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Одним із головних завдань державної політики в сфері охорони праці є гарантія 

захисту від впливу небезпечних і шкідливих факторів на виробництві, які 

безпосередньо впливають на здоров’я як працівників, так і їхніх дітей [1]. На 

сьогоднішній день в Україні функціонують 4 атомні електростанції (АЕС) – 

Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька і Рівненська. Чорнобильську АЕС 

виведено з експлуатації, але вона все одно є об’єктом підвищеної радіаційної 

небезпеки. Ці об’єкти, крім генерації колосальної кількості електричної енергії, 
продукують певну кількість радіоактивних відходів, які в свою чергу вимагають 

спеціального зберігання і поводження з ними. Саме тому питання радіаційної безпеки 

в країні буде актуальним ще не один десяток років.  

Радіоактивні відходи (РАВ) – відходи, що містять радіоактивні ізотопи хімічних 

елементів і не підлягають використанню, на відміну від відпрацьованого ядерного 

палива. Робота з відкритими джерелами випромінювання – це всі види поводження з 

радіоактивними речовинами на робочому місці, включаючи радіаційний контроль.  

В Україні робота з радіоактивними речовинами регламентована такими 

нормативними документами: Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) [2], 

«Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005) 

[3].  

Радіоактивні відходи утворюються в різних формах з дуже різними фізичними і 

хімічними характеристиками, такими як концентрації і періоди напіврозпаду 

складових їх радіонуклідів. Ці відходи можуть утворюватися:  

• в газоподібній формі, як, наприклад, вентиляційні викиди установок, де 

обробляються радіоактивні матеріали;  
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• в рідкій формі, починаючи від розчинів сцинтиляційних лічильників з 

дослідницьких установок до рідких високоактивних відходів, що утворюються при 

переробці відпрацьованого палива;  

• в твердій формі (забруднені витратні матеріали, скляний посуд з лікарень, 

медичних дослідницьких установок і радіофармацевтичних лабораторій, відходи від 

переробки відпрацьованого палива).  

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) сформулювала ряд принципів, 

націлених на таке поводження з радіоактивними відходами, яке забезпечить захист 

здоров’я людини і охорони навколишнього середовища зараз і в майбутньому, не 

накладаючи надмірного тягаря на майбутні покоління. Коротко сформулюємо їх:  

 захист здоров’я людини;  

 охорона навколишнього середовища;  

 захист за межами національних кордонів;  

 захист майбутніх поколінь;  

 національна правова структура, яка передбачає чіткий розподіл обов’язків і 
забезпечення незалежних регулюючих функцій;  

 контроль за рівнем радіоактивних відходів;  

 взаємозалежність усіх стадій утворення радіоактивних відходів та поводження з 
ними;  

 безпека установок протягом усього терміну їх служби.  
Таким чином, якщо керівництво атомних електростанцій України 

дотримуватиметься перерахованих вище принципів, тоді безпека роботи персоналу з 

радіоактивними відходами значно зросте. 
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