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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ВІД РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

Особливості міжнародно-правової охорони навколишнього середовища від 
радіоактивного забруднення зумовлені особливим характером такого забруд-
нення. Треба говорити не про забруднення, а про зараження навколишнього се-
редовища радіоактивними речовинами, оскільки по суті своїх фізичних власти-
востей вони тривалий час зберігаються у природі. Саме довготривалість збере-
ження радіоактивних елементів та їх вплив на всі живі організми зумовлюють 
особливості охорони довкілля від радіаційного зараження. Охорона в даному 
випадку означає, в першу чергу, запобігання такому зараженню, яке може виник-
нути в результаті використання ядерної зброї, через технічні вади атомної енер-
гетики, при необхідності захоронення відходів атомної енергетики [1]. 

Україна належить до країн, які стали на шлях соціально-економічних транс-
формацій. У цьому контексті реалізація основних принципів радіаційної без-
пеки набуває особливо важливого значення. Для переходу до сталого збалансо-
ваного розвитку необхідним є узгодження економічних, екологічних та соці-
альних чинників задля створення повноцінного життєвого середовища для 
сучасного та наступних поколінь [2]. Тому, розробляючи національну екологіч-
ну політику, було б доцільним поєднати зусилля в радіаційній сфері з країна-
ми, які утворилися на пострадянському просторі і розвивати їх з іншими краї-
нами Європи, Азії та Америки. 

Формування системи радіаційної безпеки в Україні тісно пов'язане з роз-
витком всеосяжної системи міжнародної безпеки, яка ґрунтується на принци-
пах міжнародного права та загальновизнаних вимогах у радіаційній сфері. 
Уперше ідею міжнародної екологічної безпеки було офіційно висунуто ООН у 
1988 році і проголошено як завдання щодо екологічного відродження плане-
ти. Розв'язання сучасних радіаційних проблем в Україні можливе тільки в 
умовах широкого й активного міжнародного співробітництва всіх країн у цій 
сфері. Зумовлено це рядом обставин, таких як глобальний характер радіацій-
них проблем, транскордонний характер забруднення навколишнього природ-
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ного середовища, міжнародні зобов'язання України щодо охорони довкілля та 
необхідністю обміну міжнародним досвідом і технологіями й можливістю за-
лучення іноземних інвестицій [3]. 

Про необхідність об'єднання зусиль усіх країн і народів для подолання 
радіаційних проблем, аварій і катастроф підтвердив досвід ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 1986 року. Універсальним центром міжнародно-
го співробітництва в галузі мирного використання ядерної енергії є Міжнарод-
не агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), діяльність якого була започаткована 
ще у 1957 році. Діяльність МАГАТЕ передбачає обмін інформацією, передачу 
ядерних матеріалів, надання послуг, обладнання, приладів та розроблення за-
ходів безпеки і стандартів поводження з радіоактивними матеріалами. У рік 
аварії на Чорнобильській АЕС під егідою МАГАТЕ було розроблено і прийнято 
дві конвенції: про оперативне оповіщення ядерної аварії та про допомогу у 
випадку ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації [4]. 

У Конвенції про оперативне оповіщення ядерної аварії маються на увазі 
аварії, що ведуть чи можуть призвести транскордонне забруднення у вигляді 
викиду радіоактивних речовин. Установлюється певний порядок обміну інфор-
мацією та взаємні консультації [5]. Конвенція про допомогу у випадку ядер-
ної аварії або радіаційно аварійної ситуації визначає співробітництво держав 
у надзвичайних ситуаціях з тим, щоб звести до мінімуму їх наслідки для на-
вколишнього середовища та життя і здоров'я населення [6]. 

У 1972 році у Лондоні було прийнято Конвенцію про запобігання забруд-
ненню моря скидами відходів та інших матеріалів. Мова йде про запобігання 
забрудненню моря в результаті захоронення радіоактивних та інших шкідли-
вих відходів. Згідно з конвенцією небезпека захоронення радіоактивних відходів 
у морському середовищі пов'язана з тим, що контейнери з радіоактивними 
відходами можуть бути віднесені морською течією в інші райони Світового 
океану і, крім того, морська сіль із часом руйнує стінки контейнерів. Як допов-
нення до Конвенції діють два переліки шкідливих речовин: перший перелік 
складає речовини, які забороняється скидати у Світовий океан із біологічної, 
медичної та інших точок зору, а другий включає речовини, захоронення яких 
потребує спеціального дозволу. 

Велике значення для міжнародно-правової охорони навколишнього середо-
вища від радіоактивного забруднення має Договір про заборону випробовуван-
ня ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою 1963 року. Не 
забороненим, по даному договору, залишається простір під землею, який вва-
жається найбільш безпечним, хоча пізніше науковими дослідженнями було 
встановлено, що по земних щілинах радіоактивне забруднення може з водото-
ком потрапити до Світового океану [7]. 

У 1968 році було укладено Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, 
який зобов'язав усі держави, які володіють ядерною зброєю, не передавати 
нікому саму зброю та вибухові пристрої, не допомагати при її виробленні та 
придбанні. Неядерні держави, до яких належить і Україна, зобов'язуються не 
приймати ядерної зброї, не виробляти її, не випробовувати та не приймати 
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у цих цілях будь-чиєї допомоги. Договір забороняє неядерним державам — 
учасникам договору проводити мирні вибухи, гарантуючи рівне використання 
всіх привілеїв та переваг ядерної енергетики [8]. 

Виконання Україною зобов'язань, які випливають із зазначених багатосто-
ронніх угод потребує приведення внутрішнього законодавства у відповідність 
до норм міжнародного права, а також урахування існуючої міжнародної прак-
тики під час розроблення нових законодавчих актів. Для України це є досить 
складним процесом, адже в ст. 9 нашої Конституції сказано, що укладення 
міжнародних договорів, які їй суперечать, можливе лише після внесення відпо-
відних змін до Конституції [9]. 

Беручи участь у міжнародному співробітництві в радіаційній сфері, Україна 
отримує допомогу від міжнародного співтовариства. Але слід зазначити, що 
кількість фінансових ресурсів, що виділяються Україні на охорону навколиш-
нього середовища, відрізняється від багатьох інших держав. Пов'язано це з 
пізнім усвідомленням необхідності та вигідності інвестицій в охорону довкіл-
ля. Інтерес може становити доступ до ринку з метою залучення чистих техно-
логій та обладнання для захисту життя і здоров'я населення. 

Існує велика кількість конвенцій, приєднання до яких для України має сут-
тєве значення й значно посилить забезпечення радіаційної безпеки. Це озна-
чає, що найближчими роками слід очікувати значного збільшення міжнарод-
ного співробітництва з організаціями системи ООН, таких як ЮНЕП — Про-
грама ООН з навколишнього середовища, ПРООН — Програма розвитку ООН, 
МАГАТЕ, Комісія сталого розвитку, Глобальний екологічний фонд та участь у 
міжнародних програмах ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, які 
включають проблеми відходів, перенесення забруднень повітряними і водними 
потоками. 
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