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Заповідник: військова агресія рф та окупація
• Територія Заповідника була окупована російськими 

військовими з 24.02.2022 по 1.04.2022рр.

•  Більшість території Заповідника було заміновано. 
Проводяться заходи з розмінування території та 
ліквідації вибухонебезпечних предметів

• Розмір шкоди, завданої природним екосистемам, флорі 
та фауні Заповідника наразі неоцінений. Планується 
наукова експедиція із визначення збитків для 
заповідних екосистем

• Окупанти нанесли непоправних збитків інфраструктурі 
та матеріально-технічній базі Заповідника

• Частково були зруйновані та понівечені офісні 
приміщення у м. Чорнобилі та в спостережному пункті у 
с. Рагівка

• Повністю знищено приміщення у м. Чорнобиль на вул. 
Котовського, 4

• Повністю знищено координаційний центр оперативного 
управління пожежами та надзвичайними ситуаціями

• Викрадено 3 автотранспортні засоби

• Викрадено комп’ютерну та офісну техніку, 
тепловізори, фотопастки, дозиметри, 
сейфи з документами, генератори, GPS-
трекери, меблі, квадрокоптери, 
лабораторне приладдя, інструменти, 
засоби індивідуального захисту, спец.одяг 
та особисті речі працівників

• За попередніми підрахунками, Заповіднику 
завдано шкоди на  суму 20млн. 368тис. грн.



Заповідник: військова агресія рф та окупація



Працівники Заповідника: окупація, 
волонтерство

• 5 працівників Заповідника задіяні у підрозділах 
територіальної оборони та несуть військову службу у 
лавах Збройних Сил України

• Підрозділи Заповідника сприяють і надають допомогу 
підрозділам ЗСУ, які здійснюють розмінування території та 
вилучення вибухонебезпечних предметів

• Фахівці Заповідника сприяли першому візиту підрозділів 
ЗСУ до зони відчуження після окупації військами рф. 
Надавали практичну допомогу, транспорт та 
консультували з приводу особливостей території і доріг

• Під час окупації Заповідника та населених пунктів, 
прилеглих до нього, працівники організовували заходи із 
забезпечення та підтримки правопорядку на тимчасово 
окупованих територіях та недопущення фактів 
мародерства. Надавали практичну, гуманітарну та іншу 
допомогу жителям тимчасово окупованих територій 
Іванківської та Поліської територіальних громад.

• Після деокупації територій Іванківської та Поліської 
територіальних громад, працівники Заповідника активно 
долучилися до волонтерської роботи із забезпечення 
населення необхідними продуктами харчування, 
засобами гігієни, речами і т.д., шляхом співпраці із 
благодійними фондами, волонтерськими та громадськими 
організаціями.

 
 


