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ВСТУП 4

ВСТУП

В рамках повномасштабного вторгнення російської армії на територію Укра-
їни, окрім бомбардування житлових кварталів і цивільної інфраструктури, 

російські війська замахнулися на міжнародну безпеку і вдалися до ядерного те-
роризму. 24 лютого війська окупантів взяли під контроль Чорнобильську атомну 
електростанцію (далі —  АЕС), 4 березня —  Запорізьку АЕС, під час захоплення 
якої її промисловий майданчик було обстріляно збройними силами РФ зі стрі-
лецької зброї та артилерійських систем різного калібру, внаслідок чого були 
пошкоджені системи й елементи енергоблоків АЕС та інфраструктурні будівлі.

Окуповані атомні електростанції росіяни перетворили на військові 
об’єкти, розміщуючи на їхній території особовий склад та важке озброєння. 
Якщо на Чорнобильській АЕС окупанти «господарювали» п’ять тижнів, після 
чого були вимушені її залишити в рамках свого відступу з Київської області, 
то контроль над Запорізькою станцією вони здійснюють дотепер —  тероризують 
персонал, обстрілюють її територію та створюють прямі ризики для ядерної 
безпеки.

Ведення активних бойових дій в районі розташування Запорізької АЕС 
(далі —  ЗАЕС), перебування військових РФ на майданчику атомної станції та їхні 
непередбачувані дії можуть призвести до низки катастрофічних наслідків. Зо-
крема, до унеможливлення виконання персоналом безпосередніх функцій з ке-
рування енергоблоками, перешкоджання застосуванню додаткових технічних 
засобів, впроваджених на енергоблоках ЗАЕС з урахуванням досвіду аварії 
на АЕС Фукусіма, та перешкоджання підрозділам Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України гасіння пожеж та реагування на інші можливі аварії. Крім 
того, дії російських військових можуть призвести до унеможливлення захисту 
персоналу та населення тимчасово окупованої території в районі розташування 
ЗАЕС в умовах ядерної/радіаційної аварії тощо.



ВСТУП 5

Згідно з Положенням про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додат-
ком до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року 1, 
та Додатковим протоколом I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року 
(Протокол I) 2, забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини й мето-
ди ведення воєнних дій, здатні завдати надмірних пошкоджень або надмірних 
страждань. Міжнародне право встановлює обмеження щодо способів викори-
стання дозволених видів зброї та методів ведення військових дій —  забороня-
ється атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки чи 
споруди, за умови, що ці будівлі і міста не використовуються для військових цілей.

Відповідно до статті 54 Протоколу I (захист об’єктів, необхідних для виживан-
ня цивільного населення) заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити 
або доводити до непридатності об’єкти, необхідні для виживання цивільного на-
селення. Статтею 56 Протоколу I встановлено, що установки і споруди, що містять 
небезпечні сили, не повинні ставати об’єктами нападу навіть у тих випадках, коли 
такі об’єкти є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати звільнення 
небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення.

Фахівці національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» 
провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відо-
кремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування 
та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами —  вартість акти-
вів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 
28 184 млн. грн., зокрема основних засобів —  27 804 млн. грн 3. Остаточний розмір 
втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деоку-
пації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна. «Енергоатом» 
планує вжити всіх заходів для відшкодування збитків і притягнення до відпові-
дальності РФ і її державну корпорацію з атомної енергії «Росатом».

Незважаючи на фізичний та психологічний тиск, оперативний персонал 
Запорізької атомної електростанції продовжує працювати та контролювати 
стан безпеки енергоблоків й докладає максимум зусиль для забезпечення їх 
безпечної експлуатації. Зв’язок із співробітниками станції постійно підтримуєть-
ся, інформація про параметри та режими експлуатації енергоблоків щоденно 
оновлюється й оприлюднюється завдяки дистанційному контролю та системам 
радіаційного моніторингу із забезпеченням передачі даних до системи IRMIS 
МАГАТЕ.

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text

3 https://t.me/energoatom_ua/10475

https://t.me/energoatom_ua/10475


ВСТУП 6

В даній публікації, підготовленій Луганським обласним правозахисним 
центром «Альтернатива», представлені наслідки захоплення двох атомних 
електростанцій України —  Запорізької та Чорнобильської в ході російсько- 
української війни в період з 24 лютого по 20 грудня 2022 року.

Інформація була отримана з відкритих джерел, серед яких національні ЗМІ, 
соціальні мережі, заяви офіційних осіб та публічні свідчення очевидців.
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КЛЮЧОВІ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

На початок 2022 року більше ніж 50 % електроенергії України генерувалося 
за допомогою атомних станцій, серед яких 43 % генерації забезпечувала 

Запорізька АЕС, що була окупована російською армією 4 березня. Це був пер-
ший випадок в світовій історії, коли одна країна взяла під свій контроль 
ядерний об’єкт іншої країни. Міжнародна спільнота абсолютно не була готова 
до такого сценарію.

З початку серпня 2022 року Запорізька АЕС стала об’єктом постійних атак 
з боку російської армії. Під загрозою обстрілів перебуває не лише безпосеред-
ньо станція, а й лінії електропередачі, які її живлять. Відключення енергоблока від 
мережі та зупинка реактора —  це процедура, яка в плановому порядку робиться 
щороку на кожному реакторі. Проте штатне відключення триває не менше тиж-
ня під постійним контролем фахівців, а різке відключення ЗАЕС від живлення, 
вважають експерти 4, може призвести до сценарію катастрофи на Фукусімі.

