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1. Вимоги чинного законодавства 
щодо населених пунктів 

та сільгоспугідь зони безумовного 
(обов’язкового) відселення

Відповідно до Закону України «Про правовий ре
жим території, що зазнала радіоактивного забруд
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи» [2, З, 
4], територія, що постраждала внаслідок Чорнобиль
ської катастрофи, залежно від рівнів забруднення 
ґрунту та величини дози опромінення населення, була 
поділена на чотири зони.

Зона безумовного (обов’язкового) відселення -  
це територія, що зазнала інтенсивного забруднення 
довгоживучими радіонуклідами, з щільністю за
бруднення ґрунту понаддоаварійний рівень ізото
пами цезію від 15,0 К і/км 2 та вище, або стронцію 
від 3,0 К і/км 2 та вище, або плутонію від ОД К і/км 2 
та вище, де розрахункова ефективна еквівалентна 
доза опромінення людини з урахуванням коефіці
єнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших 
факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік 
понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний 
період.

1.1. Підпорядкованість зони безумовного 
(обов'язкового) відселення

Відповідно .до чинного законодавства, управлін
ня зоною відчуження, а також зоною безумовного 
(обов’язкового) відселення після повного відселен
ня жителів з населених пунктів, віднесених до цієї 
зони, та припинення у зв’ язку з цим у зазначених 
пунктах діяльності Рад було покладене на спеці
альний підрозділ Міністерства України з питань
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надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе
лення від наслідків Чорнобильської катастрофи -  
Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного 
(обов’язкового) відселення (АЗВ і ЗБ(О)В), яка має 
статус юридичної особи.

АЗВ і ЗБ(0)В була створена для організації та ко
ординації проведення всіх заходів на територіях зон 
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселен
ня, вирішення питань їх фінансування, охорони 
громадського порядку, захисту наукових і економіч
них інтересів держави, вживання заходів до ство
рення безпечних умов праці та зменшення рівня 
опромінення персоналу, який працює на цих терито
ріях, з метою охорони його здоров’я, забезпечення 
додержання норм радіаційної безпеки, порядку по
водження з радіоактивними відходами, а також від
повідальності за оперативне, повне та об’єктивне 
інформування населення про екологічний стан у цих 
зонах.

У дійсності населення повністю виселене тільки 
з населених пунктів зони безумовного (обов’яз
кового) відселення Київської області, територія якої 
і була передана під юрисдикцію АЗВ і ЗБ(0)В. 
Територія ЗБ(0)В Ж итомирської, Рівненської та 
Чернігівської областей залишилася у підпорядку
ванні обласних державних адміністрацій.

1.2. Види діяльності, заборонені 
у зоні безумовного (обов'язкового) 

відселення

Землі зони безумовного (обов’язкового) відселення 
виведені з господарського обігу, відмежовані від су
міжних територій і переведені до категорії радіацій
но небезпечних земель. Відповідно до Закону Украї
ни [2], це є землі, на яких неможливе проживання 
населення, одержання сільськогосподарської та іншої
8



продукції, продуктів харчування. У зоні безумовного 
(обов’язкового) відселення забороняється:

-  постійне проживання населення;
-  здійснення діяльності з метою одержання товар

ної продукції без спеціального дозволу Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у спра
вах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи;

-  перебування осіб, які не мають на це спеціаль
ного дозволу, а також залучення до роботи осіб без 
їх згоди;

-  вивезення за межі зони без спеціального дозволу 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуа
цій та у справах захисту населення від наслідків Чор
нобильської катастрофи землі, глини, піску, торфу, 
деревини, а також заготівля і вивезення рослинних 
кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших 
продуктів побічного лісокористування, за винятком 
зразків для наукових цілей;

-  ведення сільськогосподарської, лісогосподар
ської, виробничої та іншої діяльності, а також будів
ництво без спеціального дозволу Міністерства Ук
раїни з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської ка
тастрофи;

-  випасання худоби, порушення середовища пере
бування диких тварин, спортивне та промислове по
лювання і рибальство;

-  перегін тварин, сплав лісу. В’їзд на територію 
зони і виїзд з неї здійснюється тільки за спеціаль
ними перепустками з обов’язковим дозиметричним 
контролем людей та транспортних засобів;

-  будь-яка інша діяльність, яка не забезпечує 
режим радіаційної безпеки;

-  перебування осіб, які мають медичні протипока
зання для роботи в контакті з джерелами іонізуючо
го випромінювання або щодо яких встановлено при
чиновий зв’язок інвалідності з роботами по ліквіда
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ції наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, оскіль
ки вони є професійно хворими.

Обов’язкові заходи, які здійснюються в зоні без
умовного (обов’язкового) відселення:

-  запобігання винесенню радіонуклідів з території 
зон і радіоактивному забрудненню навколишнього 
середовища;

-  здійснення моніторингу стану природного се
редовища та медико-біологічного моніторингу;

-  утримання території в належному санітарному і 
пожежобезпечному стані;

-  застосування методів фіксації радіонуклідів на 
місцевості.

Контроль за виконанням зазначених заходів здійс
нюється на території зони безумовного (обов’язкового) 
відселення відповідними обласними радами.


