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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вирішальна роль 

атомної енергетики у підвищенні енергетичної без-
пеки країни, стале енергозабезпечення зростаючою 
вітчизняної економіки, будівництва нових енерго-
блоків АЕС, покращання екологічної і радіаційної 
безпеки – такі стратегічні завдання постають перед 
атомно-промисловою галуззю згідно з Енергетичною 
стратегією України. 

Відповідно до Енергетичної стратегії країни на 
період до 2030 року [1]: "...гарантування енергетич-
ної безпеки – це досягнення стану технічно надійно-
го, стабільного, економічно ефективного та екологі-
чно прийнятного забезпечення енергетичними ресур-
сами економіки і соціальної сфери країни,  а також 
створення умов для формування і реалізації політики 
захисту національних інтересів у сфері енергетики". 

Зважаючи на наведене необхідний подальший ро-
звиток атомної енергетики в Україні, а з іншого боку, 
зростаюча значимість охорони довкілля від негатив-
них радіаційних впливів, особливо після Чорнобиль-
ської катастрофи. Потребують переробки наукових 
основ обґрунтованого вибору потенційних майдан-
чиків для будівництва нових АЕС з урахуванням 
ряду взаємопов'язаних критеріїв екологічної безпеки. 

Питання, що пов'язані з радіаційним впливом 
АЕС на довкілля, розглянуті у санітарних правилах 
проектування і будівництва АЕС та інших норматив-
них документах. [2–5]. 

Метою роботи є наукове обґрунтування екологіч-

ної безпеки при виборі майданчиків для будівництва 
нових блоків за екологічними критеріями шляхом 
визначення меж безпечної експлуатації АЕС на осно-
ві побудови багатокритеріальних функцій кориснос-
ті, а також значень вимогам до радіоекологічної без-
пеки, що встановлені нормативно-технічними доку-
ментами (НТД) [6]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ви-
бір потенційних майданчиків для АЕС належить до 
групи нормативно-технічних, організаційно-
практичних заходів, які поряд з нормативними і за-
конодавчими документами дозволяють підвищити її 
екологічну безпеку як з точки зору радіаційного 
впливу, так і раціонального водо-  землекористуван-
ня та охорони природного середовища. 

Крім того, одним із завдань екологічного вибору 
майданчику для АЕС є захист населення й екосистем 
не тільки від радіаційного, але і від можливих інших 
негативних нерадіаційних факторів, наприклад, хімі-
чного, теплового, механічного травмування гідробіо-
нтів та ін. При оцінці прийнятності майданчика для 
розміщення АЕС можуть бути розглянуті наступні 
екологічні аспекти: 

а) вплив АЕС на довкілля у випадку надзвичай-
них обставин; 

б) оцінка можливого відчуження земель і впливу 
АЕС на земле- і водокористування; 

в) можливе збільшення дозових навантажень на 
населення (як зовнішнього, так і внутрішнього опро-
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мінення), а також на об'єкти навколишнього середо-
вища при можливій міграції і нагромадженні в них 
радіонуклідів; 

г) наявність коштовних біологічних ресурсів, які 
використовуються в цей час або можуть бути вико-
ристані під час експлуатації АЕС; 

д) наявність рідких видів, заповідників, унікаль-
них пам'ятників природи, інакше кажучи, облік мо-
ральних і етичних вимог стосовно навколишнього 
середовища; 

е) комплексні еколого-економічні показники ко-
жного потенційного майданчика розміщення АЕС. 

Для оцінки прийнятності нижче приводяться на-
ступні три взаємозалежні групи критеріїв природо-
користування: 

1. Екологічні критерії. 
1.1. Порівняння величин збитку для природного 

середовища в результаті відторгнення площ для бу-
дівництва АЕС, ліній електропередач, санітарно-
захисної зони, доріг і ін., лісових угідь, лугів і іш. 

1.2. Порівняння величин збитку природним об'єк-
там у результаті будівельного шуму, пилу, виділення 
біоцидів з градирень, зміна кліматичних умов, меліо-
ративних заходів і т.д. 

1.3. Порівняння величин збитку від будівництва 
АЕС (поглиблення для водойми, будівництво дамб, 
водозабірних каналів) для гідробіонтів. 

1.4. Наявність (відсутність) рідких видів рослин і 
тварин, занесених у Міжнародну Червону книгу або 
Червону книгу України. 

1.5. Наявність заповідних природних територій 
або водних басейнів (відстань від майданчиків, пло-
ща, охоронювана площа, охоронювана флора або 
фауна). 

1.6. Наявність (відсутність) місць розмноження, 
міграційних шляхів для промислових видів риб, пта-
хів і ссавців. 

1.7. Наявність (відсутність) негативного впливу 
на водні екосистеми підвищених температур вод, 
хімічних, радіаційного факторів, можливого механі-
чного травмування водних організмів (планктонів, 
риб), евтрофіровання й ін. 

1.8. Наявність (відсутність) потенційної можливо-
сті масового розвитку видів, що значно погіршують 
екологічну і санітарну обстановку (синьозелені водо-
рості, носії паразитарних захворювань і ін.). 

2. Радіоекологічні критерії. 
2.1. Порівняння "нульового" радіаційного тла по-

верхневих і ґрунтових вод, ґрунту, найважливіших 
представників флори і фауни. 

