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М!н!стерства шфраструктури УкраТни у межах компетенцп розглянуло Ваш 
запит на шформацпо в!д 26.06.2020 № 128-ел стосовно проведения ремонтного 
черпания на р!чц1 Прип’ять та пов!домляе.

Державным шдприемством «Адмшютращя морських порпв УкраТни» 
(дал! - ДП «АМПУ»), замовником роб!т, було проведено тендер на поточне 
ремонтне черпания на укра'Гнськш дглянщ р!чки Прип’ять. Для посилення 
рад!ащйно'Т безпеки та через безпосередню близьюсть до Чорнобильського 
рад!ащйно-еколопчного бюсферного заповедника, перед початком черпальних 
роб!т державне спещал!зоване шдприемство «Екоцентр» (дал! - 
ДСП «Екоцентр») Державного агентства УкраТни з управлшня зоною 
в!дчуження зд1йснило заб!р проб донних в!дклад!в на запланованих мюцях 
здшснення ремонтного черпания для проведения необхщних дослщжень на 
вмтст радюнукл!д!в у донних вхдкладах.

Результаты дослщжень, а саме шформацшно-аналггична дов!дка 
ДСП «Екоцентр» про рад!ащйне обстеження дыянки р. Прип’ять (додаеться), 
оприлюднено з метою ознайомлення сусшльства на ресурс! фЕлГГ 
«Днопоглиблювальний флот» ДП «АМПУ» за посиланням 
йир:/Лу\у\у.и8ра.§оу.иа/8аг/?81ю\у=:гетоп1тюе-с11еграп!е-па-г-рпруа1.

Протокол робочоТ наради щодо забезпечення дотримання вимог 
природоохоронного законодавства шд час проведения ремонтного черпания на 
р. Прип’ять в!д 23.06.2020 додаеться.

Зпдно з частиною третьою статт! 2 Закону УкраТни «Про оцшку вплыву на 
довк!лля» (дал! - Закон) суб’ектами оцшки вплыву на довкыля е суб’екти 
господарювання, органы державно'! влади, органы мюцевого самоврядування, як!

ч—| е замовниками плановано'Г д!яльностг 3 огляду на положения Закону, р!шення
про проведения д1яльност!, яка шдпадае шд д!ю Закону, в тому числГтермши 
проведения, приймаються замовником тако'! д!яльност!.

Шин №9099/46/10-20 вщ 06.07.2020 на №128-ел в!д 26.06.2020



2

Виконання роб1т з поточного ремонтного черпания суднового ходу 
здшснюеться в1дпов1дно до статп 5 Угоди м1ж Кабшетом Мш!стр!в Укра'Гни 1 
Урядом Республши Б!лорусь про судноплавство внутр!шшми водними шляхами 
В1д 06.02.1998, постанови Кабшету Мш!стр!в УкраТни вщ 12.06.1996 №640 
«Про затвердження перелтку внутр1шн1х водних шлях!в, що належать до 
категорп судноплавних» та Положения про навшацшне забезпечення 
судноплавства на внутр!шшх водних шляхах Украши, затвердженого наказом 
Мшштерства транспорту та зв’язку УкраТни в1д 14.06.2007 № 498, 
зареестрованого в Мшштерств! юстицп Украши 07.08.2007 за № 905/14171, а 
також на виконання пункту 8 Плану заход!в з реал1зацп домовленостей, 
досягнутих у ход! зустртч! Президента Укра'Гни В.О. Зеленського та Президента 
Республши Бшорусь О.Г. Лукашенка у рамках участ! у Другому форум! регюшв 
УкраТни та Бшорус! (4 жовтня 2019, м. Житомир), та пункту 5.4 протокольного 
р!шення дваднять сьомого засшання М!журядовоТ украТнсько-бшоруськоТ кошен 
з питань торгово-економ!чного сшвроб!тництва (31 грудня 2019, м. КиТв), на якш 
головував в!д укра'ГнськоТ частини ком!сп М!н!стр енергетики та захисту довкшля 
УкраТни.

Додатки: на # арк.

Перший заступник Мшктра Дмитро АБРАМОВИЧ

1нна Москаленко 351 41 11
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1нформащйно-анал1тична довщка
про рад^ащйне обстеження дыянки р. Прип’ять

Р1ка Прип’ять е основною притокою Дншра, загальна довжина русла 761 км (в межах 
зони вщчуження довжина русла - 64 км). площа водозбору 114,3 км. На р!чш с 
пдроморфолопчш зм1ни, як! пов'язан! з будгвництвом двох огороджувальних дамб 
загальною протяжшстю 15 км на правому та левому берегах для захисту русла в1д змиву 
радюактивносп з радюактивно-забруднених заплав.

