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РОЗДІЛ 6 

Методологічні принципи 

інтегрального радіаційного 

навантаження для населення 

півдня України. 

Контрзаходи, спрямовані  

на зниження дози  

6.1. Узагальнення результатів дослідження формування інтегрального 
       радіаційного навантаження на людину на півдні України 
 

За наведеними у попередніх розділах результатах багаторічних радіоекологічних 

та дозиметричних досліджень на Півдні України (Миколаївська, Херсонська, Кірово-

градська, Одеська області, територія Криму) визначено і оцінено рівні дозового       

навантаження на населення від наявних чинників іонізуючого випромінювання:       

природного та техногенно-зміненого природного фону, газоаерозольних та рідких 

викидів Южноукраїнської і Запорізької атомних електростанцій, наслідків аеро-

зольного забруднення ґрунту «аварійно-чорнобильським» викидом, надходження 

«аварійно-чорнобильських» радіонуклідів у водні системи регіону з річковим          

змивом, надходження «аварійно-чорнобильських» і «станційних» радіонуклідів на 

сільськогосподарські угіддя зі зрошувальною водою.  

Результати дослідження формування дози від природних джерел іонізуючого 

випромінювання свідчили, що геологічні особливості північних районів регіону, які 

пов’язані з присутністю у підстилаючому шарі гірських порід гранітоїдного складу з 

підвищеним кларковим вмістом радіоактивних елементів урано-торієвого ряду,        

обумовлюють підвищені рівні природного радіаційного фону. Основна частина насе-

лення регіону отримує зовнішнє опромінення від природних джерел іонізуючого 

випромінювання у межах 0,05-0,15 мЗв∙рік–1, а населення, що мешкає на територіях з 

підвищеними рівнями природного радіаційного фону – до 0,2-0,3 мЗв∙рік–1. Величи-

на ефективної дози внутрішнього опромінення від природних радіонуклідів для на-

селення регіону дорівнювала 0,2-0,25 мЗв∙рік–1. 

Гранітоїдний склад земної кори у цих районах Півдня України обумовлює також 

підвищені рівні опромінення від техногенно-підсилених джерел природного похо-

дження (ТПДПП), у першу чергу від 222Rn. Сьогодні українськими вченими визнана 

необхідність створення державної програми захисту населення від опромінення       

радоном [143]. За нашими дослідженнями ЕРОА 222Rn пасивним методом (за допо-

могою трекових детекторів) у повітрі одноповерхових житлових приміщень радоно-

небезпечних районів регіону (північні та північно-східні райони Миколаївської         

області) частотний розподіл результатів досліджень ЕРОА 222Rn у повітрі житлових 

приміщень носив логнормальний характер: середньогеометричне значення станови-

ло 97 Бк/м3, стандартне відхилення 49 Бк/м3. Кількість будинків із рівнями вище 

50 Бк/м3  досягала 72 %, при цьому 54 % з них приходилося на дома з ЕРОА 222Rn 
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вище 100 Бк/м3; в окремих населених пунктах кількість будинків із такими величи-

нами ЕРОА 222Rn  досягала 70-80 %. Ці результати співзвучні з дослідженнями у 

Запорізькій області [187], схожість ситуації по радону у домах виявлена у Кірово-

градській області. Підвищені величини ЕРОА 222Rn у повітрі приміщень були            

характерні для споруд, які побудовано із залізобетонних конструкцій і дуже пошире-

ної у сільській місцевості глиняної цегли (саману) та які мали фундамент із граніту. 

За допомогою методів статистичного аналізу класифіковано результати дослід-

ження ЕРОА 222Rn у повітрі одноповерхових житлових будинків відповідно до          

радоновизначальних умов приміщення (типу будівельного матеріалу конструкцій 

будівлі, герметичності укриття підлоги, наявності та інтенсивності вентиляції примі-

щення тощо), що склало основу при прогнозуванні інгаляційної дози опромінення 

людини від 222Rn у цих районах регіону.  