2.2. Порівняння розрахункових показників імові-
рнісного внеску штучних радіонуклідів у дозу опро-
мінення від природних об'єктів до людини при нор-
мальній експлуатації й аварійній ситуації майданчи-
ків між собою з прийнятими санітарними нормами 
радіаційної безпеки (НРБУ–97) [7]. 

2.3. Порівняльний аналіз площадок за радіочут-
ливості найважливіших представників флори, фауни 
та загальної радіочутливості екосистем у районах 
розміщення потенційних майданчиків. 

2.4. Порівняльний аналіз майданчиків за особли-
востями водокористування (наявність сільських і 

міських систем водоспоживання, колодязів, полив-
них земель, водопою сільхозтварин та ін.). 

2.5. Порівняльний аналіз майданчиків за наявніс-
тю рибоводних господарств, видовому складу риб і 
величині промислових уловів (у разі розміщення 
станцій на рибогосподарських водоймах). 

2.6. Порівняльний аналіз майданчиків за наявніс-
тю сільськогосподарських культур з погляду власти-
востей до нагромадження радіонуклідів (злаки, коре-
неплоди, фрукти та т.д.). 

2.7. Порівняльний аналіз майданчиків за видовим 
складом сільхозтваринних (молочні, м'ясні, м'ясо-
молочні породи) і специфіки їхнього утримання (фе-
рма, пасовища, кочове скотарство). 

3. Еколого-економічні критерії. 
3.1. Порівняльний аналіз розміщення майданчиків 

з погляду державних законів з охорони природи. 
3.2. Порівняльний аналіз якісних і кількісних по-

казників природних територій, що використовуються 
як місця організованого відпочинку (санаторії, турба-
зи, пляжі, кемпінги й ін.). 

3.3. Порівняльний аналіз майданчиків за площами 
і родючістю земель,  що використовуються для виро-
бництва сільгосппродуктів. 

3.4. Порівняльний аналіз майданчиків за площею 
пасовищ і їхньої продуктивністю. 

3.5. Порівняльний аналіз продуктивності рибого-
сподарських водойм (у випадку розміщення площа-
док на березі рибогосподарських водойм). 

При оцінці екологічних показників на першому 
етапі можна використати наявні літературні дані, але 
для оцінки фаворитних майданчиків необхідно вра-
ховувати перспективний план розвитку як регіону, 
так і кожного конкретного району розміщення АЕС. 

Після попереднього відбору майданчиків з погля-
ду відповідності загальним критеріям, бажано прове-
дення більше ретельної формалізованої оцінки з ме-
тою мінімально можливого шкідливого впливу АЕС 
на населення і навколишнє середовище. У формалі-
зованому підході можуть бути виділені наступні ос-
новні процедури: 
 –відбір з виключенням, коли майданчик виклю-
чається з набору можливих,  якщо вона не відповідає 
критерію залишення її в списку (наприклад, перебу-
ває близько від території заповідника); 
 –відбір з включенням, майданчик включається в 
список при його відповідності заданому критерію; 
 –відбір з порівнянням, при якому майданчик 
розташовується в порядку, обумовленому значенням 
узагальненого критерію, що є комбінацією декількох 
критеріїв з урахуванням їх ваги. 

Для ранжування майданчиків за інтегральним 
екологічним критерієм можуть бути корисні приватні 
критерії вибору майданчиків для АЕС з погляду охо-
рони і раціонального використання природного сере-
довища. При цьому кожному розглянутому екологіч-
ному фактору i на майданчику Sj приписується вага 
Wi і ранг Хij. Повний ранг Y(Sj) майданчика визнача-
ється за виразом: 

( )j i ij
i

Y S W X .=å                        
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Після ранжирування майданчиків за величиною 
повного рангу визначаються домінуючі майданчики, 
що найбільш відповідають вимогам охорони навко-
лишнього середовища. Це дозволить урахувати гада-
ну велику розмаїтість екологічних показників (при 
наявності екологічних карт, банків біологічних і біо-
географічних даних) уже на першому етапі відбрако-
вування потенційних пунктів при аналізі літератур-
них матеріалів. 

Ряд питань буде необхідно з'ясувати при прове-
денні дослідницьких робіт разом з представниками 
інших спеціальностей – метеорологів, гідрологів, 
демографів. А низку специфічних питань необхідно 
ретельно досліджувати на пізніх етапах на одній-
двох фаворитних майданчиках. Особливо це стосу-
ється питань радіаційного тла, а також детальної 
оцінки економічних показників земель, що відрива-
ють для будівництва станції і ліній електропередач, 
впливу на агроценози і природне середовище, антро-
погенних чинників, будівельного шуму, пилу та ін. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, більше поглиблене 
екологічне обґрунтування вибору потенційних май-
данчиків для АЕС допоможе значно зменшити мож-
ливі витрати на природоохоронні заходи, зменшити 
ризик зникнення рідких видів, зберегти для раціона-
льного використання біологічні ресурси регіону, 
розробити рекомендації з більше ефективного вико-
ристання теплих вод, що скидають, підтримці приро-
дної рівноваги екосистем. Важливе значення має і 
підготовка суспільної думки як до будівництва енер-
гоблоків АЕС, так і після пуску (у процесі роботи) та 
знятті їх з експлуатації. 
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