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ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ 
ДОВКІЛЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС, ЗА УМОВ НЕЧІТКОЇ ВИХІДНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 
 

Подано короткий огляд чинного законодавства України щодо встанов-

лення розмірів санітарно-захисних зон та зон спостереження АЕС. Вико-

нано оцінку факторів, що впливають на розвиток території довкілля 

АЕС способом нечіткого відношення переваги на множині альтернатив. 

Ключові слова: розвиток території, фактори впливу, зона спостережень 
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Представлен краткий обзор действующего законодательства Украины 

относительно установления размеров санитарно-защитных зон и зон на-

блюдения АЭС. Выполнена оценка факторов, влияющих на развитие те-
рритории среды АЭС способом нечеткого отношения преимущества сре-
ди множества альтернатив. 

Ключевые слова: развитие территории, факторы влияния, зона наблю-

дений АЭС, математическая модель. 
 

A brief review of current legislation of Ukraine to establish the size of safety 

zones and zones of observation accident. The estimation of the factors that 

influence the development site environment NPP means fuzzy preference rela-

tion on the set of alternatives. 
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Розвиток країн та стабільність їх економіки можливі лише за умов на-

дійного забезпечення енергетичних потреб промислових комплексів та насе-

лення. Згідно прогнозів Світової енергетичної ради [1] до 2100 року голов-

ними джерелами енергопостачання стануть атомні електричні станції (АЕС) 

та поновлювальні джерела енергії. На теперішній час всього у світі нарахову-

ється 437 діючих ядерних енергоблоків [2], в тому числі 15 на території Укра-

їни. За часткою атомної енергетики в загальному енергетичному балансі на-

ша держава вийшла на сьоме місце у світі, потіснивши такі потужні розвине-

ні країни, як Канада, Велика Британія та Швеція [3]. Атомні електричні стан-

ції є великими техногенними об’єктами, які значним чином впливають на ре-

гіональне планування та розвиток прилеглих територій. Будівництво та екс-

плуатація АЕС в силу підвищеного ризику ставить на порядок вищі вимоги 

до організації та розвитку їх територій довкілля, а саме 30-кілометрових зон 
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спостереження. Вирішення даного питання можливе лише шляхом дослі-
дження великої кількості факторів, що впливають на розвиток довкілля АЕС. 

В процесі експлуатації атомних електростанцій, навіть під час безаварій-

ної роботи, відбуваються викиди в довкілля радіоактивних речовин та проду-

ктів діяльності підприємства. Таким чином, відбувається забруднення навко-

лишнього середовища й погіршуються санітарно-гігієнічні умови життя лю-

дей, існування флори та фауни. Процедура встановлення меж санітарно-

захисних зон та зон спостереження навколо АЕС регулюється чинним зако-

нодавством, а саме [4-8]. Основним правочинним документом серед них є За-

кон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Він 

встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного сере-

довища та регулює діяльність, пов’язану з використанням ядерної енергії. 
Останніми роками багато вчених звертають увагу на проблематику ра-

ціонального землекористування і охорони земель, розвиток територій в ме-

жах окремих регіонів. У розробку наукових основ розвитку землекористу-

вань, їх раціонального використання та охорони земель вагомий внесок внес-

ли такі провідні вітчизняні й зарубіжні вчені як А.С. Даниленко, В.В. Горла-

чук, А.М. Третяк, А.Я. Сохнич, Д.С. Добряк, Б.С. Прістер, О.М. Царенко, 

Л.В. Корнілов, С.М. Волков та інші. Науковцями напрацьовано основи стало-

го та екологобезпечного розвитку землекористувань національного агропро-

мислового комплексу, проте питання розвитку територій довкілля атомних 

електричних станцій залишається відкритим. Зона спостереження АЕС підда-

ється постійному радіаційному впливу, тому такі дослідження матимуть важ-

ливе значення з точки зору організації територій таких зон. 

Актуальним сьогодні є питання обґрунтування встановлених законо-

давством розмірів санітарно-захисних зон та зон спостереження навколо 

атомних електростанцій в Україні, їх функціональне використання та розви-

ток територій зон впливу АЕС. 