Дослідження вмісту 222Rn у питних водних джерелах населених пунктів показали, 

що діапазон величин коливався від одиниць Бк∙л–1до кількох сотень Бк∙л–1, при       

цьому з’ясовано, що вміст 222Rn у воді в найменшій мірі обумовлений вмістом 226Ra 

у воді, а в більшій – ексхаляцією 222Rn з підземних порід, де розташований колодязь 

(свердловина), також може впливати матеріал кладки підземного питного джерела.  

За результатами досліджень середньозважена величина ефективної дози внутріш-

нього опромінення людини від надходження 222Rn інгаляційним шляхом та з              

питною водою склала в цілому по регіону 3,6 мЗв∙рік–1, при цьому для радононосних 

районів – 6,15 мЗв∙рік–1, для іншої території – 1,5 мЗв∙рік–1, максимальні величини по 

регіону складали 10-12 мЗв∙рік–1. Більше 90 % в сумарну дозу від 222Rn вносив 222Rn 

повітря житлових приміщень, внесок  питної води був невеликий – 3-6 %.  

У результаті досліджень з’ясовано, що робітники підприємств гранітодобувної і 

гранітопереробної галузі підвернені двократному опроміненню від 222Rn: на вироб-

ництві і у своїх житлових приміщеннях, через що вони були виділені у критичну за 

радоновим фактором групу населення. За результатами досліджень ЕРОА 222Rn           

на робочих місцях шести великих гранітних кар’єрів регіону (Первомайський граніт-

ний кар’єр, Первомайський гранітно-щебеневий кар’єр, Олександрівський гранітний   

кар’єр, Прибузький гранітний кар’єр, Софіївський гранітний кар’єр «Совмабл»,       

Новоданилівський гранкар’єр) середня величина ефективної дози від інгаляційного 

надходження 222Rn до людини з повітрям виробничих приміщень склала:                        

2,8 ± 1,2 мЗв∙рік–1, максимальні величини складали 4,8-5,5 мЗв∙рік–1. Результати        

визначення дози від 222Rn у житлових приміщеннях цих людей свідчили, що серед-

ньогеометрична величина ефективної дози склала 5,6 мЗв∙рік–1, при розкиді значень від 

3,0 до 11,0 мЗв∙рік–1. Величина ефективної дози внутрішнього опромінення від 222Rn 

через підземні питні джерела на території кар’єрів склала 0,2-0,3 мЗв∙рік–1, в окре-

мих випадках (Софіївський гранкар’єр) досягала 0,5-0,8 мЗв∙рік–1. Таким чином,  

величина дози внутрішнього опромінення для людей, які працюють в умовах підси-

леного впливу природних джерел (наприклад, працівники гранітдобувної і граніт-

переробної промисловості) від 222Rn при надходженні його з повітрям житлових і 

виробничих приміщень і при надходженні з питною водою склала діапазон значень 

5-20 мЗв∙рік–1, основний внесок (до 60 %) у дозу від ТПДПП вносив радон робочих 

місць, що обумовлює збільшення радонового навантаження для цієї категорії людей 

до 2,0 разів. Це свідчить, що при оцінці розмірів дози опромінення людей, які         

працюють на підприємствах гранітодобувної, урано-добувної галузей потрібно вра-

ховувати можливість двократного опроміненення від 222Rn: на роботі і вдома. Це 

вимагає перегляду регламентуючих принципів опромінення цієї категорії людей і 

розробки для них дозознижуючих заходів. 

Дослідження «станційної» компоненти інтегральної дози опромінення людини 

полягали у визначенні дози опромінення людини від потрапляючих радіонуклідів у 
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довкілля з газоаерозольними викидами та рідкими скидами АЕС. Середньорічна  

величина інтегральної інгаляційної дози від газоаерозольних викидів АЕС для           

найближчого (2,5 км) населеного пункту – м. Южноукраїнськ – склала                          

(10 – 200)∙10–12 Зв∙рік–1; за структурою: 131І (63 %), 60Co (17 %), 110mAg (7 %), 137Cs 

(6 %), 134Cs (5 %), 3Н (1 %), на усі інші в цілому 1 %. Верхні оцінки інтегральної дози 