Постійний безперебійний доступ до джерела електроенергії є критично 
необхідним. Звісно, на станції встановлені дизель- генератори, але це не може 
бути довгостроковим рішенням. Якщо АЕС перейде на дизельні генератори, за-
пасного плану більше не буде, 90 хвилин без терморегуляції можуть спричинити 
величезну проблему. До того ж в умовах окупації перевірити працездатність 
резервних генераторів, які мають бути в робочому стані та мати достатньо 
палива для живлення насосів та інших систем, практично неможливо.

4 https://theins.info/news/254254

https://theins.info/news/254254
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За словами Ольги Кошарної, колишньої членкині Колегії державної інспекції 
ядерного регулювання України, «Енергоатом» робив розрахунки щодо оцінки 
наслідків аварії з розплавленням активної зони в разі втрати зовнішнього енер-
гопостачання та води у першому контурі:

«На 27 липня 2022 року були розрахунки, що в залежності від напряму 
вітру, вологості, опадів і температури через 6–7 годин радіоактивна 
хмара піде на Румунію/Крим/Болгарію, через 23 години це буде 
Туреччина, але найбільші опади випадуть у Краснодарському 
краї. Ми оперуємо цифрами, згідно з якими на відстані 350 км 
від Енергодару з опадами випадуть 100 тисяч бекерелів на 1 м2 
при нормі 400 на 1 м2. Сто тисяч бекерелів на квадратний метр —  
це зона відчуження. Отже, Росії дістанеться, навіть якщо буде 
північний вітер, а західний вітер взагалі все на Росію понесе».

Перебування працівників АЕС під постійним фізичним та психологічним 
тиском російських окупантів також створює прямі ризики для безпеки. Коли 
персонал має справу зі складним об’єктом та дуже структурованими процесами, 
співробітники мають зберігати спокій.

4 серпня 2022 року відбулося засідання Колегії Державної інспекції ядерного 
регулювання України, яке було присвячене безпековій ситуації на Запорізькій 
АЕС 5. Колегія дійшла висновку, що розміщення на майданчику ЗАЕС військового 
арсеналу може призвести (внаслідок його безпосереднього застосування чи 
детонування) до пошкодження систем та елементів, важливих для безпеки ядер-
них установок ЗАЕС. Відтак, залежно від особливостей експлуатаційного стану 
ядерної установки та характеру пошкоджень, за найнесприятливішого випадку 
вже протягом кількох годин може відбутися тяжке пошкодження ядерного палива 
із подальшим радіаційним забрудненням довкілля та радіаційним опроміненням 
персоналу і населення.

З огляду на це, Колегія Держатомрегулювання ухвалила рішення про ви-
знання дій військових РФ на майданчику ЗАЕС та розміщення військової тех-
ніки з боєкомплектом, зброєю й вибухівкою безпосередньо поруч із ядерними 
установками актом ядерного тероризму.

5 https://t.me/znppatom/1025

https://t.me/znppatom/1025


КЛЮЧОВІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 9

23 листопада 2022 року під час чергової масованої ракетної атаки російської 
армії по території України, внаслідок зниження частоти в енергосистемі через 
пошкодження енергетичної інфраструктури відбулось спрацювання аварійного 
захисту на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Усі енерго-
блоки цих станцій були автоматично відключені від електромережі. Тимчасово 
окупована Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту із запуском всіх 
дизель- генераторів. Таким чином, уперше за 40-річну історію української 
атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені.

Звісно, подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних 
станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний 
рівень кваліфікації та знань задля оперативного реагування. Але незважаючи 
на це, завжди існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що 
несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними 
ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій.

Фахівці «Енергоатому» зробили все можливе для найскорішого віднов-
лення роботи атомної генерації. 24 листопада Запорізька АЕС отримала жи-
влення власних потреб від енергосистеми України. Всі дизель- генератори 
були відключені та переведені в режим чергування. Енергоблоки Рівненської, 
Південноукраїнської та Хмельницької АЕС були підключені до електромережі, 
постачання електроенергії для потреб українських громадян та економіки країни 
було поновлено.

Станом на 20 грудня через постійні російські обстріли всі шість енергобло-
ків окупованої ЗАЕС зупинені. Їх включення блокується російськими окупантами. 
Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від 
енергосистеми України.

За думкою «Енергоатому», єдиним способом запобігти світовій ядерній 
загрозі є виведення російських військових із Запорізької АЕС (найбільшого 
в Європі ядерного об’єкту), всієї прилеглої до неї території та повернути станції 
статус мирного цивільного об’єкту, яким вона була до російського вторгнення.
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ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 6

Запорізька атомна електростанція розташована на березі Каховського во-
досховища в Запорізькій області, поруч із містом Енергодар. Це найбільша 

в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція, що 
складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн. кВт кожен. Щорічно станція 
генерує близько 40 млрд. кВт·год електроенергії, що становить п’яту частину 
загальнорічного виробництва електроенергії в Україні й половину її виробництва 
на українських атомних станціях.

6 Матеріали, використані в цьому розділі:
 https://bit.ly/3WOvSIC
 https://bit.ly/3hJQy5Y
 https://t.me/energoatom_ua
 https://t.me/znppatom
 https://t.me/DIUkraine
 https://www.bbc.com/russian/news-63106095
 https://on.wsj.com/3OTt0H0
 https://t.me/orlovdmytroEn/611
 https://youtu.be/zvIW8sndvoo
 https://bbc.in/3C4YmWL
 https://bit.ly/3C4b5Jj
 https://bit.ly/3VkVA6o
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За підсумками роботи у 2000 році Запорізька АЕС була визнана однією 
з трьох найкращих атомних станцій світу, що повністю відповідають вимогам 
МАГАТЕ.