Мета статті – проаналізувати чинне законодавство України щодо питання 

встановлення розмірів санітарно-захисних зон і зон спостереження атомних 

електричних станцій та їх функціонального використання; встановити факто-

ри, що впливають на розвиток території довкілля АЕС та визначити безпосе-

редній вплив кожного з них на поставлену задачу (на прикладі 30-

кілометрової зони спостереження Хмельницької АЕС). 

Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну без-

пеку» [4] чітко визначено, що зона спостереження (ЗС) – територія, на якій 

можливий радіаційний вплив ядерної установки та об’єктів, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами, на населення, що проживає в цій 

зоні. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до частини 

четвертої статті 45 цього Закону. Згідно [5-8], зона спостереження – терито-

рія, на якій можливий вплив радіоактивних скидів і викидів АС і на якій здій-

снюється радіаційний моніторинг вимірювання потужності поглинутої дози, 



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Технічні науки» 

226 

визначення вмісту радіонуклідів у об’єктах навколишнього природного сере-

довища, продуктах харчування тощо. Стосовно терміну «санітарно-захисна 

зона» навколо АЕС, то в [5-8] подано однаковий варіант визначення: саніта-

рно-захисна зона (СЗЗ) – територія навколо радіаційно-ядерного об’єкта, де 

рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може переви-

щити квоту ліміту дози для категорії В. У СЗЗ забороняється проживання на-

селення, встановлюється обмеження на виробничу діяльність, що не має від-

ношення до радіаційно-ядерного об’єкту та де проводиться радіаційний кон-

троль. 

Державною інспекцією ядерного регулювання України спільно з Мініс-

терством охорони здоров’я затверджено Вимоги щодо визначення розмірів і 
меж зони спостереження атомної електричної станції [9]. Ці Вимоги встанов-

люють механізм обґрунтування меж зони АЕС та проведення розрахунків її 
розміру. Головним критерієм визначення розмірів зони спостереження є доза 

опромінення населення на межі ЗС та за її межами, яка не повинна переви-

щувати ефективної дози (згідно НРБУ-97) – 50 мЗв та дози у щитоподібній 

залозі, а саме: у дітей – 50 мЗв; у дорослих – 200 мЗв; у шкірі – 500 мЗв. Не 

перевищення доз опромінення доводиться щодо всіх можливих місць аварій-

них викидів на АЕС та повинно бути продемонстровано щодо всіх референт-

них віків. При розрахунках не перевищення доз опромінення враховуються: 

• характеристики радіонуклідів; 

• висота викиду радіоактивних речовин; 

• метеорологічні умови (температура повітря, швидкість вітру); 

• коефіцієнти переходу радіонуклідів в системах «ґрунт - рослина» та 

«корм – продукти харчування тваринного походження». 

Проте науковцями доведено, що міграція радіонуклідів на території до-

вкілля (зоні впливу) АЕС та відповідно формування дозового навантаження 

на населення залежить не лише від врахованих у Вимогах факторів. Основ-

ними факторами, що впливають на інтенсивність міграції радіонуклідів в біо-

сфері та ґрунті є хімічні властивості радіоактивних ізотопів; кліматичні умо-

ви; властивості ґрунтового покриву; рельєф місцевості; рослинний покрив 

території; електромагнітні поля ліній електропередачі [10-15]. Отже, ці чин-

ники мають безпосередній вплив не лише на встановлення розмірів зони спо-

стереження АЕС, а й на її форму та на розвиток території довкілля цих 

об’єктів. Згідно Вимог [9] зона спостереження встановлюється у формі кола з 

розрахованим радіусом відносно центру викиду. 

Навколо Хмельницької атомної електростанції виділено санітарно-

захисну зону радіусом 2,7 км та 30-кілометрову зону спостережень. Пробле-

ма розвитку території довкілля АЕС принципово нова. В роботах [16] визна-

чено та проаналізовано фактори, що впливають на розвиток території довкіл-

ля Хмельницької АЕС, це: умови формування території; радіоактивне забру-

днення території; ґрунтовий покрив; рельєф місцевості; геологічні умови та 

процеси; вплив електромагнітних полів ліній електропередачі; впорядкова-
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ність території; агроекологічний стан земель; перспективи використання зе-

мельних ресурсів. 

