
5 НАЙПОШИРЕНІШИХ МІФІВ ПРО 
МЕШКАНЦЯ ТРИДЦЯТИКІЛОМЕТРОВОЇ 

ЗОНИ



Міф №1
Чорнобильська катастрофа може повторитись у будь-який момент



Тотальна недбалість
Радянська сторона дала міжнародним 
експертам іншу неправдиву інформацію про 
інструкції для персоналу – приміром, 
експлуатація реактора на низькій 
потужності (це одна з умов, за якого 
спрацьовує «кінцевий ефект»), насправді не 
була заборонена. «Виявилось, що тривала 
експлуатація реактора на рівнях потужності 
нижче 700 мегават теплових заборонена. Ця 
заява ґрунтувалась на неправильній 
інформації. Така заборона повинна була 
існувати, але не існувала».

Також, існує думка що робітники працюють в умовах постійної зашкальної радіації, дане 
твердження прокоментував працівник ЦРТМУ Артур Черевач:
«Дуже часто коли в тебе запитують де ти працюєш, і ти відповідаєш що на атомній станції, то 
частенько чуєш жарти типу: "оце отримуєш дозу радіації, будуть потім діти сині, або зелені."
У багатьох людей які далекі від цього складається думка, що всі люди на АЕС працюють 
тільки в зоні, і всі вони поголовно отримують дозу опромінення
На РАЕС дуже багато працівників, але і багато об'єктів окрім реактора...»



Вважають РАЕС 
небезпечною

Не вбачають ніяких загроз

Було проведено соціальне дослідження за допомогою мережі Instagram, 
завдяки якому я визначила відсоткове співвідношення людей (жителів Вараша), 
що вважають РАЕС постійною загрозою їхньому існуванню.
Була опитана 81 людина. 39% вважають станцію небезпечною, інші – 61%  - ні.



За даними Національного інституту раку, найвища захворюваність 
на злоякісні новоутворення спостерігається в Кіровоградській, 
Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. У Києві та 
Севастополі цей показник становить 470-575 випадків на 100 тисяч 
чоловічого населення. 

Найнижчий показник у Закарпатті, Івано-Франківській, Рівненс  
Житомирській, Донецькій і Луганській областях.

Міф №2:
Населення Рівненської області потерпає від онкологічних 
захворювань внаслідок діяльності АЕС 



Багато людей звинувачують екологію яка у багатьох випадках грає далеко не основну роль.
Існує численна кількість інших причин онкологічних захворювань з яких є
найпоширенішими є :
Зловживання алкоголем
•Етанол, що міститься в алкогольних напоях пошкоджує клітини таким чином, що робить
їх більш схильними до злоякісних змін.
Тютюнова залежність
•Тютюновий дим містить щонайменше 250 небезпечних хімічних речовин, 50 з яких є
канцерогенами.
Неправильне харчування
•«Серцеві напади та інсульти є основними причинами смертності через погане
харчування, за якими слідують рак та діабет 2 типу, вважають дослідники».



Міф №3

АЕС завдає  суттєвий збиток довкіллю

Чотириблочна Рівненська АЕС – найбільший 
в області споживач води з природних 
джерел. За умовами дозволу станція має 
право без збитку для природи брати з річки 
Стир 73,164 млн. м3 в рік. Як видно на 
графіку - фактично станція забирає менші 
обсяги. Кожен куб річкової води 
використовується в системі охолодження 
Рівненської АЕС до ста разів. 

Проектне рішення про охолодження води в 
градирнях і бризкальних басейнах, а не в 
ставку-охолоджувачі дозволило 
максимально зменшити негативний вплив 
станції на екосистеми і зберегти багату 
заплаву річки Стир з луговими, 
чагарниковими і лісовими комплексами 
тварин. Об‘єм забраний з річки води прямо 
пропорційний виробленню електроенергії.





Міф №4

Жінкам не місце на АЕС



Міф №5

В рівненських лісах водяться істоти з міфів Давньої Греції, замість
собак – чупакабри.



Як рятувати молодь від подібних міфів (окрім профорієнтаційних бесід із 
старшокласниками) ?

Дарина Бондарук, 17 років, гімназистка
«Тематичні сюжети в новинах чи телепередачах»

Катерина Бойко, 21 рік, випускниця 1-ої школи 1-3 ступенів
«Більше екскурсій»

Владислав Ковтунович, 19 років, випускник гімназії
«Вступити до Ядерної Школи»

Таїсія Луницька, 16 років, гімназистка
“Відмінникам проводити одноденні стажування”
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