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Ядерна енергетика України — важлива галузь української енергетики. За кількістю 

ядерних реакторів Україна посідає дев’яте місце у світі та п’яте в Європі. В Україні діють 4 

атомних електростанцій з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 енергоблоками 

загальною потужністю в 6000 МВт є найпотужнішою в Європі. У 2012 році відсоток ядерної 

енергетики склав 48 % від усього виробництва електроенергії в Україні. Загальна потужність 

АЕС склала 13 835 МВт. 

У технологічному процесі виробництва енергії АЕС присутні шкідливі і небезпечні 

фактори, дія яких значно зменшується при правильному використанні засобів індивідуального 

та колективного захисту. Тому застосування на АЕС вказаних засобів є обов’язковим. До 

основних шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях персоналу АЕС, відносяться: 

 Іонізуюче випромінювання. На персонал АЕС може впливати дія нейтронного 

випромінювання (в зоні працюючого реактора), гама-випромінювання, радіоактивні аерозолі і 

інертні радіоактивні гази (вміст в повітрі виробничих приміщень зони суворого 

дозиметричного контролю), радіоактивне забруднення поверхні шкіри, спецодягу і робочих 

поверхонь обладнання і приміщень. 

 Шум. На АЕС джерелом шуму є обертові частини машин і механізмів, технологічного 

обладнання і трубопроводів, в яких здійснюється переміщення з великою швидкістю рідин та 

газів, електричне обладнання з змінним електромагнітним полем. Основними джерелами шуму 

є турбогенератори, дизель генератори, насоси, вентилятори, компресорні установки, 

пневматичний і електрифікований інструмент.  

 Електрообладнання яке перебуває під напругою. На атомній станції знаходиться 

велика кількість діючих електроустановок. Основна небезпека пов’язана з тим, що організм 

людини не має органів чуття, за допомогою яких можливо визначити наявність напруги на 

відстані. 

 Шкідливі хімічні речовини. В виробничому процесі на АЕС використовуються різні 

хімічні речовини (кислоти, луги, солі, розчинники).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82


 Робота на висоті. До робіт на висоті відносяться роботи які виконуються на висоті 1,3 

метра і більше від поверхні ґрунту, перекриття чи робочої площадки і відстань від межи 

перепаду по висоті при цьому менше 2 метрів. 

 Рух транспорту по території підприємства. На АЕС для транспортування обладнання, 

матеріалів і інших вантажів використовуються різні транспортні засоби: автомашини, 

трактори, електрокари, транспортні візки, а також залізничний транспорт. 

 Обертові механізми. В технологічному процесі і для ремонту обладнання на станції 

використовуються різного роду обертові механізми (насоси, станки, пневматичний і 

електрофікований інструмент). 

 Посудини і трубопроводи під тиском і високою температурою. Більшість 

тепломеханічного обладнання та трубопроводів які працюють на енергоблоках знаходяться під 

надлишковим тиском і високою температурою. 

Для зменшення ризиків травмування, як самого працівника, так і інших працівників, 

кожній особі яка знаходиться на території АЕС слід дотримуватись таких правил: 

 переміщення по території здійснювати по встановлених маршрутах безпечного руху; 

 виконувати вимоги знаків безпеки; 

 у виробничих приміщеннях використовувати засоби індивідуального захисту; 

 у випадках виникнення аварійної ситуації керуватись вказівками, отриманими від 

керівників, а також інформацією яка буде передаватись по системах внутрішнього оповіщення; 

 забороняється самостійне втручання в роботу обладнання та механізмів; 

 забороняється перебувати без супроводжуючих працівників у виробничих приміщеннях 

особам, які не беруть участь в обслуговуванні встановленого там обладнання; 

 курити тільки у відведених для цього місцях; 

 у разі отримання травми чи раптового погіршення стану здоров’я негайно повідомити 

про цей факт керівнику і звернутись в пункт здоров’я АЕС. 

Незважаючи на складність технологічного процесу і велику кількість шкідливих і 

небезпечних факторів, що є на АЕС, згідно офіційних даних компанії НАЕК “Енергоатом” в 

середньому щороку стається 4-5 нещасних випадки на АЕС України, що свідчить про високій 

рівень дотримання техніки безпеки працівниками атомних електростанцій. 
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