Захоплення станції

4 березня 2022 року, на момент захоплення станції російськими окупантами 
в роботі перебували три енергоблоки (№ 2, 3, 4), на енергоблоці № 1 тривав 
плановий ремонт, енергоблоки № 5, № 6 знаходилися в резерві.

Ввечері 3 березня російські військові важкою технікою у складі близько 
100 одиниць прорвали блокпост на в’їзді до Енергодару та Запорізької АЕС, 
увірвалися в місто та почали обстрілювати атомну станцію. Було зафіксовано 
влучання в енергоблок № 1 та вщент розбито корпус А учбово- тренувального 
комплексу. Через високі ризики пошкодження атомних установок енергобло-
ки № 2 та 3 були переведені у безпечний холодний стан; в роботі залишався 
енергоблок № 4, який знаходився на максимальній відстані від зони обстрілу. 
В кількох місцях було пошкоджено естакаду подачі тепла до Енергодару, місто 
залишилося без опалення.
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О першій ночі 4 березня 2022 року на блочному щиті керування третього 
енергоблоку Запорізької АЕС працююча зміна персоналу за допомогою гуч-
номовця й системи оповіщення, яку чути по всій території станції, намагала-
ся «достукатися» до загарбників: «Прекратите стрельбу по ядерно опасному 
объекту! Вы ставите под угрозу безопасность всего мира! Работа жизненно 
важных органов Запорожской станции может быть нарушена. Нашими силами 
невозможно будет ее восстановить».

До 4:30 адміністративний корпус ЗАЕС та прохідна станції були під обстрі-
лами, поки не опинилися під контролем загарбників. О 9-ій ранку 4 березня 
персонал станції, виснажений фізично і морально, був допущений до роботи.

Обстріл Запорізької АЕС в ніч з 3 на 4 березня —  це перший випадок 
в історії, коли діючу атомну станцію атакували війська, нехтуючи всіма 
нормами міжнародного права з протидії ядерному тероризму. Найбільшу 
небезпеку представляє ядерний матеріал, який зберігається у шести ядерних 
реакторах станції та в пререакторних басейнах витримки. Окрім цього, на май-
данчику АЕС розташовані близько 150 контейнерів із відпрацьованим ядерним 
паливом.

42 країни і Європейський союз засудили напад російських військ на За-
порізьку атомну електростанцію та закликали Росію негайно вивести звідти 
свої війська. Їхня спільна заява була оприлюднена на сайті делегації ЄС при 
міжнародних організаціях у Відні.
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Функціонування Запорізької 
АЕС в умовах окупації

З першого дня захоплення Енергодару —  міста- супутника Запорізької АЕС, 
на вулицях значно побільшало військових, зокрема поліцейських та «омоновців», 
основним завданням яких було придушення акцій протесту та мирних зібрань. 
З усіх адміністративних будівель окупанти познімали прапори України. На меш-
канців міста було посилено інформаційно- психологічний тиск, проводилася 
масова агітаційна робота з метою схиляння населення Енергодару на свій бік. 
Через фактичну блокаду міста спостерігалися проблеми з пальним, перебої 
з поставкою продуктів харчування та медикаментів.

Провідний інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції 
Служби головного технолога Андрій Шевчик пішов на співпрацю з окупантами 
та заявив про створення «ради самоорганізації міста» під його керівництвом.

В перші місяці окупації всі шість енергоблоків ЗАЕС обслуговувалися 
українським персоналом, робочі зміни мали можливість ротації. Формально 
окупанти не втручалися в роботу АЕС, але вони змусили персонал погоджувати 
з їхнім командуванням всі технічні рішення. Всіх працівників станції по прибутті 
на неї ретельно перевіряли озброєні загарбники.

З серпня 2022 року Запорізька АЕС стала об’єктом постійних обстрілів 
з боку російської армії. Фіксувалися «прильоти» артилерії біля промислового 
майданчика АЕС, влучання у високовольтні лінії зв’язку Запорізької АЕС з енер-
госистемою України. Співробітники станції вимушені були працювати в небез-
печних умовах, під постійним фізичним та психологічним тиском.

Для оцінки ситуації 1 вересня на станцію прибула делегація Міжнародно-
го агентства з атомної енергії (далі —  МАГАТЕ), завданнями якої було оцінити 
фізичні пошкодження об’єктів, визначити працездатність основних і резервних 
систем охорони та безпеки, а також оцінити умови роботи персоналу. Відвідавши 
станцію, інспектори дійшли висновку, що ситуація з безпекою на ЗАЕС є без-
прецедентною. Обстріл станції загрожують її фізичній цілісності, порушення якої 
може призвести до ризику «ядерного інциденту», наслідки якого будуть відчутні 
як в Україні, так і за її межами.

6 вересня був опублікований звіт МАГАТЕ про радіаційну безпеку в Україні, 
в якому, зокрема, була інформація про візит місії на Запорізьку атомну електро-
станцію. Члени місії підтвердили, що РФ розмістила «військовий персонал, тран-
спортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька 
військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2». 
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Делегація зафіксувала присутність експертної групи «Росатома», яка за думкою 
МАГАТЕ, може призвести до «втручання в нормальну роботу операційного ке-
рівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень». 
В звіті також згадується, що присутність росіян на ЗАЕС справила негативний 
вплив на український персонал станції, який перебуває в «надзвичайно стре-
сових умовах».

В своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликало до негайного припинення будь-
яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження, до виве-
зення з території ЗАЕС «усіх транспортних засобів, які можуть втручатися 
в роботу систем безпеки та обладнання», а також до створення належних 
робочих умов для персоналу. Окрема рекомендація стосується «негайного 
створення зони ядерного захисту» довкола Запорізької АЕС, в чому МАГАТЕ 
готова посприяти.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство пла-
нує забезпечити постійне представництво своїх експертів на окупованій росій-
ськими військами Запорізькій АЕС.
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5 жовтня, враховуючи результати псевдореферендуму щодо приєднан-
ня окупованих українських територій до РФ, згідно з якими 93,11 % виборців 
в Запорізькій області «проголосували» «ЗА», президент РФ підписав указ 
про передачу Запорізької АЕС у власність Росії. В указі йшлося, що тепер 
здійснювати діяльність з експлуатації станції «власними силами чи із залучен-
ням інших організацій» буде акціонерне товариство «Експлуатуюча організація 
Запорізької АЕС». Була викрадена печатка підприємства, яка засвідчувала право 
підпису документів.

Згодом на Запорізьку АЕС почали прибувати представники російської дер-
жавної корпорації з атомної енергії «Росатом», які почали переконувати, а іноді 
й примушувати персонал станції переоформлювати трудові угоди та влаштову-
ватися на роботу на щойно створену фейкову «Запорізьку АЕС» з юридичною 
адресою в Москві. Як повідомляє ВВС News, українському персоналу Запорізь-
кої АЕС стали надходити погрози про те, що їх можуть змусити воювати на боці 
РФ, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу в «Росатом». 
Один із співрозмовників видання каже, що росіяни хочуть зберегти на станції 
український персонал, тому що підготовка нових працівників може зайняти 
до 8–10 років.

Виконувач обов‘язків генерального директора Запорізької АЕС Петро Котін 
звернувся до працівників станції з проханням не приймати пропозицій окупантів, 
не підписувати жодних заяв, контрактів та залишатися в полі українського зако-
нодавства. Окупанти вдавалися до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча 
працівників станції вже підписали контракти. Насправді з 6700 співробітників, 
які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні 
підписали контракти з «Росатомом». Причому переважна більшість із тих, хто 
це зробив, «погодилися» під тиском загарбників. Ще 4300 працівників ЗАЕС ви-
їхали на підконтрольну Україні територію. Серед тих, хто зголосився працювати 
на росіян, були й добровольці, зокрема із керівного складу станції. Так, головний 
інженер АЕС Юрій Черничук в грудні погодився на співпрацю з окупантами 
та став «новим очільником» Запорізької атомної електростанції.
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Військова присутність російських 
окупантів на території АЕС

З самого початку окупації Енергодару росіяни використовують Запорізьку 
АЕС як військову базу. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну 
окупантів, командний склад розосереджений містом і проживає в квартирах 
місцевих жителів, що виїхали. У машинних залах на енергоблоках № 1, 2 та 3 
росіяни розмістили свій військовий арсенал —  танки, вантажівки, зброю, бо-
єкомплекти, через що до трьох енергоблоків ускладнений потенційний доступ 
спеціальної техніки в разі пожежі. На даху п’ятого енергоблока встановлено 
обладнання радіоелектронної боротьби із засобами аеророзвідки.

Зберігання зброї та вибухових речовин безпосередньо в машинних 
залах енергоблоків найбільшої в Європі АЕС порушує всі норми та вимоги 
щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи атомних станцій.

Росіяни не приховують своїх планів і відкрито шантажують увесь світ, заяв-
ляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. За інформацією 
«Енергоатому», начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту 
ЗС РФ генерал- майор Валерій Васильєв, командувач гарнізону ЗАЕС, висту-
паючи перед своїми солдатами, запевнив, що «тут буде або російська земля, 
або випалена пустеля».

«Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об’єкти Запорізької атомної 
станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. 
Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми 
готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни- визволителі, маєте 
розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший 
наказ —  ми маємо виконати його з честю!», —  заявив Васильєв.

В середині жовтня російські окупанти почали звозити у машинні зали 1-го 
та 2-го енергоблоків ліжка, матраци, бойлери та інше побутове «знаряддя», 
вірогідно для облаштування зимових казарм на ЗАЕС і збільшення своєї при-
сутності на станції.

В грудні на територію захопленої АЕС було завезено кілька реактивних 
систем залпового вогню «Град». Установки було розміщено біля енергоблоку 
№ 6, поряд із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного 
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палива. Найімовірніша провокація, що може готуватися —  обстріли «Градами» 
протилежного берега Дніпра, зокрема міст Нікополь і Марганець, безпосеред-
ньо з майданчика АЕС, під «прикриттям» енергоблоків і сховища відпрацьова-
ного ядерного палива.

Неодноразово міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що найпер-
шою і необхідною умовою для забезпечення ядерної безпеки є повне виведення 
російських військ із захоплених об’єктів атомної енергетики.

Російські обстріли

З початку серпня 2022 року Запорізька АЕС регулярно обстрілюється ро-
сійськими силами. 5 серпня прильоти артилерії були зафіксовані біля промис-
лового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ 
ввідно- розподільного пристрою автотрансформатора ЗАЕС —  Запорізька ТЕС. 
В результаті її пошкодження на одному з енергоблоків спрацював аварійний 
захист, увімкнулись дизель- генератори; цей блок було розвантажено та від-
ключено від енергомережі. Через повторні вечірні обстріли були пошкоджені 
азотно- киснева станція та об‘єднаний допоміжний корпус. Український персонал 
ЗАЕС перебував на місці, виконував всі заходи із забезпечення ядерної та ра-
діаційної безпеки й ліквідовував наслідки пошкоджень.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури було 
розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом 
порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наступного дня російські окупанти влучили по майданчику ЗАЕС безпосе-
редньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. 
Через ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу, 
постраждали близько 800 м2 віконних поверхонь в різних будівлях станції, оскол-
кове поранення отримав один працівник ЗАЕС. За п’ять днів внаслідок чергової 
атаки було зафіксовано п’ять «прильотів» в районі комендатури станції —  безпосе-
редньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Через об-
стріли на станції не вдалося вчасно провести «перезмінку» —  задля безпеки атом-
ників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад до Енергодару.