внутрішнього опромінення людини при потраплянні викидних домішок харчовим 

шляхом (з їжею та з питною водою) склали: від 137,134Cs, 58,60Co, 54Mn, 51Cr, 59Fe, 95Nb, 
110mAg, 131І, 3Н 6,7 ± 1,2 мкЗв∙рік–1, найбільший внесок у цю дозу давав 137Cs (26 %), 

60Co (26 %), далі – 110mAg (15 %), 134Cs (14 %), 131І (9 %), 58Co (4 %), 54Mn (3 %), 3Н 

(2 %), на усі інші – до 1 %. Тобто головне місце у формуванні дози внутрішнього 

опромінення людини від викиду «станційних» радіонуклідів в умовах звичайної           

експлуатації АЕС належить харчовому шляху надходження цих радіонуклідів до 

людини.  

Однак, повна доза від «станційних» радіонуклідів, які потрапляють до людини 

харчовим шляхом, складається з двох компонент: дози від газоаерозольного викиду 

радіонуклідів та дози від скидів радіонуклідів у прилеглі водні системи, що призво-

дить до надходження радіонуклідів у воду, котрою зрошуються сільгоспрослини. 

Багаторічні (1991-2004 рр.) дозиметричні дослідження територій зрошуваних маси-

вів Півдня України, які використовують для зрошення сільськогосподарських угідь 

воду регіональних поверхневих водойм, свідчили, що ефективна доза внутрішнього 

опромінення від надходження 90Sr, 137Cs, 3H зі зрошуваними сільськогосподарськими 

рослинами склала 20-50 мкЗв∙рік–1; колективна – (30-50)∙10–3 люд-мЗв∙рік–1. Тобто 

основну частину дози опромінення людини при надходженні «станційних» 

радіонуклідів харчовим шляхом формував перехід їх у рослини через зрошування, а 

також перенесення з ґрунту в рослини радіонуклідів «аварійно-чорнобильського» 

походження. 

Важливою компонентою дози опромінення, яка формується через забруднення 

«станційними» радіонуклідами зрошувальної води для сільськогосподарських угідь, 

є інгаляційна доза, котра обумовлена надходженням радіонуклідів до людини через 

пилоутворення та водоаерозолеутворення. В першу чергу, це стосується людей, які 

задіяні у польових сільськогосподарських роботах. Індивідуальна доза внутрішнього 

опромінення людини від надходження 3H інгаляційним шляхом при здійсненні зро-

шуваних робіт склала 10-50 мкЗв∙рік–1; колективна – 0,1-1,0 люд-мЗв∙рік–1.  

Через те, що з усієї суміші радіонуклідів, які викидаються і скидаються з АЕС, в 

останній час увага привертається до 3H [6, 17, 19, 54, 85, 248, 260], що обумовлено 

його високими міграційними властивостями, біодоступністю (як ізотопу водню) у 

водному середовищі та великими об’ємами викидів (60 % і вище) більшості атомних 

електростанцій, бо практично не піддається фільтрації, досліджено формування дози 

опромінення людини через різні шляхи потрапляння «станційного» 3H до людини. 

При цьому встановлено необхідність врахування різних шляхів (існуючих і мину-

лих) надходження 3Н у довкілля регіону: 1) винесення 3Н з технологічних водоймищ 

АЕС у прилеглі водні системи: а) пов’язану зі ставком-охолоджувачем АЕС через 

ланцюг «рідкі скиди АЕС – ставки-біовідстійники – ставок-охолоджувач – р. Півден-

ний Буг»; б) пов’язану зі ставками-відстійниками ГФК АЕС через ланцюг «рідкі               

скиди АЕС – ставки-відстійники – дренажні води – рр. Арбузинка-Мертвовід»; 

2) фільтрація 3Н через підземні водоносні горизонти; 3) випаровування 3Н з дзеркала 

ставка-охолоджувача і послідуючого його осадження з опадами і туманами. За ре-

зультатами проведених досліджень (1993-2004 рр.), інгаляційна ефективна доза 

опромінення людини при перебуванні людини у районі ставка-охолоджувача                 

ЮУ АЕС становила 0,007-0,009 мкЗв∙рік–1 залежно від тривалості інгаляції. Повна 

доза опромінення за усіма можливими шляхами надходження 3Н до людини 
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(інгаляційний, харчовий, крізь шкіру) дорівнювала 0,1-0,2 мкЗв∙рік–1. Внесок інгаля-

ційної складової у дозу опромінення від 3Н становив 5-10 %.  

