістів у галузі безпеки та представників інших сфер 

суспільства, яка не є предметом даного розгляду. В рамках цього повідомлення хотілося б 

окреслити основні прямі та опосередковані екологічні наслідки аварії на ЧАЕС.  

А вони перш за все пов’язані з радіоактивними викидами і радіоактивним 

забрудненням території. Понад 145 тис. км
2
 лише території  України, Республіки Білорусь та 

Російської Федерації були забруднені ізотопами 
137

Cs з критичними для живих організмів 

рівнями радіації (понад 37 кБк/м
2
). Радіоактивне забруднення потрапило до ключових 

компонентів екосистем - до літологічної основи, гідросфери, ґрунтового і рослинного 

покривів. Якщо спершу це були короткоживучі ізотопи, то з плином часу основними 

забрудниками залишаються аналоги біогенних елементів, таких як калій і кальцій – 
137

Cs і 
90

Sr. Найбільш забрудненою виявилася територія, що оточує реактор, так звана Зона з 

умовним радіусом 30 км. Але радіоактивні елементи Зони мігрують за її межі, а основними  

шляхами міграції визначені водний річковий стік (перш за все р. Прип’ять), який охоплює 85-

95 % від сумарного винесення радіонуклідів всіма шляхами міграції, повітряне перенесення 

(5-10 %), біогенне винесення (0.1-3 %) та техногенна міграція (близько 0.0002 %).  

Радіаційним забрудненням уражено 9% сільськогосподарських угідь України. 

Критичними ландшафтами залишаються ліси, для яких характерні найтриваліші періоди 

напівочищення від техногенних радіонуклідів у порівнянні з іншими ландшафтами, а 

лісовкриті території займають значну частину уражених земель Українського Полісся. 

Прямий вплив радіації на живі організми проявився у перші часи після аварії, й під її 

дію потрапили практично всі живі структури – від вірусів до екосистем. Критичних рівнів 

ураження зазнала біота Зони відчуження: на початковій стадії інтенсивні дози спричинювали 

загибель рослинних і тваринних організмів (для прикладу варто згадати, зокрема, сосни 

легендарного «рудого лісу», організми поверхневого шару ґрунтів та ін.). Радіаційний фактор 

спричинював появу численних мутантних форм одноклітинних і багатоклітинних організмів. 

Після гострої фази, яка була згубною для багатьох організмів території ураження, 

спостерігалася повільна регенерація біотичного різноманіття з підвищеною часткою форм, 

стійких до радіації. 

Потужний вплив на стан біорізноманіття та екосистеми спричинив людський фактор. 

Вірніше, відсутність або обмеження людського втручання.  Відновлення природного 

характеру екосистем, навіть в умовах радіаційного забруднення, переконливо показало, що  

критичним фактором впливу на живу природу є саме людська діяльність. Зафіксовані 

радіаційні порушення на клітинному рівні та на рівні організмів і популяцій не вплинули на 

стан флористичного та фауністичного різноманіття, а спрямована інтродукція неаборигенних 

видів продемонструвала їхню життєздатність. Зокрема, завезення кількох особин коней 

Пржевальського впродовж кількох років сформувало життєздатну популяцію цих тварин. В 

Зоні відчуження, де людська діяльність зведена до мінімуму, появилися хижаки, які до цього 

давно не спостерігалися. Екосистема, незважаючи на радіаційний фактор, демонструє 

дивовижну стійкість і життєздатність. 



Але мабуть це є єдиним позитивним надбанням, яке пов’язане з аварією на ЧАЕС. На 

загал, феномен аварії на ЧАЕС залишається символом національного болю, втрат і єднання 

нації перед загрозою. Загрозою, яку ми подолали.   


