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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНО - НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ЗАБРУДНЕНЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОВОДЖЕННЯ З 

РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ 

 

Широке використання ядерної енергії, що почалося у 50-х роках XX 

сторіччя спочатку в Радянському Союзі, а потім і в Україні, супроводжується 

утворенням радіоактивних відходів, різних за активністю, ізотопним та 

агрегатним станом. Безпечне поводження з такими відходами є важливою 

складовою   загальної  системи забезпечення безпеки під час використання 

ядерної енергії. Україна успадкувала від колишнього СРСР інфраструктуру 

поводження з радіоактивними відходами, що відповідала підходу, 

особливостями якого були мінімізація витрат на переробку і захоронення 

відходів, недооцінка масштабу проблем, розв'язання яких покладалося на 

майбутні покоління [1]. 

У недалекому майбутньому до існуючих радіоактивних відходів, що 

зберігаються в Україні, долучатимуться високоактивні відходи, що 

утворюються після переробки в Російській Федерації відпрацьованого ядерного 

палива українських атомних електростанцій. Принципових рішень про 

подальше поводження із зазначеними відходами не прийнято і не створено 

інфраструктури для поводження з ними. На усіх станціях, крім Хмельницької та 

Запорізької АЕС, існує тенденція до збільшення рідких радіоактивних відходів 

(РРВ), що вимагає створення резервних сховищ на АЕС. 

На усіх станціях, крім Запорізької, не здійснюється переробка твердих 

радіоактивних відходів (ТРВ) (спалювання, пресування тощо), що призводить 

до значного збільшення об’ємів ТРВ, що зберігаються. Згідно з існуючими 

темпами заповнення сховищ ТРВ найближчим часом (через 5 - 7 років) виникне 



проблема введення додаткових сховищ ТРВ для Південно-Української АЕС і 

Чорнобильської АЕС. 

Фактичне надходження РРВ в сховища Рівненської та Хмельницької АЕС 

перевищує проектні норми [2]. 

 

 

Рис. Відсотковий обсяг радіоактивних відходів в Україні 

 

На даний час в Україні накопичено велику кількість радіоактивних 

відходів та існує тенденція до зростання їх обсягів, що потребує забезпечення 

безпечного поводження з ними, включаючи захоронення. Серед найбільш 

важливих складових визначеної проблеми слід зазначити:  

 недосконалість системи поводження з радіоактивними відходами;  

 незавершеність процесу здійснення організаційних заходів щодо 

поводження з радіоактивними відходами;  

 недосконалість механізму фінансування, який відповідає міжнародно-

правовому визнанню принципам безпечного поводження з радіоактивними 

відходами. 

Враховуючи зазначений вище масштаб існуючих  проблем, їх розв'язання 

можливе шляхом системної реалізації державної політики у сфері поводження з 



радіоактивними відходами на основі розроблення і впровадження 

довгострокової стратегії  поводження з радіоактивними відходами. 

 Для підвищення рівня поводження з відходами на мою думку необхідно 

виконати такі заходи: 

- удосконалення актів законодавства, норм, правил та стандартів у сфері 

поводження з радіоактивними відходами; 

- утворення національної організації з поводження з радіоактивними 

відходами, включаючи довготривале їх зберігання та захоронення;  

- удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними 

відходами; 

- безпечна експлуатація сховищ атомних електростанцій;  

- вилучення та кондиціонування експлуатаційних радіоактивних відходів із 

сховищ атомних електростанцій; 

- створення необхідного контейнерного парку і транспортних засобів для 

перевезення радіоактивних відходів;  

- проектування, будівництво і введення в експлуатацію сховищ для 

захоронення короткоіснуючих низько - і середньоактивних відходів, а також 

сховищ для зберігання високоактивних і довгоіснуючих низько- і 

середньоактивних відходів;  

- вибір майданчика для будівництва сховища для захоронення 

високоактивних і довгоіснуючих низько- і середньоактивних відходів у 

стабільних глибоких геологічних формаціях.  
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