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4.2. Формування радіаційного навантаження на людину 
       у районі розташування Запорізької АЕС 
 

4.2.1. Радіаційна ситуація у районі розташування АЕС 

Радіоактивність приземного шару атмосферного повітря та атмосферних   

випадінь. Дослідження радіоактивності приземного шару атмосферного повітря та 

атмосферних випадінь здійснювалися аналогічним наведеним у розділі 4.1.1 методам: 

 вимірювання потужності експозиційної дози на відкритій місцевості у 

місцях розташування стаціонарних постів 30-кілометрової зони АЕС за 

допомогою приладів СРП-88Н та ДБГ-06; 

 вимірювання дози випромінювання за допомогою термолюмінісцентних 

дозиметрів ТЛД-500К у стаціонарних пунктах спостереження навколо ЗАЕС; 

 вимірювання радіонуклідного складу атмосферних випадінь седимента-

ційним методом у місцях розташування стаціонарних постів спостереження; 

 вимірювання радіонуклідного складу аерозолів атмосферного повітря аспіра-

ційним методом у місцях розташування стаціонарних постів спостереження. 

Результати досліджень у населених пунктах навколо АЕС показали, що потуж-

ність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінювання не перевищувала величини 

«нульового» фону для цієї місцевості і складала 13-15 мкР·год–1. Під час надходжен-

ня радіоактивних «аварійно-чорнобильських» викидів у 1986 р. до району Запо-

різької АЕС ПЕД підвищився до 30-65 мкР∙год–1, але вже наприкінці червня знизив-

ся до природних величин. 

Поглинена доза гамма-випромінювання у середньому складала 0,85 ± 0,25 мГр∙рік–1. 

До пуску АЕС діапазон коливання цієї величина складав 0,80-1,15 мГр∙рік–1. 

Результати досліджень вмісту радіоактивних речовин в атмосферному повітрі 

свідчили, що в основному радіоактивність (10-12)∙10–6 Бк∙м–3 обумовлена 137Сs:             

(3-6) 10–6 Бк∙м–3. Рівні вмісту радіонуклідів 51Cr, 60Co, 54Mn знаходилися в залежності 

від величини їхнього викиду у вентруби під час проведення ремонтних робіт основ-

ного обладнання блоків АЕС і метеоумов. Усі величини активності радіонуклідів 

знаходилися на рівні, який є нижчим за допустимі рівні в атмосферному повітрі для 

населення [156] (табл. 4.2.1.1). 

Таблиця 4.2.1.1 
Вміст радіоактивних речовин в атмосферному повітрі у стаціонарних пунктах 

спостереження 30-кілометрової зони ЗАЕС за період 1991-2000 рр. 
(наведено інтервал розкиду значень) 

Радіонуклід 10–6 Бк∙м–3 
137Сs 3-6 
134Сs 1-4 
90Sr 0,2-0,5 
60Co 0,8-1,2 
54Mn 0,04-0,008 
51Сr 0,01-0,02 

Радіаційна ситуація у прилеглій до ЗАЕС водній системі. Для формування        

повної картини відносно дозового навантаження на населення здійснено аналіз       

радіаційної ситуації у водних об’єктах ЗАЕС: Каховському водосховищі і ставку-

охолоджувачі АЕС. 

У травні-червні 1986 р. Чорнобильський аварійний викид ще не на повну потуж-

ність вплинув на радіаційну ситуацію у Каховському водосховищі і у ставку-

охолоджувачі АЕС. Так вміст 137Cs, 90Sr у воді водосховища були на рівні             0,04
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-0,05 Бк/л. У 1987-1990 рр. вміст цих радіонуклідів у ставку-охолоджувачі АЕС під-

нявся до рівня 0,21 ± 0,09 Бк/л для 90Sr і 0,12 ± 0,04 Бк/л – для 137Cs (табл. З.1). 54Mn і 
60Co реєструвалися у воді в розмірах 0,03-0,04 Бк/л. У подальшому, в 1991-1994 ро-