25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої по-
руч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС 
з енергосистемою України. Три інших лінії зв’язку були пошкоджені раніше під 
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час російських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції 
відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне зне-
струмлення ЗАЕС —  вперше в історії станції. За добу була виконана частина від-
новлювальних робіт, два зупинених енергоблоки було під’єднано до енергомережі.

У вересні 2022 року в результаті чергової атаки на Запорізьку АЕС було 
пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку № 6 з відкритим розподільчим 
пристроєм ЗАЕС, відключились блоковий трансформатор і трансформатори 
власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск 
двох дизель- генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів 
охолодження палива.

В середині жовтня внаслідок ракетного обстрілу російськими військами 
була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області, в ре-
зультаті чого аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС —  Дніпровська. 
Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі 
увімкнулись дизель- генератори. «Енергоатом» підготував і відправив на ЗАЕС 
чергову партію дизельного пального. Згодом українським фахівцям вдалося 
знайти технічне рішення, як відновити роботу лінії зв’язку, і живлення власних 
потреб станції знову здійснювалося від енергосистеми України.

2 листопада в результаті російських обстрілів було пошкоджено дві остан-
ні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, 
внаслідок чого станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились 
всі 20 дизель- генераторів. Згодом схема живлення власних потреб ЗАЕС була 
оптимізована та було залишено в роботі 9 дизель- генераторів. Енергоблоки 
№ 5 та № 6 були переведені в холодний стан.

«Енергоатомом» було ухвалено рішення, а Державною інспекцією ядерного 
регулювання України надано дозвіл щодо виведення 5-го та 6-го енергоблоків 
на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка кри-
тично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, 
персоналу, населення та довкілля.

Окупанти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запу-
стити енергоблоки. «Директором» станції від «Росатому» Олегом Романенком 
було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення їх на мінімальний 
рівень потужності. До того ж 20 листопада росіяни обстріляли та пошкодили 
саме те обладнання, відмова якого унеможливлювала будь-які подальші дії 
щодо запуску енергоблоків ЗАЕС. Під час чергової атаки було зафіксовано що-
найменше 12 «прильотів» на майданчик Запорізької АЕС. В результаті було 
пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої 
води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох 
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загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також 
зафіксовано три влучання в районі підстанції «Райдуга».

Внаслідок зупинки енергоблоків Запорізької АЕС тепла вода перестала 
потрапляти у ставок- охолоджувач ЗАЕС, в результаті чого температура води 
впала до +13˚С, що призвело до масового вимирання риби у ставку, що був 
зариблений тепловодною тілапією та азійським сомом, які були завезені майже 
25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну 
функцію, знищуючи зелені водорості та забезпечуючи чистоту охолоджувальних 
трубок конденсатора турбіни.

 Станом на 17 грудня всі шість енергоблоків окупованої ЗАЕС зупинені. 
Їх включення блокується окупантами. Станція продовжує постійно споживати 
близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.
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Терор персоналу станції

В умовах окупації персонал ЗАЕС продовжує забезпечувати ядерну без-
пеку України та всієї Європи, перебуваючи під постійним тиском військових РФ, 
ризикуючи стати жертвою російських тортур.

21 березня працівники всіх атомних станцій України (Південноукраїнської, 
Рівненської, Хмельницької) провели акції солідарності та підтримки мешканців 
Енергодару та співробітників Запорізької АЕС, які потрапили в окупацію та по-
терпають від шаленого тиску та терору.

Від самого захоплення станції серед 11 тисяч персоналу перебувало понад 
500 озброєних військовослужбовців РФ. Вони шукали серед працівників АЕС 
українських шпигунів, патрулювали станцію, дорікали працівникам, які розмов-
ляли українською, а не російською мовою, перевіряли їхні мобільні телефони 
щодо лояльності до української влади. Поширеною практикою було викрадення 
співробітників із подальшими допитами. За словами міського голови Енергодару 
Дмитра Орлова, заручників катували струмом, били, утримували в ув’язненні 
тижні, а іноді й місяці. Вимагали визнаватись у «протиправній діяльності» (прихо-
вуванні зброї, участі у самообороні міста), називати прізвища своїх «спільників».

Генеральний директор станції Ігор Мурашов та інші працівники атомної 
галузі, що звільнилися з полону, розповідали, що підрозділ ФСБ Росії створив 
підземні в’язниці поряд із заводом, де вони били затриманих робочих прикла-
дами автоматів та палицями, стріляли в ноги та лікті, позбавляли їжі та при-
кріплювали до вух та пальців електроди. За даними «Енергоатому», понад 200 
співробітників було затримано, а десятки досі вважаються зниклими безвісти.