Основним призначенням зони вщчуження с мшкпзащя виносу рад1онукл1д1в за и 
межь Найб1льшою м!рою м1грац1я радюнуклшв всцбувасться водним шляхом з водами 
р!чки Прип’ять.

3 метою визначення рад1ащйно1‘ обстановки в мюцях роб!т 13.06.2020 було проведено 
рад!ащйне обстеження на перекатах р. Прип’ять. Ушверсальним пробов1дб1рником 
вадбраш проби^ донних в1дклад1в для проведения лабораториях вим!рювань вмюту 
радюнуклццв (137Сз, 9(,8г ). Кшыость точок вщбору проб визначена протяжшстю перекату, 
схема розташування м1сць в1дбору наведено на рисунках 1. 2. лаж про точки виборч - в 
таблищ 1.

Таблиця 1 - Характеристики точок вщбору проб на р Прип’ять

№ Перекат Сочка Широта Довгота

КМ

I {ротяжшсть 
перекату, м

Кшыасть 
точок 

шдбору проб 
(по 

фарватеру), 
шт.

Юльюсть 
проб. шт.В!Д до

1 УС1ВСЬКИЙ-2
А 51.468611 30.003722

61.2 61,5 250 2 6
В 51.470417 30.002222

2 Кошар! вський-2
А 51.434389 30.032528

56.4 56,7 300 2 6
В 51.435083 30.028083

3 Шеиелич!-2
А 51.425556 30.053333

54,4 54,5 100 2 6
В 51.426306 30.052222

4 Сироватський-3
А 51.406319 30.133681

48,2 48.7 500 3 9
В 51.407778 30.127083

5 Сироватський-4
А 51.398417 30.145069

46.9 47.5 600 3 9
В 51.399375 30.143889

1 6
Германов 
Шинок-1

А 51.248639 30.299931
25.0 25.6 600 3 9

В 51.248694 30.292500

7 Гермашв
Шинок-3

А 51.246056 30.330278
20.8 21.0 250 2 6

В 51.248222 30.330611

8 Гострор1зьке 
спрямления

А 51.196083 30.454750
5,5 5,7 200 2 6

В 51.196389 30.452236

1



Рисунок 1 - Схема розташування дхлянок №1-5 р. Прип’ять вщбору проб

Рисунок 2 - Схема розташування дшянок №6-8 р. вщбору проб
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Результата вихпрювання проб донних шдкладень наведеш в протоколах №№ 1-8 
(додаються).

За результатами польових роб>т було визначено. то донн! в!дклади представлен! 
переважно шсками 1 не мктять мулу, який мае здатшеть акумулювати та втримувати 
радюактивн! частки. Це тдтверджуеться вщеутшетю високих значень концентрацн 
радюнуклщгв у в!д!браних пробах донних вщкладгв за даними лабораторних вим!рювань. 
Диапазон значень вм!сту радюнуклшв складае: 137Сз - 18,8-320 Бк/кг; У08г - 0,40-64 Бк/кг.

Для пор!вняния: р!вень до сумарно'1 ефективноТ питомо'Г активност! природних 
радюнукшдав в буд!вельних матер!алах для використання без обмежень - до 370 Бк/кг 
(таблиця 2).

Максимальш значения 137Сз зафжсована на перекат! «Герман!в шинок 3»; 
максимальш значения 908г - на перекатах «Гермашв шинок 1», «Гермашв шинок 3». Ц! 
значения фшсуються в интервал! глибин 0.40-0.60 м.

Таким чином, анал!з результапв проведених роб!т евщчить. що зафжсоваш 
конценграцп радюиуклццв у донних вщкладах не можуть привести до попршення 
радзашйно! обстановки при проведенш роб!т з днопоглиблення.

Але, зважаючи на важливкть водних ресурсов ! ьх значимость. кр!м регламентних 
роб!т необх!дно проводити додатковий рад!ащйно-еколопчний мошторинг на р. Прип’ять 
шд час проведения робГг.

Таблиця 2 «Рад!ац!йно-пп€н!чна оцшка 1 вимоги до матер!ал!в при 1'х виробництв! або 
використанш___________________________________ ________________________

Матер!ал
Пигома ефективна 

актившеть 
радюнуклццв, Бк/кг

Клас 
безпеки

Встановлена область 
застосування

Щебшь, гравш, 
гпеок до 370 1 для вс1х вид1в буд!вництва без 

обмежень

Щебшь, гравш, 
гпеок в!д 370 до 740 II для промислового буд!вництва та 

буд!вництва шлях1в

Щебшь, гравш, 
П1СОК в!д 740 до 1350 111

в межах населених пунктов: 
для буд!вництва шдземних споруд 
чи комушкацш, покритих шаром 
грунту товщиною понад 0,5 м; 
поза межами населених пунктов: 
для буш’вництва шлях!в, гребель; 
для спорудження шших об'екпв. де 
час перебування людей становить 
не 61ЛЫП, Н1ж 50% робочого дня