ках, вміст 90Sr у воді знаходився на рівні 0,18-0,30 Бк/л і перевищував вміст 137Cs 

(0,06-0,12 Бк/л), як і в 1988-90 роках у 3-5 разів. У 1995 році вміст 90Sr у воді змен-

шився до 0,16-0,17 Бк/л, а з 1996 року і до 2004 року тримався у межах 0,10-0,12 Бк/

л. Вміст 137Cs у воді ставка-охолоджувача вже з 1995 року знаходився на  рівні 0,50-

0,60 Бк/л. За весь час спостережень вміст 90Sr і 137Cs у пробах води,           які було 

відібрано з різних місць ставка-охолоджувача АЕС, були приблизно однаковими, що 

вказує на відсутність ділянок ставка-охолоджувача АЕС, які не брали б участь у за-

гальному гідродинамічному процесі водоймища. Середній вміст 3Н у воді ставка-

охолоджувача АЕС протягом 1994-2004 рр. коливав у межах 118-230 Бк/л,          а у 

Каховському водосховищі у прилеглому до ставка-охолоджувача АЕС районі – 14-

27 Бк/л. 

Донні відкладення ставка-охолоджувача АЕС мали невелику кількість органічної 

речовини, що позначилося на розмірі вмісту у них 137Cs. Так у період найбільшої 

присутності цього радіонукліду у воді (1988-1990 рр.) донні відкладення накопичу-

вали 137Cs не більше 45 Бк/кг (табл. 3.2). Після 1994 року вміст 137Cs у донних відкла-

деннях зменшився до 16-25 Бк/кг. Підвищена присутність 90Sr у дніпровській воді 

вплинула на вміст цього радіонукліду в донних відкладеннях: у 1988-1990 рр. вміст 
90Sr склав 13-19 Бк/кг. З 1996 року вміст 90Sr у мулах знизився у 2 рази, а в 2004 році 

цей показник складав 9 ± 3 Бк/кг.  

Порівняно значний обсяг проб водяних рослин, які було відібрано у ставку-

охолоджувачі АЕС (табл. 3.3), дозволив ліпше оцінити радіаційну ситуацію у          

водоймищі і вибрати достовірний біоіндикатор радіаційного забруднення водного 

середовища. З п’яти видів водяних рослин (нитчасті водорості Cladophora fracta, 

рдест пронзеленолистний Potamogeton perfoliatus і рдест плаваючий Pоtamogeton 

natans, уруть Myriophyllum spicatum L., елодея Elodea canadensis, ряска Lemna mino-

rt) в якості біоіндикатору було обрано нитчасті водорості Cladophora fracta, як най-

більш поширені у водоймищі та які достатньо накопичують радіоактивні речовини. 

Динаміка активності радіонуклідів у водоростях (Cladophora fracta) відповідала 

змінам їх активності у воді. Наприкінці 1986 року активність 90Sr і 137Cs почала зрос-

тати. У 1988-1991 роках вміст 90Sr досяг рівня 14-30 Бк/кг, 137Cs – 18-120 Бк/кг.         

З 1995 року до 2004 року, як і в донних відкладеннях, вміст радіонуклідів змен-

шився: 90Sr до 7-10 Бк/кг, 137Cs – до 25-50 Бк/кг. 

Сьогодні особливу турботу викликає проблема перенесення трансуранових еле-

ментів (239Pu, 241Am) «аварійно-чорнобильського» походження у водоймища півден-

ного регіону і, в першу чергу, в Каховське водосховище. Так у роботі [131, 228]        

відмічена наявність 239Pu у воді Північно-Кримського каналу, а також депонування 

ізотопів плутонію окремими видами водяних рослин (Cladophora fracta і Potamoge-

ton perfoliatus) і мулами Каховського водосховища та Північно-Кримського каналу, в 

яких вміст 239Pu і 241Am складав 0,23 і 0,12 Бк/кг відповідно.  

