
 

 

Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси 
та долі. Усі разом, протягом понад 50-річного періоду розширення, вони збудували зону стабільності, 
демократії та стійкого розвитку, зберігаючи при цьому культурне різноманіття, терпимість і громадянські 
свободи. Європейський Союз готовий ділитися своїми досягненнями та своїми цінностями з країнами й 
народами поза його межами.  
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Київ, 25 Травня, 2021 

Удосконалення радіаційного моніторингу навколишнього середовища та дозиметричного контролю в 
Чорнобильській зоні відчуження 

В березні 2021 року та у партнерстві з Державним агентством України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) 
Європейська Комісія розпочала проєкт з підвищення радіаційної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження. Проєкт, 
фінансовий внесок якого від ЄС складає 4,2 млн. євро, передбачає оновлення системи моніторингу навколишнього 
середовища на комплексі «Вектор» та пункті захоронення «Буряківка», а також створення сучасної системи 
дозиметричного контролю в зоні відчуження. 

Проєкт, що фінансується в рамках Інструменту Європейського Союзу щодо співпраці у галузі ядерної безпеки, буде 
реалізовуватися у два етапи: перший етап забезпечить розробку необхідних проєктних рішень для системи 
моніторингу навколишнього середовища, який передбачається завершити до літа 2022 року, тоді як другий етап 
передбачає постачання та встановлення необхідного обладнання цієї системи. 

Проєкт реалізується у партнерстві з Бенефіціаром, Державним агентством України з управління зоною відчуження та 
трьома організаціями кінцевих споживачів – ДСП «Чорнобильською АЕС», ДСП «Центральне підприємство з 
поводження з радіоактивними відходами» та ДСП «Екоцентр». 

Вузькоспеціалізована та досвідчена команда експертів з Консорціуму на чолі з Assystem Engineering and Operations 
Services у співпраці з турецькою дочірньою компанією Assystem ENVY та українською компанією ВАТ КІЕП буде 
працювати у тісній співпраці з експертами ДАЗВ, ДСП «Чорнобильською АЕС», ДСП «Центральне підприємство з 
поводження з радіоактивними відходами» та ДСП «Екоцентр» при розробці проєктних рішень. Очікується, що другий 
етап розпочнеться до кінця 2022 року. 

“Після тривалої участі Європейського Союзу в підтримці України у ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи, 
зараз 35 років потому, ми разом дійшли до стадії, коли ситуація значно стабілізувалась, але її потрібно тримати 
під контролем. Цей проєкт сприятиме цій потребі” зауважив д-р Ганс ван Вліє, менеджер цього проекту в 
Європейській комісії.  

Пан Андрій Пляцко, перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, 
зазначив: 

«Успішна реалізація даного проєкту сприятиме підвищенню радіаційної безпеки в Україні, зокрема завдяки 
модернізації системи моніторингу навколишнього середовища та дозіметричного контролю, як навколо 
Комплексу виробництв «Вектор» та ПЗРВ «Буряківка» так і вцілому у Зоні відчуження. Допомога ЄК у вирішенні 
цього питання є дуже вагомою,  адже радіаційно-екологічний моніторинг є одним із стратегічно важливих 
пріоритетів». 

Довідково: З 1991 року Європейський Союз надав понад 1,07 млрд. євро на проєкти, спр ямовані на підвищення безпеки атомної 
промисловості України. Проєкти забезпечили підтримку поліпшення безпеки при експлуатації та обслуговуванні чотирьох 
атомних електростанцій України, розвиток відповідної національної інфраструктури для безпечного поводження з 
радіоактивними відходами, інституційну підтримку Ядерного регулятора та, нещодавно, заходи, пов'язані з очищенням та 
безпечною ремедіацією об’єктів ядерної спадщини. Крім того, значні фінансові внески ЄС підтримали створення Нового 
безпечного конфайнменту та інших об'єктів для підтримки безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом та 
радіоактивними відходами, а також кілька соціальних проєктів на підтримку громад, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
аварії 1986 року. 

Assystem - міжнародна інженерна група. Як ключовий учасник галузі протягом більше 50 років, Група підтримує своїх клієнтів в 
управлінні їх капітальними витратами протягом їх життєвого циклу активів. 

ВАТ KIEП - це українська інжинірингова компанія, яка працює в галузі ядерної інженерної діяльності, включаючи проєктування, 
впровадження та нагляд за системами радіаційного контролю та системами дозиметричного контролю. 

По додаткову інформацію просимо звертатись до:  
д-ра Ганса ван Вліета, керівника програми від Європейської Комісії; 
hans.vanvliet@ec.europa.eu,  
Олександра Кравченка, керівника проєкту від ДАЗВ; raw@dazv.gov.ua 
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