Для визначення пріоритетного впливу кожного із факторів на розвиток 

території довкілля ХАЕС побудуємо математичну модель за умов невизначе-

ності, способом нечіткого відношення переваги на множині альтернатив [17-

19]. 

Нехай ми маємо n-факторів (ознак) дослідження А1…Аn і вектор відносних 

ваг цих ознак w(w1,…,wn). При цьому повинна виконуватись рівність: 

∑
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Попарно порівнюючи ознаки за вагами отримаємо відношення ваг цих 
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Елементи матриці мають такі властивості: 

ij
ij a

a 1= ; 

                                                        ikjkij aaa = . 

За умов нечіткої вхідної інформації вектор ваг w є невідомим. Його знахо-

дження можливе за допомогою матриці А та за розв’язком рівняння 

(А – n*I) w=0,    (1) 

де n – розмірність матриці А (єдине власне число матриці); 
 I – одинична матриця; 

 w – вектор відносних ваг, які розглядаються. 

При наявності чіткої інформації, матриця А мала б вигляд матриці зазна-

ченої вище, але за даних умов елементи матриці А будуть виступати не як ві-
дношення ваг, а як відношення оцінок ознак експертів. Тому вектор ваг бу-

демо знаходити з рівняння більш загального вигляду: 

(А –λmax*I) w=0,    (2) 

де  λmax – максимальне власне число матриці. 



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Технічні науки» 

228 

Щоб наша модель була продуктивною повинна виконуватись умова λmax ≥ 

n. 

Якщо число λmax достатньо близьке до n, то вектор ваг w є розв’язком рів-

няння (2). Отже, результат можна вважати правильною оцінкою відносних 

ваг досліджуваних ознак. 

Метою нашої роботи є визначити безпосередній вплив кожного з факторів 

на розвиток території довкілля АЕС та визначити серед них найбільш впли-

вові. 
Наступним етапом розв’язку задачі є знаходження відношення оціночних 

коефіцієнтів кожної з виділених ознак. В оцінці ділянки щодо кожної з ознак 

закладено суб’єктивне рішення експерта (дослідника). Тому на цьому етапі 
розв’язку задачі досить доцільними є консультації з спеціалістами у сфері 
землевпорядкування, екології, геології та ґрунтознавства. Оцінка факторів 

проводиться за 10-бальною шкалою (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Оцінка факторів, що впливають на розвиток території довкілля ХАЕС 

 

№ 

з/п 

Фактори впливу Оцінка 

факторів 

1 Умови формування території (УФ) 6 

2 Радіоактивне забруднення території (РЗ) 8 

3 Ґрунтовий покрив (ГП) 5 

4 Рельєф території (РТ) 3 

5 Геологічні умови та процеси (ГУ) 3 

6 Вплив електромагнітних полів ЛЕП (ЕП) 4 

7 Впорядкованість території (ВТ) 5 

8 Агроекологічний стан земель (АС) 2 

9 Перспективи використ. зем. ресурсів (ПВ) 3 

 

Запишемо матрицю відношень оцінок факторів у такому вигляді: 
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Встановивши відносні ваги ознак, нами знайдено нормований власний ве-

ктор цієї матриці, який відповідає найбільшому її власному числу λmax= 9,04. 

Значення вагових коефіцієнтів оцінених факторів наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Вагові коефіцієнти оцінених факторів 

УФ РЗ ГП РТ ГУ ЕП ВТ АС ПВ 

0,153 0,204 0,127 0,076 0,076 0,102 0,127 0,048 0,087 

Таким чином, найвагомішим фактором, що впливає на розвиток території 
довкілля Хмельницької АЕС є радіоактивне забруднення території. Значний 

вплив мають також умови формування території, ґрунтовий покрив та впоря-

дкованість території; фактор помірного впливу – електромагнітні поля ліній 

електропередачі.  
В подальшій роботі планується більш детально дослідити та оцінити 

ознаки факторів впливу на розвиток території довкілля АЕС з метою надання 

рекомендацій щодо впорядкування території зони спостереження Хмельни-

цької АЕС. 