У контексті визначення і оцінки рівня інтегральної дози опромінення людини від 

техногенних чинників проведена реконструкція індивідуальної і колективної дози 

опромінення від надходження радіонуклідів у довкілля через аварію на ЧАЕС. Як 

відомо, південні райони України зазнали як прямого (через «п’ятий» етап, південний 

слід чорнобильської хмари) [295], так і опосередкованого (через створення ділянок, 

забруднених радіоцезієм і радіостронцієм; вітрове перенесення радіонуклідів; пере-

несення радіонуклідів із водами Дніпровського каскаду та р. Південний Буг) впливу 

аварії на ЧАЕС [260]. Прямий вплив досліджено через ретроспективний аналіз ре-

зультатів радіометрії проб об’єктів довкілля, виконаних Миколаївською науково-

дослідною лабораторією «Ларані» у перший післяаварійний рік та реконструкцію 

інгаляційної дози від 131І, харчової дози – від 95mNb, 140La, 103Ru, 141Сe, 132Te, 137Cs та 

дози зовнішнього опромінення від гамма-випромінюючих радіонуклідів. Дослід-

ження опосередкованого впливу здійснено через ретроспективний аналіз власних 

досліджень вмісту радіонуклідів в об’єктах довкілля територій, які постраждали від 

аварії на ЧАЕС, за 1987-2006 рр. 

Ретроспективний аналіз радіаційної ситуації у регіоні в перші місяці після аварії 

на ЧАЕС виявив певні характерні риси її формування: 

 в атмосферному повітрі поява у повітрі 131І, радіоізотопів цезію (137Cs, 134Cs),    

інертних радіоактивних газів (85mKr, 133mXe), а також 103,106Ru, 124Su, 95Ni, 13-

2Te, 140Ln відбулася наприкінці квітня 1986 р.; розповсюдження цих радіоак-

тивних речовин у повітрі по території регіону характеризувалося посту-

повим зниженням активності з півночі на південь: найбільші рівні радіо-

нуклідів у повітрі спостерігалися у м. Кіровограді, м. Первомайську,             

cмт. Арбузинці (Миколаївська область); менші приблизно у 1,5-2 рази –         

у м. Миколаєві, м. Одесі; для усіх радіонуклідів динаміка мала спільні риси: 

підвищення рівнів у перших числах травня до максимуму 3-5 травня та    

послідуюче  поступове зниження до фонових величин протягом 2-4 місяців; 

 головну роль у сумарній радіоактивності молока (131І, 133mXe, 95mNb, 140La, 
103Ru, 141Сe, 132Te, 137Cs) відігравав 131І (вище 6000 Бк/л);  

 динаміка 95mNb, 103Ru, 137Cs, 90Sr у водопровідної води, що поставляється 

через водовід р. Дніпро (с. Нікольське, Херсонська область) – характеризу-

валася поступовим зниженням активності радіонуклідів у воді при наявності 

періодичних відволікань від цієї тенденції (рис. 3.2.2, 3.2.3). 