23 травня 2022 року російські військові увірвалися до будинку співробітни-
ка енерго- ремонтного підрозділу Запорізької АЕС, колишнього учасника АТО 
Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. З численними кульови-
ми пораненнями чоловіка було госпіталізовано до міської лікарні Енергодару. 
Пізніше Швецю вдалось виїхати на неокуповану територію України.
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У червні на російському блокпосту зупинили Володимира Жайворонка, 

49-річного підрядника станції, в телефоні якого солдатами було знайдено фо-
тографії російського пішого патруля та список автомобілів, викрадених у мир-
них жителів, які вони визнали свідченням підривної діяльності. Його доставили 
у відділення поліції та кинули в одну із трьох підвальних камер, заповнених 
робітниками станції. Жайворонок розповідав, що за 53 дні перебування у по-
лоні співробітники ФСБ неодноразово били його прикладами. Під час інтерв’ю 
журналістам The Wall Street Journal він продемонстрував відсутність нігтя, який 
було вирвано слідчими. Рани на його зап’ястях були перев’язані бинтами.

За словами колишніх полонених працівників, більшість затриманих звіль-
няли за кілька тижнів, якщо вони погоджувалися записати відеозвернення 
з пропагандистськими меседжами, яке згодом транслювалося російськими 
телеканалами, або їхні родини могли дозволити собі дати хабар ФСБ.

Технік станції, який провів у в’язниці понад 70 днів, описав свою камеру 
як підземну кімнату без вікон з єдиним входом, що охороняється, в якій «пахло 
фекаліями і хлорним антисептиком». В камері знаходилися дерев’яні ящики 
і дошки, на яких можна було спати. За його словами, охоронці його роздягали 
та погрожували зґвалтувати, після чого погрожували зґвалтувати його дружину. 
Як він сам сказав, його обличчя було надто понівечене від тортур для запису 
пропагандистського відео. Тюремна охорона взяла хабар за його визволення, 
але Енергодар він залишити не зміг.

На початку липня мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив про смерть 
водолазу гідроцеху Запорізької АЕС Андрія Гончарука. 29 червня окупанти 
жорстоко побили досвідченого та професійного співробітника атомної станції 
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за те, що він відмовився брати участь в організованій ними провокації. Російські 
військові звинувачували працівників у зберіганні зброї на території станції та під 
тортурами вибивали у них «визнання» в тому, що ще в березні вони скинули 
в бетонні чаші басейнів, що охолоджують, зброю —  вибухівку або снаряди. Під 
цим приводом окупанти наполягали на осушенні охолоджувальних басейнів для 
перевірки його чаш та зупинки насосів, які подають воду на системи безпеки 
енергоблоків. В «Енергоатомі» зазначили, що якщо це станеться, то системи 
безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що 
є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. Згодом росіяни 
могли б помістити в бетонні чаші вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю, 
а потім звинуватити в цьому працівників ЗАЕС чи її захисників і зробити це фор-
мальним приводом для запрошення на станцію представників МАГАТЕ з метою 
пред’явлення даних «фактів».

Після відмови Андрія Гончарука пірнати у бризковий басейн АЕС, його 
жорстоко побили. У стані коми чоловіка було доставлено до лікарні, де, не при-
ходячи до тями, він помер від отриманих численних травм.

17 липня було викрадено начальника служби охорони навколишнього се-
редовища ЗАЕС Ігоря Квашніна. Наступного дня російські військові вивезли 
в невідомому напрямку заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації 
та поводження з радіоактивними відходами Сергія Піхтіна та майстра цеху де-
зактивації Олену Рябцеву.

Співробітники захопленої Запорізької АЕС за допомогою SMS-повідо-
млень розповіли журналістам ВВС, що вони є фактичними заручниками росіян. 
За їхніми словами, окупанти відключили Інтернет, дозволили користуватися 
лише російськими SIM-картами, перетворили навчальний корпус на казарму. 
Харчування працівників здійснюється в одній єдиній їдальні, оскільки в інших 
окупанти облаштували свої бази. Через те, що на дахах розташовані пункти 
спостереження, прохід туди заборонений. Російські військові вільно перемі-
щаються станцією зі зброєю, персонал змушений працювати фактично під ду-
лами автоматів. Респонденти підтвердили, що росіяни використовують станцію 
як військову базу, висловилися про щоденну загрозу викрадення, а також про 
свої побоювання щодо «радіоактивного зараження навколишніх територій» 
та ядерної катастрофи.

Працюючи у важких фізичних та психологічних умовах, доведені до відчаю 
співробітники АЕС в серпні, після чергових обстрілів опублікували звернення 
до світової спільноти, в якому підкреслили, що за п’ять місяців було порушено 
безліч правових норм, принципів і регламентів забезпечення безпеки у сфе-
рі поводження з мирним атомом, а сама атомна станція стала, по суті, ціллю 
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безперервних військових атак. Працівники станції закликали міжнародне това-
риство відстояти разом з ними право жити та працювати, ростити та виховувати 
дітей у мирному місті, у мирній країні, на мирній планеті.

Новий «мер» міста, призначений Росією, Олександр Волга регулярно за-
кликав керівників підприємства змиритися з неминучістю роботи на окупацію 
та стверджував, що Росія тут назавжди. 1 жовтня стало відомо про викрадення 
генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Чоловіка зупинив 
російський патруль дорогою від станції до міста Енергодар і із зав’язаними очи-
ма вивіз його у невідомому напрямку. МАГАТЕ звернулося до російської влади 
з проханням надати роз’яснення щодо затримання гендиректора Запорізької 
АЕС. За два дні Ігоря Мурашова було звільнено.

10 жовтня російськими окупантами було викрадено заступника генераль-
ного директора Запорізької АЕС з персоналу Валерія Мартинюка. За тиждень 
російські окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника 
служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та поміч-
ника генерального директора станції Олега Ошеку.

8 грудня російські військові увірвалися до приміщення, де було розташо-
ване Управління соціальних програм Запорізької АЕС, і в присутності інших 
працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його 
заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття окупанти вивели їх з при-
міщення та відвезли у невідомому напрямку.