 
1. http://www.xaec.org.ua – сайт Хмельницької АЕС 

2. http://www.worldenergy.org/publications/3800.asp – сайт Світової енергетичної ради. 

3. http://www.energoatom.kiev.ua – сайт НЕК «Укренерго». 4. Закон України “Про ви-



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Технічні науки» 

230 

користання ядерної енергії та радіаційну безпеку” №40/95-ВР від 08.02.1995. 5. Наказ 

МОЗ України «Державні гігієнічні нормативи «Норми радіаційної безпеки України 

(НРБУ_97)» від 14.07.1997 № 208. 6. Наказ Державного комітету ядерного регулю-

вання України «Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії» від 

17.05.2004 № 87/211. 7. Наказ МОЗ України «Про затверждення державних санітар-

них правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України 

(ОСПУ)» від 02.02.2005 № 54. 8. Наказ Держ. ком. ядерного регул. України «Про за-

твердження Загальних положень безпеки атомних станцій» від 19.11.2007 № 162.              

9. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України та МОЗ України «Про 

затвердження Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної 
електричної станції» від 07.11.2011 № 153/766. 10. Ведення сільського і лісового гос-

подарства, а також водогосподарської діяльності на забруднених радіонуклідами те-

риторіях / Прістер Б. С., Іванов Ю. О., Кашпаров В. О та ін. // Національна доповідь 

України «15 років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання». – К. : МНС Украї-
ни, 2001. – С. 7.5.1. – 7.5.3. 11. Іванов Ю. О. Особливості накопичення радіонуклідів. 

Флористичні комплекси  / Ю. О. Іванов // Зб. наук. праць «Чорнобиль. Зона відчужен-

ня», НАН України. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 77-99. 12. Іванов Ю. О. Динаміка пе-

рерозподілу радіонуклідів у ґрунтах і рослинності / Ю. О. Іванов // Зб. наук. праць 

«Чорнобиль. Зона відчуження», НАН України. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 47-76. 13. 

Дець Т. І. Міграційні процеси радіонуклідів в ґрунтах під впливом електромагнітного 

поля та їх вплив на організацію забруднених територій / Т. І. Дець, І. М. Бялик // Віс-

ник  НУВГП.  Збірник наукових праць.  – Випуск 4 (40). – Рівне, 2007. 14. Кашпа-         

ров В. О. Формування і динаміка радіоактивного забруднення навколишнього середо-

вища під час аварії на Чорнобильській АЕС та в післяаварійний період /                    

В. О. Кашпаров // Зб. наук. праць «Чорнобиль. Зона відчуження», НАН України. – К. : 

Наук. думка, 2001. – С. 11-46. 15. Гродзинський Д. М. Радіобіологічні ефекти у рослин 

на забрудненій радіонуклідами території / Д. М. Гродзинський, І. М. Гудков // Збірник 

накових праць «Чорнобиль. Зона відчуження» НАН України. – К. : Наук. думка, 2001. 

– С. 325-377. 16. Дець Т. І. Аналіз факторів, що впливають на розвиток території до-

вкілля атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) / Т. І. Дець,               

О. П. Дмитрів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2012. 

– Вип. I (23). – C. 289-293. 17. Орловский А. И. Проблемы принятия решений при не-

четкой исходной информации / А. И. Орловский. – М. : Наука,  Главная  редакция  фи-

зико-математической  литературы, 1981. – 208 с. 18. Саати Т. Принятие решений. Метод 

анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 320 с. 19. Сявавко М. С. Мате-

матичне моделювання за умов невизначеності / М. С. Сявавко, О. М. Рибицька. – 

Львів : Українські технології, 2000. – 319 с. 

 

Рецензент: к.т.н., доцент Янчук Р. М. (НУВГП) 

 


