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ВПЛИВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ 

Nuclear energy till recently was examined as most perspective. It is constrained 

both from relatively by large nuclear block fuels and with influence on an 

environment. Possibility of building of power-stations behaves to advantages, without 

attachment to the deposits of resources, as their transporting does not require 

substantial charges in connection with small volumes: 0,5 kg of nuclear fuel allow to 

get so much energies, how many incinerations 1000 tons of anthracite coal. 

 

Екологічний стан багатьох районів нашої країни викликає значну тривогу 

громадськості. В багатьох регіонах нашої країни спостерігається стійка 

тенденція до перевищення санітарно-гігієнічних норм по вмісту в атмосфері 

оксидів вуглецю, азоту, пилу, токсичних з'єднань металів, амінів і інших 

шкідливих речовин. Забруднення середовища проживання шкідливо 

відбивається на здоров'ї людей, приносить значні збитки народному 

господарству. Останнім часом обстановка погіршилася настільки, що багато 

районів оголошені районами екологічного нещастя. Загальні викиди двоокису 

азоту оцінюються в 6,5∙108 т/рік, викиди сірки складають 2,4∙108 т/рік, 

промисловість викидає 5,2∙107 т/рік усіляких відходів. Викиди вуглекислого 

газу, сірчистих з'єднань в атмосферу в результаті промислової діяльності, 

функціонування енергетичних, металургійних підприємств ведуть до 

виникнення парникового ефекту і зв'язаного з ним потепління клімату. 

Атомна електростанція (АЕС) — комплекс споруд, машин, апаратів і 

приладів, з допомогою яких тепло для нагрівання пари, що надає турбіні руху, 

створюється внаслідок процесу ланцюгової реакції в ядерному реакторі. 

Турбіна, у свою чергу, обертає електричний генератор, таким чином генеруючи 

електричний струм. 



Основні екологічні проблеми АЕС пов'язані з похованням відпрацьованого 

палива, а також з ліквідацією самих АЕС після закінчення припустимих строків 

експлуатації. Є дані, що вартість таких ліквідаційних робіт становить від 1/6 до 

1/3 від вартості самих АЕС. 

Нині в Україні діють 4 атомні електростанції з 14 ядерними реакторами, 2 

дослідних ядерних реактори та приблизно 9000 науково – дослідних, геолого 

розвідувальних, промислових та інших підприємств та організацій. Сировиною 

для ядерних установок є уран-235, вміст якого в урановій руді не перевищує   

0,7 %, а 99,3 % припадає на уран-238. 

При нормальній роботі АЕС викиди радіоактивних елементів у середовище 

вкрай незначні. У середньому вони в 2-4 рази менше, ніж від ТЕС однакової 

потужності. 

Після 1986 р. головну екологічну небезпеку АЕС стали зв'язувати з 

можливістю аварій. Хоча імовірність їх на сучасних АЕС і невелика, але й вона 

не виключається. Після аварії на Чорнобильської АЕС окремі країни ухвалили 

рішення щодо повній заборони на будівництво АЕС. У їхньому числі Швеція, 

Італія, Бразилія, Мексика. Швеція, крім того, оголосила про намір демонтувати 

всі діючі реактори (їх 12), хоча вони й давали близько 45 % всієї електроенергії 

країни. На цей час у світі діє більше 500 атомних реакторів. Близько 100 

реакторів перебуває в стадії будівництва. 
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