На думку «Енергоатому», такими діями окупанти намагаються домогтися 
лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції та збільшити кількість 
переведення працівників у псевдоструктуру «Експлуатуюча організація Запо-
різької АЕС», якою керує «Росатом».

Не дивлячись ні на що, оперативний персонал Запорізької атомної елек-
тростанції продовжує працювати та контролювати стан безпеки енергоблоків 
й докладає максимум зусиль для забезпечення їх безпечної експлуатації.
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА 
АТОМНА 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 7

Чорнобильська атомна електростанція —  зупинена атомна електростанція 
в Україні, розташована біля міста Прип’ять в Київській області. 26 квітня 

1986 року при проведенні проєктних випробувань сталася аварія, що повністю 
зруйнувала четвертий реактор станції і спричинила значне забруднення на-
вколишньої території радіоактивними речовинами. Внаслідок цієї катастрофи 
повністю евакуювали населення Прип’яті, Чорнобиля та всіх інших населених 
пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія стала однією з найбільших 
техногенних катастроф в історії людства. Майже всі працівники, що на той час 
знаходилися на території станції, померли через опромінення.

7 Матеріали, використані в цьому розділі:
 https://bit.ly/3ybqFBg
 https://bit.ly/3jrsogJ
 https://www.facebook.com/ChornobylNPP
 https://www.facebook.com/dazv.gov.ua
 https://youtu.be/mqE8cDib3n8
 https://youtu.be/snPYoevNBMY
 https://t.me/energoatom_ua
 https://bit.ly/3FIMUAY

https://bit.ly/3ybqFBg
https://bit.ly/3jrsogJ
https://www.facebook.com/ChornobylNPP
https://www.facebook.com/dazv.gov.ua
https://youtu.be/mqE8cDib3n8
https://youtu.be/snPYoevNBMY
https://t.me/energoatom_ua
https://bit.ly/3FIMUAY
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15 грудня 2000 року для колективу ЧАЕС розпочався період зняття зупинених 
енергоблоків з експлуатації. Для виконання цього завдання рішенням уряду Чор-
нобильська АЕС була виведена зі складу компанії «Енергоатом» і була перетво-
рена в державне спеціалізоване підприємство (далі —  ДСП). На основі ремонтної 
служби ЧАЕС у складі «Енергоатому» було створено підприємство «Атомремонт-
сервіс», де сьогодні працюють 730 робітників, більше трьохсот з яких —  колишні 
працівники Чорнобильської АЕС. Створений на базі управління протиаварій-
ними діями Чорнобильської АЕС навчально- аварійний центр компанії «Енер-
гоатом» також укомплектований переважно колишніми працівниками ЧАЕС.

Чорнобильська АЕС розташована на відстані 18 км на північний захід від 
міста Чорнобиля, 16 км на південь від кордону з Білоруссю і близько 110 км на пів-
ніч від Києва.

Захоплення Чорнобильської АЕС 
російськими окупантами

Ввечері 24 лютого 2022 року, в ході широкомасштабного російського втор-
гнення в Україну надійшла інформація про захоплення Чорнобильської атомної 
електростанції російською регулярною армією. Всі об’єкти ДСП «Чорнобильська 
АЕС», розташовані в зоні відчуження, а саме сховища відпрацьованого ядерного 
палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття» 
та блоки № 1, 2, 3 перейшли під контроль збройних сил РФ. На території АЕС 
перебували близько 500 російських солдатів, 50 одиниць важкої техніки.
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Державна інспекція ядерного регулювання України поінформувала 
Міжнародне агентство з атомної енергії про втрату контролю над ядерними 
та радіаційними об’єктами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС внаслідок 
військового нападу. Останні отримані дані автоматичної системи контролю 
радіаційної обстановки свідчили про семикратне перевищення норм поглинутої 
дози на датчику поруч з об’єктами зберігання радіоактивних відходів, що гово-
рило про некоректне використання окупантами систем безпеки та відсутність 
у них необхідної експертизи для захисту ядерних об’єктів.

В перші тижні війни навколишні населені пункти були окуповані та відрізані 
від зв’язку, допомоги, електроенергії та продуктів. Люди жили під постійними 
обстрілами, на населення з боку окупантів здійснювався шалений психологічний 
та фізичний тиск.

9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати 
зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого па-
лива. Ввімкнулися аварійні дизельні електрогенератори. Начальник зміни станції 
Валентин Гейко сказав окупантам, що через те, що вони захопили станцію, мають 
забезпечувати АЕС дизельним пальним для безперервної роботи генераторів. 
Чотири дні росіяни постачали паливо на станцію —  в середньому 25 тонн на день. 
Але потім поставили перед фактом, що поставок більш не буде, оскільки воно 
потрібно на фронті, і керівництво станції має тільки один вихід —  підключитися 
до електромережі Беларусі.

Розуміючи, що прилади, за допомогою яких ведеться контроль за станом 
відпрацьованого ядерного палива й радіоактивними відходами, та системи, що 
забезпечують охолодження та відведення тепла, мають завжди бути в робочому 
стані, керівництво станції прийняло це складне рішення. В той же час співро-
бітники АЕС висунули умову, що електрика також має постачатися і у місто- 
супутник станції Славутич, в якому проживає багато працівників АЕС та члени їх 
сімей. Таким чином, електропостачання Чорнобильської станції було відновлено.
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З моменту захоплення станції на її території перебували близько 300 осіб:

 → Персонал ЧАЕС

 → Військовослужбовці (Національна гвардія України)

 → Персонал пожежної частини (Державна служба надзвичайних ситуацій)

 → Медперсонал пункту охорони здоров’я (Славутицька міська лікарня)

 → 4 «сталкери» зони відчуження, які попросили прихисток.