Отже, через те, що ставок-охолоджувач Запорізької АЕС має постійний гідро-

логічний зв’язок із цим водоймищем, радіаційна ситуація в останньому впливає на 

радіонуклідний склад води водосховища. Також на неї впливає продовження потрап-

ляння 90Sr, 137Cs, 239Pu і 241Am «аварійного» походження, які переносяться дніп-

ровською водою з забруднених територій. 

Радіаційна ситуація у регіональних зрошувальних системах. К а х о в с ь к а  

з р о ш у в а л ь н а  с и с т е м а  є однією з найбільших в Україні (площа зрошу-

вання більше 300 тис. га). Водозабір здійснюється з Каховського водосховища. 

К р а с н о з н а м е н с ь к а  з р о ш у в а л ь н а  с и с т е м а  (площа зрошення            
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72 тис. га) розташована у Скадовському і Голопристанському районах Херсонської 

області, водозабір здійснюється з Північно-Кримського каналу. На мінеральний 

склад води Каховської і Краснознаменської зрошувальних систем також впливають 

води Дніпра, а радіаційний стан вод цих зрошувальних систем повністю залежить 

від такого у Каховському водосховищі. На сьогодні Каховське водосховище, разом 

із Кременчуцьким, є основним регулятором стоку р. Дніпро. Сумарний обсяг їхніх 

вод складає 85 % від усієї дніпровської води (18,7 км3). Динаміка активності радіо-

нуклідів у воді Каховського водосховища характеризувалася нестабільністю, однією 

з головних причин цього є пульсуюче надходження до водоймища різної кількості 

радіонуклідів із верхів’я водоймищ Дніпровського каскаду, де відбуваються гідроло-

гічні, екологічні і радіаційні зміни; постійні зміни фізико-хімічних і гідрологічних 

характеристик у самому водоймищі під впливом скидів до нього значних обсягів за-

бруднених промислових і комунальних вод; періодичні зміни гідродинамічного         

режиму у водоймищах, які пов’язані з роботою Каховської гідроелектростанції.       

Результати наших радіоекологічних досліджень, проведених у головних каналах 

Каховської і Краснознаменської зрошувальних систем [77] свідчили, що активність 
90Sr і 137Cs у воді була на рівні їхньої активності у Каховському водосховищі.             

Сьогодні особливої уваги заслуговує перенесення трансуранів (239Pu і 241Am) 

«аварійно-чорнобильського» походження з дніпровською водою у водоймища пів-

денного регіону. Так у роботі [228] відмічена присутність плутонію у воді Північно-

Кримського каналу, а також депонування ізотопів плутонію окремими видами водя-

них рослин (Cladophora fracta і Potamogeton perfoliatus) і мулами Каховського водо-

сховища і Північно-Кримського каналу: вміст 239Pu і 241Am складав 0,23 і 0,12 Бк/кг 

відповідно. 

 

4.2.2. Ефективна доза зовнішнього і внутрішнього опромінення людини через 

газоаерозольні викиди і рідкі скиди АЕС 

Основними джерелами формування дозового навантаження на населення району 

АЕС виступають природні радіонукліди, а також штучні «станційні» радіонукліди. 

За результатами досліджень потужності експозиційної дози у населених пунктах, 

середня величина дози зовнішнього опромінення для населення з території                  

30-кілометрової зони ЗАЕС становила 0,97 ± 0,05 мЗв∙рік–1, що погоджується з ре-

зультатами для територій навколо ЮУ АЕС.  

Ефективна доза внутрішнього опромінення людини при інгаляційному шляху 

потрапляння радіонуклідів, які викидаються ЗАЕС, за даними вмісту цих радіонуклі-

дів у повітрі, становила: по 137Сs (2-4)∙10–12 Зв·рік–1; по 134Сs (2-3)·10–12 Зв·рік–1;             

по 90Sr  (2-5)∙10–12 Зв·рік–1; по 60Co (8-15)·10–12 Зв·рік–1; по 54Mn (0,1-0,5)·10–12 Зв·рік–

1; по 51Сr (0,5-0,9)∙10–12 Зв·рік–1. Ці дані також добре погоджуються з результатами        

дослідження інгаляційної дози для територій навколо ЮУ АЕС, наведені у поперед-

ньому розділі.  