Реконструкція дозового навантаження на населення, яку було здійснено за         

результатами радіоекологічних і дозиметричних досліджень на території регіону 

протягом першого післяаварійного року, показала наступні результати (у середніх 

величинах): 

 індивідуальна інтегральна доза зовнішнього опромінення від присутніх у 

повітрі 131І, 137,134Cs, 85mKr, 133mXe, 103Ru, 124Su, 95Ni, 132Te, 140Ln склала 

0,25±0,05 мЗв; колективна доза – 225 ± 44 люд-Зв.; 

 індивідуальна інтегральна доза опромінення від інгаляційного шляху над-

ходження «аварійно-чорнобильських» радіонуклідів склала 0,02 ± 0,005 мЗв; 

колективна доза – 10 ± 1 люд-Зв; 

 індивідуальна інтегральна доза опромінення від 131І, 133mXe, 95mNb, 140La, 10-

3Ru, 141Сe, 132Te, 137Cs за «молочним» ланцюгом надходження до людини 

склала 0,13 ± 0,02 мЗв для дорослого населення, 0,18 ± 0,01 мЗв для дітей; 

колективна доза – 50-70 люд-Зв; основний внесок робили 131І, 137Cs, 141Ce, 
103Ru; 
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 індивідуальна інтегральна доза опромінення від 95mNb, 103Ru, 137Cs, 90Sr за 

«питним» ланцюгом надходження до людини склала 7,3 ± 0,7 мкЗв для до-

рослого населення, 5,2 ± 0,5 мкЗв – для дітей; колективна доза – 2-3 люд-Зв; 

основний внесок робили  137Cs, 141Ce; 

 повна доза зовнішнього і внутрішнього опромінення людини від радіо-

активності, яка потрапила до регіону, за перший післяаварійний рік склала 

0,4-0,6 мЗв (в одиницях індивідуальної дози), 300-350 люд-Зв (в одиницях 

колективної дози); основний внесок у цю дозу дав 131І: в інгаляційну дозу 

78,3 %, у харчову дозу – 77 %. 

Через територію півдня України Чорнобильський викид пройшов навкіс: з пів-

нічно-східного – у південно-західний бік [259]. Більшою мірою через «повітряний» 

ланцюг забруднилися північно-західні райони Кіровоградської та Миколаївської 

областей, а північні райони Одеської області, Херсонська область та Крим майже не 

були ним зачеплені. Вміст 137Cs та 90Sr у ґрунтах цих районів знаходився у межах   

10-37 кБк/м2. Забруднення носило п’ятнистий характер. За проведеними радіо-

екологічними дослідженнями відповідно до Програми Мінчорнобиля України у 1992

-1993 рр. [206] п’ятна з підвищеним вмістом радіонуклідів, в першу чергу 137Cs, роз-

ташувалися у низинах, балках, ярах, які захищені від вітрового переносу, завдяки 

чому радіонукліди акумулювалися тут ґрунтом. Ці ділянки виступали місцями          

активного випасу домашньої  молочної худоби. Вміст 137Cs на таких ділянках            

у 1992 р. виріс у 5-10 разів понад «фоновий рівень», причому за дослідженнями  199-

2 р. у 86 % зразків ґрунту з цих ділянок вміст 137Cs знаходився у межах                  4-

37 кБк/м2, 12 % – 38-74 кБк/м2, 1 % – 75-150 кБк/м2, що відображено у матеріалах 

дозиметричної паспортизації населених пунктів України, які були підвернені радіоа-

ктивному забрудненню після Чорнобильської аварії [97]. Тобто для територій, де 

випас молочної худоби здійснювався на забруднених аварійно-чорнобильськими 

радіонуклідами ділянках, у післяаварійні роки основним дозоутворюючим радіо-

нуклідом «аварійно-чорнобильського» походження став 137Сs. За результатами вико-

наної радіометрії проб ґрунту, трав’яної рослинності, кормових трав та молока з   

особистих і колективних господарств цих населених пунктів у 1992, 1996, 1999 рр., 

досліджено динаміку радіаційної ситуації та формування «молочної» дози опромі-

нення людини. Встановлено, що протягом цього періоду відбулося поступове         

зниження вмісту радіонуклідів як у ґрунті, так і в трав’яному покриві; відзначено, 

що у кормовій рослинності, яка вирощувалася на окультурених землях (люцерна, 

зелена маса кукурудзи), вміст радіонуклідів був у 5-10 разів меншим, ніж у трав’яній 

рослинністі з целінних земель балок, схилів, пагорбів, ярів, які накопичили 137Сs і 
90Sr у підвищених кількостях.  