Спроби української влади домовитися з окупантами про створення гума-
нітарного коридору та евакуацію працівників електростанції, щоб на їхнє місце 
заступила нова зміна, не мали успіху. До того ж були проблеми з маршрутом, 
яким мали вивезти стару зміну та привезти нову, бо автомобільний та залізнич-
ний мости були підірвані.

Станом на 20 березня персонал ЧАЕС відпрацював 50 змін, фактично 
люди знаходилися на робочих місцях понад 600 годин. Вони розробили графі-
ки чергування, облаштували в робочих кабінетах спальні місця, адже наявність 
спеціальних кімнат для відпочинку на станції передбачена не була. Будь-які 
переміщення персоналу мали бути узгоджені з росіянами, якими були вста-
новлені певні маршрути, виключно за якими робітники могли пересуватися. 
В умовах «беззмінного режиму» працівники ЧАЕС продемонстрували високий 
рівень згуртованості та відповідального ставлення до виконання своїх посадо-
вих обов’язків.

В той день через територію Білорусі, на човнах вдалося провести часткову 
ротацію персоналу АЕС та евакуацію осіб, які знаходилися на території окупова-
ної станції. Вдалося вивезти 106 осіб. На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС 
відправилося 46 добровольців- працівників станції для виконання службових 
обовʼязків та для забезпечення функціонування підприємства.
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Наслідки окупації Чорнобильської АЕС

З середини березня росіяни масово почали вивозити техніку, в тому числі 
спеціалізовану, цінності, устаткування із офісів та об’єктів підприємств, а також 
рухомі цінності, такі як автомобілі та важке лісогосподарське знаряддя, яке було 
нещодавно оновлено та придбано. Вивезення відбувалося через територію Бі-
лорусі, був зафіксований фотофакт наявності автомобіля ДСП «Північна Пуща» 
біля Гомеля в колоні російської техніки.

Російськими окупантами була розграбована та знищена новітня Централь-
на аналітична лабораторія в місті Чорнобиль вартістю 6 млн. євро, яка була 
унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями та могла 
надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами —  
від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки 
технологій.

 За інформацією видання The Washington Post з лабораторій Чорнобиль-
ської АЕС росіянами було вивезено майно загальною вартістю понад 135 млн. 
доларів. Йдеться про 698 комп’ютерів, 344 автомобілі, 1500 дозиметрів радіації 
та спеціальне програмне забезпечення.

31 березня розпочався вихід з території ЧАЕС російських окупаційних військ. 
Перед відходом окупантами було пограбовано адміністративну будівлю станції 
та готель на території міста Чорнобиль. Крім комп’ютерної техніки та майна станції, 
було вкрадено побутову техніку та дрібне кухонне начиння. Наступного дня шляхи 
доступу на промисловий майданчик було взято під контроль персоналу станції.

2 квітня 2022 року над Чорнобильською АЕС було піднято прапор Укра-
їни та пролунав український гімн. В церемонії підняття прапора взяв участь 
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оперативний персонал станції, який у важких умовах окупації весь час забез-
печував ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП «Чорнобильська АЕС».

Невдовзі Чорнобильська станція була взята під охорону підрозділами Наці-
ональної гвардії України. Основними завданнями нацгвардійців на майданчику 
були охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних 
матеріалів. Також для оцінки ситуації на місці на станцію прибули керівники 
Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Практично кожне офісне приміщення у будівлях підприємств було із суттє-
вими пошкодженнями, розбиті та повністю розкрадені. Було викрадено як робоче 
майно, так і особисті речі працівників на їх робочих місцях; конференц-зали були 
розмальовані аерозольною фарбою. Війська РФ повністю розграбували і зни-
щили автоматизовану систему моніторингу радіаційного стану зони відчуження.

Основними завданнями на той час були організація доступної логістики, 
постачання гуманітарної допомоги, налагодження зв’язку, ротація персона-
лу. Згодом почалася розробка плану відновлення всіх функцій підприємств, 
як з моніторингу довкілля, так і щодо поводження з небезпечними відходами. 
Постійно велася робота з міжнародними інституціями для отримання відповідної 
допомоги. 26 квітня Чорнобильську АЕС відвідав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. 
Він очолив місію Агентства із запобігання ядерним аваріям в ході війни в Укра-
їні. Фахівці МАГАТЕ привезли обладнання і поставили собі за мету провести 
радіологічні дослідження на ЧАЕС, яка п’ять тижнів перебувала під російською 
окупацією.
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12 травня міністр оборони України Олексій Резніков, міністр внутрішніх 
справ Денис Монастирський та міністр енергетики Герман Галущенко відвіда-
ли майданчик ДСП «Чорнобильська АЕС». В рамках візиту міністри урочисто 
нагородили військовослужбовців ЗСУ, НГУ, прикордонників та працівників під-
приємств зони відчуження.

 

В Рудому лісі, прилеглому до Чорнобильської АЕС, який взяв на себе най-
більшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора 1986 року, 
окупанти вирішили спорудити оборонні позиції. Таблички про небезпеку, які 
скрізь розставлені, їх не зупинили. В лісі росіяни копали окопи, жили на території 
лісу, палили вогонь, дихали продуктами горіння.

Після звільнення зони відчуження фахівці зафіксували в Рудому лісі ано-
мально високі показники радіаційного стану. В «Енергоатомі» інформують, що 
на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує 
променева хвороба різних ступенів тяжкості.
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