Л!соматер!али 
необроблеш в!д 1000 до 3000 -

поширюсться на роботи !з загот!вл!, 
переробки, реал!зацн деревини та 
продукцй и переробки

Деревина 
дров'яна для 
технолопчних 
потреб

1500 - при запупвл!, переробки, реал!зацн 
деревини та продукцн п переробки

»

Л!соматер!али 
оброблеш в!д 740 до 1500 - при загоп’вл!, переробки. реал!зашТ 

деревини та продукцн п переробки 
______________________________ __ ]
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Продукта 
культурно- ч 
побутового1 
господарського 
призначення

в|д 660 до 1000 *

при заголял!, переробки, реалгзацп 
деревини та продукцп н переробки 
(включаючи дрова паливн!, паливн! 
пучки)

*Донн!
вщкладення
р. Прип’ять

В1Д 20 до 380 
(середне -61) I - II

для вс1х вид1в буд!вництва без 
обмежень;
для промислового буд!вництва та 
буд!вництва шлях1в

Примггка: Використане:
1. Норми рад1ащйноТ безпеки УкраТни (НРБУ-97) роздьч 8.5 - Р1вн1 обов'язкових дт;
2. ДЕРЖАВНИЙ Г1ПЕН1ЧНИЙ НОРМАТИВ "Г!г!ен!чний норматив питомоТ активност! радюнуклшв (137) 
Сз та (90) 8г у деревин! та продукцп з деревини" Наказ МОЗ УкраТни 31.10.2005 N 573 Заресстровано в 
М1Н1стерств1 юстишТ УкраТни 16 листопада 2005 р. за N 1384/11664.
*3. Зарад1ац1йно-ппен1чноТошнкою донн^ новному п(сок) можуть буди використаж для всьх

Д«:дов6гббуа1вництва та буд!вництва шлях!в.вид! в буд!вництва без обмежень або для

Начальник 1НЛВ Тетяна Нжтна
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2020 року

[ик М1Н1стра 
УкраТни

итро АБРАМОВИЧ

ПРОТОКОЛ
робочоТ наради щодо забезпечення дотримання вимог природоохоронного 

законодавства пщ час проведения ремонтного черпания на р. Прип’ять

заучаспй першого заступника Монстра инфраструктур и Украши 
Абрамовича Д.В., першого заступника Голови Державного агентства
Укршни з управления зоною вёдчуження Пляцько А.В., представникёв 
ДП «Адмпйстращя морських портёв Украши», ДСП «Екоиентр», 

громадськостё

23 червня 2020 року м. Чорнобиль

Головував: перший заступник Мшхстра шфраструктури УкраТни Дмитро 
Абрамович

Присутн!: за списком (додаеться);

ПОРЯДОК ДЕЯНИЙ:

1. Про план реал1заци робп з поточного ремонтного черпания на 
украТнськш Д1лянц1 р. Прип’ять, дотримання еколопчних умов шд час 
шдготовки та проведения роб1т, шдтримання безпечних умов плавания на 
внутр1шн1х водних шляхах.

2. Про оголошення результате забору проб грунт рунту на дыянках, на яких 
буде здшснюватися ремонтне черпания, з коментарями про дотримання 
рад1ащйно-еколопчних вимог, ощнка якосп шдготовки до роб1т з ремонтного 
черпания на р. Прип’ять.

СЛУХАЛИ:

Вступне слово першого заступник Мтшстра шфраструктури УкраТни 
Абрамовича Д. стосовно необх1дност1 розвитку ртчкових водних шлях1в УкраТни 
та заход1в, що вживаються для запобшання забрудненню навколишнього 
середовища.

Роменського Д. та Сал1мова О., як1 доповши про шдготовку та реал1зашю 
роб1т з поточного ремонтного черпания на украТнськш дыянщ р. Прип’ять, 
дотримання еколопчних та радюлопчних умов шд час роб1т, шдтримання

№80/46/30-20 вщ 06.07.2020 



2
безпечних умов плавания на внутрошнох водних шляхах.

Кореева С., який оголосив результата аналозу проб грунту, водобраних на 
долянках, на яких заплановано здшснення ремонтного черпания, з коментарями 
про дотримання радоаооойно-еколопчних вимог та поровнянням результатов 
аналозов з радоащйно-гтеничними вимогами до розних матероалов. Проби грунту 
були взято на усох долянках, на яких буде здшснюватися ремонтне черпания 
(2 або 3 на долянцо в залежност! вод розмору долянки) на заглиблення 60 см. 
Радоацойно-ппенична ощнка водобраних донних водкладов показала, що Тх ровень 
забруднення не перевищуе ровень забруднення для категорп матероалов класу 
безпеки I, який передбачае можливость використання матероалов в усох видах 
будовельних робот без обмежень (до 370 Бк/кг). Результати лише одного 
виморювання (370 Бк/кг) увшшли в категорою матероалов класу безпеки II (для 
промислового будовництва та будовництва шляхов). Ровень забруднення грунту в 
М1сцях проведения робот е безпечним для людей та тварин. Додатково шд час 
безпосереднього продовження робот буде постшно здшснюватися монитор!нг 
якосто води в мосцях нижче проведения робот.