За результатами дослідження вмісту «станційних» радіонуклідів в основних про-

дуктах харчування, які вироблялися з сільськогосподарської продукції місцевого 

виробництва (табл. К.1, К.2), визначена величина ефективної дози внутрішнього 

опромінення людини: для дорослого населення – від 137Cs, 90Sr, 3H  склала 10-

25 мкЗв∙рік–1.  
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Висновки до розділу 4 
 

Ефективна доза зовнішнього опромінення людини у районі впливу газоаерозоль-

них викидів ЮУ АЕС та ЗАЕС дорівнювала 0,90 ± 0,20 мЗв∙рік–1, що відповідає ве-

личинам до пуску АЕС в експлуатацію. 

Ефективна доза внутрішнього опромінення людини від інгаляційного надходжен-

ня «станційних» радіонуклідів (137,134Cs, 58,60Co, 54Mn, 52Cr, 59Fe, 95Nb, 110mAg, 131I, 3Н) 

при газоаерозольних викидах АЕС склала (10-200)·10–12 Зв·рік–1. Величина дози           

внутрішнього опромінення людини від 3Н, який потрапляє в атмосферне повітря при 

випаровуванні зі ставка-охолоджувача ЮУ АЕС, склала (0,7-1,6)·10–10 Зв·рік–1, що 

більше ніж на два порядки вище інгаляційної дози від 3Н через його викид з АЕС.  

Ефективна доза внутрішнього опромінення від потрапляння 3H інгаляційним 

шляхом при здійсненні зрошуваних робіт склала 10-50 мкЗв·рік–1; колективна –          

(0,1-1,0)∙10–3 люд-мЗв·рік–1. 

Верхні оцінки ефективної дози внутрішнього опромінення людини від над-

ходження в їжу «станційних» радіонуклідів, які потрапили у повітря з газоаерозоль-

ними викидами АЕС, склали величини (6-10) мкЗв∙рік–1. Верхні оцінки інтегральної 

ефективної дози внутрішнього опромінення людини при потраплянні викидних       

домішок 137,134Cs, 58,60Co, 54Mn, 51Cr, 59Fe, 95Nb, 110mAg, 131І, 3Н харчовим шляхом           

(з їжею та з питною водою) склали 6,7 ± 1,2 мкЗв∙рік–1, найбільший внесок у цю дозу 

давав 137Cs (26%), 60Co (26%), далі – 110mAg (15%), 134Cs (14%), 131I (9%), 58Co (4%), 
54Mn (3%), 3Н (2%), на усі інші – до 1 %. Доза опромінення людини при потраплянні 

«станційних» радіонуклідів з їжею складається з двох компонент: через осідання їх 

на рослинах (ґрунтах); через потрапляння їх у воду, котрою зрошуються сільськогос-

подарські рослини. Основну частину цієї дози формував перехід «станційних» радіо-

нуклідів у рослини через їх зрошування, а також перенесення з ґрунту в рослини 

радіонуклідів «аварійно-чорнобильського» походження: ефективна доза внутріш-

нього опромінення від потрапляння 90Sr, 137Cs, 3H зі зрошуваними сільськогосподар-

ськими рослинами склала 20-50 мкЗв·рік–1; колективна – 30-50 люд-Зв·рік–1.  

Головне місце у формуванні дози внутрішнього опромінення людини через викид 

і скид «станційних» радіонуклідів в умовах нормальної експлуатації ЮУ АЕС нале-

жить харчовому шляху потрапляння цих радіонуклідів до людини (через їжу та пит-

ну воду).  

Існує регіональна диференціація територій за дозовим навантаженням на людину 

від 3Н залежно від рівня забруднення ним підземних вод: діапазон коливання вели-

чини ефективної дози від потрапляння 3Н людини з питною водою з підземних дже-

рел склав (0,16-2,2) мкЗв∙рік–1.  


