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Кабінет Міністрів України 

 
 
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) на доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 18.06.2021 № 19843/0/2-21 щодо можливості зменшення санітарно-захисної 

зони навколо діючого ядерного реактору ВВР-М Інституту ядерних досліджень 

НАН України на просп. Науки, 47, розташованого біля ЖК «Олімпійське 

містечко» та ЖК «Панорамне містечко» (ЖК «Деміївський квартал»), на  

вул. Ракетній, 24, у Голосіївському районі м. Києва, з метою організації 

добудови зазначених житлових комплексів, інформує.  

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 02.07.2020 

зобов’язано Київську міську державну адміністрацію організувати роботу, 

пов’язану із завершенням будівництва ЖК «Олімпійське містечко» та  

ЖК «Панорамне містечко» (ЖК «Деміївський квартал») за адресою: м. Київ, 

вул. Ракетна, 24, у зв’язку з неспроможністю забудовника продовжувати 

будівництво, без додаткового залучення коштів фізичних осіб, які вже виконали 

фінансові зобов’язання перед замовником будівництва та отримали квартири по 

актах прийому-передачі. 

На виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду 

від 30.09.2020 у справі № 640/17011/19 Київська міська державна адміністрація 

в межах наданих повноважень вчиняє всі можливі заходи, що направлені на 

організацію роботи, пов’язаної із завершенням будівництва ЖК «Олімпійське 

містечко» та ЖК «Панорамне містечко» (ЖК «Деміївський квартал») на  

вул. Ракетній, 24. 

31.03.2021 під моїм головуванням відбулася нарада щодо напрацювання 

плану заходів стосовно організації добудови ЖК «Олімпійське містечко» та  

ЖК «Панорамне містечко» (ЖК «Деміївський квартал») на вул. Ракетній, 24, у 

Голосіївському районі м. Києва, за її результатами направлені звернення до 
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Міністерства охорони здоров’я та Інституту ядерних досліджень НАН України 

щодо надання висновку стосовно існування можливості зменшення санітарно-

захисної зони навколо діючого ядерного реактору, розміщеного біля зазначених 

житлових комплексів.  
Листом від 08.04.2021 № 22/941 ДУ «Інститут гігієни та медичної екології 

ім. О. М. Марзєєва НАМН України» (далі – Інститут) повідомив, що у разі 
надання користувачем реактору Інститутом ядерних досліджень НАН України 
необхідної проєктно-дозвільної документації та даних моніторингу стану 
довкілля в зоні впливу ядерного реактору можливо буде зробити висновок 
щодо доцільності розробки проєкту обґрунтування коригування розміру 
санітарно-захисної зони (далі – СЗЗ) діючого ядерного реактору, який у 
подальшому може бути надісланий на розгляд до Експертної комісії з питань 
встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при головному 
державному санітарному лікарі України, яка діє згідно з Наказом МОЗ України 
від 03.03.2010 № 187 на базі Інституту. 

Крім того, у зв’язку з критичною ситуацією з електропостачанням  
ЖК «Деміївський квартал» на вул. Ракетній, 24, 29.04.2021 в Голосіївській 
районній в місті Києві державній адміністрації відбулося засідання Комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – 
Комісія).  

Відповідно до рішення Комісії, Голосіївська районна в місті Києві 
державна адміністрація звернулась до НАН України та до ДП «Дослідний завод 
спецелектрометалургії інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 
України» (далі – Завод) щодо подовження терміну угоди про тимчасове 
підключення житлового комплексу до електромережі Заводу для забезпечення 
електропостачання. 

Крім того, зазначене питання є предметом систематичного розгляду на 
засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим 
інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва, 
утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 714. 

Виходячи з викладеного, наступні кроки щодо організації добудови ЖК 
«Олімпійське містечко» та ЖК «Панорамне містечко» (ЖК «Деміївський 
квартал») на вул. Ракетній, 24 у Голосіївському районі м. Києва ймовірно 
здійснювати, зокрема після опрацювання можливості здійснення заходів по 
коригуванню розміру СЗЗ навколо діючого ядерного реактора по  
просп. Науки, 47. 

Враховуючи викладене, на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра 
України – Міністра цифрової трансформації України М. Федорова  
від 24.05.2021 № 12023/4/1-21, виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація) звернувся до Інституту ядерних 
досліджень НАН України з проханням опрацювати питання зменшення СЗЗ 
ядерного реактору ВВР-М ІЯД НАН України та поінформувати Київську міську 
державну адміністрацію про прийняте рішення. 
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Листом від 11.06.2021 № 1-17/352 (копія додається) Інститут ядерних 
досліджень НАН України повідомив, що планами науково-дослідницьких робіт, 
що будуть виконуватись за державними, галузевими та відомчими програмами, 
у найближчій перспективі (5-10 років) технологічних змін в роботі 
дослідницької ядерної установки та інших експериментальних установок, що 
використовують радіаційні технології, які б могли бути передумовою для 
зменшення розмірів СЗЗ, не передбачається. 

Зменшення розмірів СЗЗ також послабить забезпечення аварійної 
готовності і реагування – одного із важливих рівнів глибоко ешелонованого 
захисту. При цьому СЗЗ є не лише засобом неперевищення певних критеріїв 
при проєктних аваріях, але й важливим буфером для захисту населення при 
запроєктних аваріях. 

Беручи до уваги наведене вище, зміна розмірів СЗЗ дослідницького 
ядерного реактору Інституту ядерних досліджень НАН України видається 
неприйнятною.  
 Отже, виходячи з листа від 11.06.2021 № 1-17/352 Інституту ядерних 

досліджень НАН України, просимо зняти з контролю виконання доручення 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 18.06.2021 № 19843/0/2-21. 

В свою чергу, Київська міська державна адміністрація вчиняє в 

установленому порядку всі можливі заходи, що направлені на організацію 

роботи, пов’язаної із завершенням будівництва ЖК «Олімпійське містечко» та 

ЖК «Панорамне містечко» (ЖК «Деміївський квартал») на вул. Ракетній, 24 в 

Голосіївському районі міста Києва.  

 

Додаток: за текстом на 3 арк. в 1 прим.  
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