Пляцько А. зазначив, що за результами ретельного розгляду документов, 
поданих виконавцем робот, комосоею ДАЗВ було визнано можливость проведения 
робот з ремонтного черпания на украонськой долянцо р. Прип’ять та 12.06.2020 р. 
прийняте рошення щодо видачо Спещального дозволу ДАЗВ № 001555 на цо 
робота.

Картавцева О.М. та Конищука В.В., Сироту О.Ю., Ворича М.П. стосовно 
необходносто дотримання екологочних умов под час проведения робот.

На запитання представников громадськосто учасниками наради були надано 
обгрунтоваш та розгорнуто водповодо.

Учасники робочо'1 наради висловили повне розумоння необходносто 
виконання зобов’язань держави з подтримання безпечних умов плавания на 
внутрошнох водних шляхах та привотали початок виконання робот з поточного 
ремонтного черпания судноплавних рочкових внутрошнох водних шляхов 
загального користування на украонськой долянцо р. Прип’ять.

ВИР1ШИЛИ:

1. Прийняти до водома результати виморювання проб донних водкладень 
долянки р. Припять.

2. Зауважити на необходносто безумовного дотримання радоацойно- 
еколопчних вимог при проведенно робот з ремонтного черпания на р. Припять.

ДП «АдмЫстрацоя морських 
портов УкраТни»

3. Оприлюднити результати аналозу проб грунту, водобраних на долянках, на 
яких заплановано здойснення ремонтного черпания, до проведения таких робот.

Протокол вов Ярослав 1ЛЯСЕВИЧ



Список присутюх на робочоТ наради щодо забезпечення дотримання 
вимог природоохоронного законодавства шд час проведения ремонтного 

черпания на р. Прип’ять
23.06.2020, в!второк (10.00- 15.45) м. Чорнобиль

1. Абрамович Дмитро Васильевич - перший заступник Мшстра 
шфраструктури УкраТни;

2. Бучко Володимир Анатолшович - державний секретар Мшютерства 
шфраструктури Укра’Гни;

3. В!рич Максим Петрович - секретар ГромадськоТ ради при Державному 
агентств! Укра’Гни з управлшня зоною вщчуження, заступник голови 
правлшня ГО «Центр безпеки життед!яльност! Укра’Гни»;

4. 1лясевич Ярослав Ярославович - генеральний директор Директорату 
морського та р!чкового транспорту Мшктерства шфраструктури 
Укра’Гни;

5. Картавцев Олег Миколайович - член ГромадськоТ ради при МЫстерств! 
захисту довкГлля та природних ресурав Укра’Гни, Голова Комггету по 
ощнщ впливу на довкыля та стратепчно’Г еколопчно’Г оцшки;

6. Юреев Серий Тванович - генеральний директор ДСП «Екоцентр»;
7. Конищук Василь Васильевич - член ГромадськоТ ради при Мшютерств! 

захисту довкГлля та природних ресурсов Укра’Гни, Голова Компету з 
бюр!зноман!ття та природно-заповТдного фонду Укра’Гни;

8. Мединська Оксана Серп’Гвна - заступник кер!вника патронатно’Г службы 
Мшютра шфраструктури Укра ’Гни;

9. Пляцко Андрш Валершович - перший заступник Голови Державного 
агентства Укра’Гни з управлшня зоною вщчуження;

10. Роменський Дмитро Володимирович - заступник Голови 
ДП «Адмш!страц!я морських порт!в Укра’Гни» з розвитку портовоТ 
шфраструктури;

11. Сал!мов Олександр Петрович - перший заступник начальника ф!лп 
«Днопоглиблювальний флот» ДП «Адмшгстращя морських порт!в 
УкраТни»;

12. Сирота Олександр Юхимович - голова ГромадськоТ ради при 
Державному агентств! УкраТни з управлшня зоною в!дчуження;

13. Стрыецький Максим Леошдович - начальник вщщлу зовшшшх та 
внутршшх комун!кац!й ДП «Адмшютращя морських порпв УкраТни»;

14. Тихонов 1лля Валентинович - начальник служби водних шлях!в ф!лп 
«Днопоглиблювальний флот» ДП «Адмшгстращя морських порпв 
УкраТни»;

15. Шиндерук Вал ерш Олександрович - в. о. начальника ф!лп 
«Днопоглиблювальний флот» ДП «Адмшютращя морських порпв 
УкраТни».


