
    

 

 

 

 

 

 

Всім відомо про Прип'ять — місто-привид та центр найбільшої екологічної 

катастрофи людства. Проте, Чорнобильська зона відчуження це не лише 

смертоносний реактор і покинуте місто, це територія, що охоплювати 

кілометри зруйнованих селищ, радянські таємні об'єкти й сучасні споруди 

для працівників. Ви можете побачити все це на власні очі, приєднавшись до 

групового одноденного туру. Чорнобильська зона відчуження не залишає 

байдужим нікого: хтось відчуває тривогу та сум від побаченого, а хтось 

знаходить внутрішній спокій у місцях, де природа зайняла місце людини. 

Окрім, екскурсії по Прип'яті та до захисної споруди над реактором, ви 

зможете побачити таємну в СРСР радіолокаційну станцію «Дуга», що 

вражає своїми розмірами, а також покинутий командний пункт, де досі 

залишилися частини обладнання. Крім того, екскурсія охоплює відвідування 

Рудого Лісу, де найкраще видно вплив радіації, та похованого села, яке 

яскраво зображати наслідки аварії. Чорнобильська зона відчуження є 

особливим місцем трагічною історією, яке має побачити кожна людина, і ви 

маєте нагоду зробити це разом з нами.  

 

 

Мови: Англійська, Українська, Російська  

Включено:  Трансфер з місця зустрічі в Києві і назад, страхування, повний пакет 

документів, дозволяючих в’їзд до зони відчуження, дозволи фото / відео, послуги гіда 
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                  Приблизний Маршрут 

                                     (може змінюватись по запиту адміністрації ЧЗВ) 

    

          07:30 
• Зустріч на вул. Шулявська, 5 (Станція метро Політехнічний 

Інститут), Київ для реєстрації 

 

 

                08:00 – 10:00 
• Дорога в Зону Відчуження 

 

 

                10:05 – 10:40 
• КПП «Дитятки». Пройдіть  поліцейський та дозиметричний  

контроль на КПП на в’їзді до 30-ти кілометрової зони 

відчуження(перевірка документів, інструктаж з радіаційної 

безпеки, огляд на недопустимі предмети та перевірка дрес-

коду).  

 

                    10:50 
• Село Черевач. Побачте сотні безлюдних будинків на шляху до 

Чорнобиля. 

 

 

• Село Залісся. Місце, де колись проживало понад 3500 людей. 

 

•  Відкрийте для себе місто Чорнобиль. Місто з понад 4000 жителів, 

більшість з яких є персоналом зони відчуження та Чорнобильської АЕС 
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• Зробіть фото біля стелли «Чорнобиль» 

 

 

 

 

• Меморіальний комплекс усім містам та селам, які потрапили під 

закон обов'язкового переселення 

 

• Пам’ятник Леніну. Рідкісний випадок побачити в Україні 

статую сумнозвісного комуністичного лідера Володимира 

Ілліча. Новий закон про декомунізацію не застосовується до 

Чорнобильської зони відчуження 

 

 

• Меморіал “Тим, хто врятував світ” біля Чорнобильської пожежної 

станції, бригада якої однією з перших прибула до місця катастрофи 

на Чорнобильській АЕС в нещасливу ніч 26 квітня 1986 р. 

  

• Виставка аутентичних, дистанційних транспортних засобів, які 

використовувались для ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС 

 

                       11:50 
 

• Пройти КПП «Лелів», на в’їзді до зони 10 км зони відселення 

 

• Радянська таємна військова база Чорнобиль -2 та надгоризонтальна 

радіолокаційна станція "Дуга" є найсекретнішим об'єктом 

Радянського Союзу і на всіх топографічних картах того часу був 

позначений як "літній табір". За характерний звук в ефірі під час роботи 

(стукіт) був названий "Російський дятел". Висота станції близько 150 

метрів, довжина 800 метрів. Після обставин 1986 року він був 

заморожений, а експлуатація припинена через можливе 

пошкодження електронного обладнання. 

• Село Копачі. Поховане село і його єдиний вцілілий будинок - дитячий 

садок 
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• В'їзд на територію Чорнобильської АЕС. Градирні ЧАЕС. 

Недобудована будівля 5-го реактора ЧАЕС. Зупиніться біля 

оглядового майданчика нового безпечного конфайнмента 

"Новарка" 

 

            13:00 – 13:30 

 
• Пауза на обід. (Харчування не входить у початкову ціну групового туру і 

його можна придбати окремо, доступні вегетаріанські варіанти)  

 

 

                       14:00 
•  Проїдьте повз залишки Червоного лісу. Порівняно невелика ділянка 

лісової смуги, близько 10 квадратних кілометрів, яка 

абсорбувала найбільшу частку виділеного радіоактивного 

пилу під час вибуху. Потужний витік радіації «пофарбував» 

ліс у яскраво-червоний колір. Дерева дуже допомогли 

людям ціною свого життя, затримавши десятки тонн 

радіоактивного пилу як фільтр - соснова крона дуже 

щільна і добре утримує пил. Одне з найунікальніших місць 

Чорнобильської зони, де навіть сьогодні можна візуально спостерігати 

вплив радіації на живі організми. 

 

• Станція Янів. Занедбана залізнична станція, розташована неподалік 

від Чорнобильської АЕС. Багато поїздів залишали поспіхом, коли 

сталася катастрофа 

 

• Зробіть фото біля стелли «Прип’ять» 
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• Проїжджайте "Міст смерті", який був показаний в одному з епізодів 

чорнобильського серіалу HBO 
 

 

• Проїжджайте блокпост і в’їжджайте до міста Прип’ять. Покинуте місто 

з великою кількістю радіоактивних опадів в даний час. Пил міцно 

застряг у землі, деревах, будинках. Місто заросло артемізією (лат.), 

Яка також зростала в околицях до аварії. Порожні будівлі під впливом 

навколишнього середовища поступово занепадають. Найдавніші 

будівлі міста руйнуються найшвидше: наприклад, будівля першої 

загальноосвітньої школи, яка обвалилася в 2005 році і мала дві обвали 

в 2013 році. Зверніть увагу, що офіційно заборонено заходити в будь-

які будівлі в Прип'яті 

 

• Проведіть до 6 годин у Прип’яті, відкриваючи найцікавіші визначні 

пам’ятки, серед яких: Пам’ятний хрест, статуя Дружби Народів, 

медпункт № 126, кафе «Прип’ять», Покинутий річковий порт Прип’яті, 

Частково затоплений човен, Кінотеатр «Прометей», готель Полісія, 

палац культури «Енергетик», один з перших супермаркетів СРСР 

 

• Парк Розваг.Недіючий парк розташований у центрі Прип'яті, за 

площею з будівлями універмагу, Палацу культури "Енергетик" та готелю 

"Полісся". Найвідоміший об'єкт у парку - колесо огляду, яке 

згодом стало одним із символів як Прип'яті, так і всієї зони 

відчуження Чорнобиля. Колесо ніколи не працювало; його 

запуск був запланований на 1 травня 1986 р. Парк є одним 

із сильно заражених місць в Прип'яті. 

 

• Колесо огляду, Центральний стадіон «Авангард», дитячий садок 

«Чебурашка», басейн «Лазурний», пожежна частина Прип’яті 
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            17:00 – 18: 00 
 

 

• Пройти контроль дозиметрії на пункті пропуску на виїзді із зони 10 км 

 

• Пройти останній дозиметричний контроль у пункті пропуску на виїзді із 

зони відчуження 

 

                       20: 00 
 

 

• Повернення до Києва 
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