




















































«13 вересня 1987 року
із занедбаної лікарні в м. Гоянія (Бразилія) з установки для радіотерапії збирачі 
металобрухту винесли металеву капсулу, яку потім продали на звалище. Власник 
звалища, Девар Феррейра, сказав розрізати капсулу. Всередині виявили порошок, 
що світився блакитним світлом. Це був хлорид радіоактивного цезію‑137. Девар 
приніс цей порошок до свого будинку й запросив сусідів, родичів і друзів подиви‑
тися на дивину. Дрібні фрагменти брали в руки, натирали ними шкіру, дарували 
іншим людям, і  в  результаті почалося поширення радіоактивного забруднення. 
Протягом більш ніж двох тижнів із порошкоподібним хлоридом цезію контактува‑
ли все нові люди, і ніхто з них не знав про пов’язану з цим небезпеку.

В результаті широкого розповсюдження високорадіоактивного порошку і його 
активного контакту з різними предметами, накопичилася велика кількість забруд‑
нених радіацією речей, які в подальшому були поховані на горбистій території од‑
ного з передмість, у так званому приповерхневому сховищі. Цю територію можна 
буде знову використовувати тільки через 300 років».

З Вікіпедії

Комікс «Загублені» створений ГС «Чорнобильський інститут досліджень і розвит
ку» в рамках інформаційної кампанії з радіаційної обізнаності та контролю «КРОК 
до безпеки», реалізація якої стала можливою за підтримки Державного депар
таменту Сполучених Штатів завдяки угодам між урядом України та урядом США 
про ліквідацію ядерної зброї та утилізацію небезпечних радіоактивних відходів.

Впровадженню кампанії передувало внесення змін до законодавства Украї
ни, які гарантують відсутність кримінальної відповідальності за добровільне 
повідомлення про знайдені джерела іонізуючого випромінювання. Пом’якшення 
законодавства спростило процес здачі ДІВ, але мало активізувало сам процес, 
оскільки громадяни України не були поінформовані про небезпеку володіння 
джерелами іонізуючого випромінювання та про законодавчі зміни. Тому головна 
мета проєкту «КРОК до безпеки» —  це інформування громадян про наслідки во
лодіння радіоактивними матеріалами та ДІВ, засвоєння простих і дієвих правил 
поведінки в разі контакту з ними чи їх виявлення, формування проактивної по
зиції для повідомлення державним органам влади та рятувальним службам про 
джерела іонізуючого випромінювання.

Тільки спільними зусиллями ми зробимо наш світ безпечнішим та підвищимо 
техногенну радіаційну безпеку.
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* НАСПРАВДІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИЛАДІВ ЗНАЧНО БІЛЬШЕ! 
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У разі виявлення чи знаходження 

предметів із маркуванням радіаційної небезпеки 

негайно телефонуйте: 

101 Державна служба з надзвичайних ситуацій 

102 Поліція 

112 Єдиний номер виклику екстрених служб 

або повідомте місцевий орган влади!


