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Електроенергетика – базова галузь економіки України. Вона включає в себе 

виробництво, передачу і ринок збуту електроенергії. Виробництво електроенергії ґрунтується 

на спалюванні вугілля, мазуту, природного газу, енергії води, вітру, сонця та використанні 

атомної енергії. За кількістю ядерних реакторів Україна посідає дев’яте місце у світі та п’яте в 

Європі. В Україні діють 4 атомних електростанцій (АЕС) з 15 енергоблоками, одна з яких, 

Запорізька АЕС з 6 енергоблоками загальною потужністю в 6000 МВт є найпотужнішою в 

Європі. У 2009 році відсоток ядерної енергетики склав 46 % від усього виробництва 

електроенергії в Україні. Загальна потужність АЕС склала 13 107 МВт. Але разом з тим 

протягом терміну експлуатації АЕС на них можуть виникати радіаційні аварії, які 

вимірюються за Міжнародною шкалою ядерних, що розроблена Міжнародним агентством з 

атомної енергії у 1988 році і з 1990 року використовувалася в цілях однаковості оцінки 

надзвичайних випадків, пов’язаних з аварійними радіаційними викидами в навколишнє 

середовище на атомних станціях. Найнебезпечнішими за наслідками є радіаційні аварії на АЕС 

з викидом в атмосферу радіоактивних речовин, внаслідок яких має місце довгострокове 

радіоактивне забруднення місцевості на величезних площах. На АЕС протягом їх терміну 

експлуатації сталися такі значні радіаційні аварії: 

 28 березня 1979 року — аварія 5 рівня за шкалою INES на АЕС “Тримайл-

Айленд” у Гарисберзі (Пенсільванія, США) внаслідок якої була пошкоджена активна зона 

ядерного реактора, що призвело до часткового розплавлення ядерного палива. 

 26 квітня 1986 року - аварія 7 рівня за шкалою INES на Чорнобильській АЕС у 

Прип’яті, (Київська область, СРСР) внаслідок якої був повністю зруйнований ядерний реактор 

4-го енергоблоку. 

 11 березня 2011 року - аварія 7 рівня за шкалою INES на АЕС Фукусіма-1 у 

Окумі (Фукусіма, Японії) внаслідок землетрусу і удару цунамі були виведені з ладу зовнішні 

системи електропостачання і резервні дизельні генератори, що стало причиною недієздатності 

всіх систем нормального і аварійного охолодження і призвело до розплавлення активної зони 

ядерних реакторів на енергоблоках 1, 2, 3. 
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Для запобігання виникнення радіаційних аварій першочергово потрібно 

організовувати заходи по забезпеченню радіаційного захисту на АЕС. Основним принципом 

забезпечення радіаційної безпеки персоналу і населення при експлуатації АЕС є суворе 

дотримання режиму зон, які встановлюються у відповідності з “Санітарними правилами 

проектування і експлуатації атомних електростанцій”, а також суворий контроль за перетином 

встановлених кордонів зон людьми і радіоактивних матеріалів. При розділенні на зони 

враховується не тільки вантажні і людські потоки, але й технологічні процеси, характер і 

можливість ступеня забруднення приміщень радіоактивними речовинами. 

У відповідності з санітарними правилами при розташуванні виробничих будівель і 

споруд промислова площадка АЕС повинна бути умовно поділена на чисту зону і зону 

можливого забруднення. В чистій зоні повинні розташовуватись адміністративно-службові 

приміщення, столові, майстерні по ремонту обладнання та інші об’єкти де не проводяться 

роботи з радіоактивними речовинами. В зоні можливого забруднення повинні 

розташовуватись головний корпус, сховище радіоактивних відходів, будівля спецводоочистки, 

спецгазоочистки, майстерні для ремонту забрудненого радіонуклідами обладнання і інші 

об’єкти де можуть проводитись роботи з радіоактивними речовинами.  

Також всі будівлі і споруди АЕС чітко повинні бути розділені на дві зони : зону 

суворого і зону свобідного режиму. В зоні сурового режиму можлива дії на персонал 

радіаційних факторів: зовнішнього гамма-бета-нейтронного випромінювання, забруднення 

повітряного середовища приміщень радіоактивними газами і аерозолями, забруднення 

поверхонь будівельних конструкцій і обладнання радіоактивними речовинами. В зоні 

свобідного режиму практично виключається вплив на персонал радіаційних чинників. Вхід у 

приміщення зони суворого режиму повинен здійснюється через санітарні пропускники з 

обов’язковим переодяганням персоналу. Можливість входу в приміщення зони суворого 

режиму з зони вільного режиму і виходу з них, минаючи санпропускник, виключається. У 

санпропускнику здійснюється радіаційний контроль чистоти рук і тіла після санітарної 

обробки при виході із зони суворого режиму. До складу приміщень санпропускника входять: 

приміщення для зберігання і одягання особистого одягу, душеві і умивальні приміщення, 

приміщення для зберігання і одягання спецодягу і пункт дозиметричного контролю. 
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