Для територій населених пунктів, забруднених «аварійно-чорнобильськими» 
137Сs та 90Sr, отримано математичні моделі зміни з часом розміру дози опромінення 

від 137Сs та 90Sr за «молочним» ланцюгом, за якими обчислено дозу внутрішнього 

опромінення людини від «аварійно-чорнобильських» радіонуклідів. Величина 

накопиченої за життя дози від 137Cs, 90Sr при споживанні людиною молока стано-

вила, в залежності від початкового рівня та міцності закріплення забруднення 

раліонуклідів ґрунтом, 0,1-0,3 мЗв (в одиницях індивідуальної дози), 2-9 люд-Зв            

(в одиницях колективної дози). 

Сьогодні в межах визнання необхідності побудови ефективної системи проти-

радіаційного захисту людини [102, 150, 168] актуальним вважається визначення        

основних дозоформуючих чинників у структурі джерел опромінення і вибір опти-

мальних сценаріїв зниження радіаційних ризиків із позицій вартості і ефективності. 

Часткове вирішення цієї задачі запропоновано через створений комплекс дози-

метричних моделей (DM), які дозволяють прогнозувати ефективну дозу для                
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населення Півдня України від досліджених чинників опромінення завдяки встанов-

ленню параметрів переходу від радіаційних характеристик чинника опромінення до 

ефективної дози опромінення людини. Для такого переходу запропоновано викорис-

товувати визначені для кожного з розгляданих джерел випромінювання величини 

дозових цін, які являють собою ефективні дози опромінення людини, нормалізовані 

за одиницею радіаційного забруднення об’єкта довкілля через певне джерело випро-

мінювання. 

При розробці дозиметричних моделей використано побудовані відповідні конце-

птуальні моделі формування дози опромінення людини на Півдні України. Визначе-

но величини дозових цін забруднення окремих ланок для кожного з досліджених 

джерел опромінення людини: (табл. 6.1.1): – дозова ціна «радонової компо-

ненти» опромінення людини від ТПДПП у житловому приміщенні (ефективна доза, 

віднесена до одиниці щільності 226Ra у ґрунті), Зв/Бк∙м–2;  – ефективна дозова 

ціна забруднення ґрунту «аварійно-чорнобильськими» радіонуклідами (ефективна 

доза, віднесена до одиниці щільності забруднення ґрунту базовим радіонуклідом 

137Сs), Зв/Бк∙м–2 ;  – ефективна дозова ціна забруднення приземного шару 

атмосферного повітря  сумішшю «аварійно-чорнобильських» радіонуклідів у 1986 р. 

(ефективна доза, віднесена  до одиниці вмісту у повітрі базового радіонукліду 131І), 

мЗв/Бк∙м–3 ;  – ефективна дозова ціна забруднення атмосферного повітря вики-

дом «станційних» радіонуклідів (ефективна доза, віднесена до одиниці викиду в до-

вкілля базового «станційного» радіонукліду 137Сs), Зв/Бк∙с–1; – дозова ціна 

внутрішнього опромінення людини через питну воду внаслідок забруднення 3Н     

технологічних водоймищ ЮУ АЕС, Зв/Бк∙л–1;  – дозова ціна забруднення 

атмосферного повітря через випаровування «станційних» радіонуклідів із поверхні 

ставка-охолоджувача, Зв/Бк∙л–1;  – ефективна дозова ціна споживання людиною 

зрошуваних сільськогосподарських культур (ефективна доза, віднесена до одиниці 

вмісту базового радіонукліду (3Н, 137Сs) у зрошувальній воді або одиниці надходжен-

ня базового радіонукліду на зрошувані угіддя), Зв/Бк∙л–1, Зв/Бк∙м–2;  – дозова 

ціна інгаляційного надходження 3H до людини через зрошувальні роботи на сільсь-

когосподарських угіддях, Зв/Бк∙л–1. Ці дозові ціни мали характер сталих величин 

(для ТПДПП) або змінних у часі величин, бо описували динаміку радіаційної ситуа-

ції у довкіллі (для інших чинників опромінення). 

Дозові ціни природних і техногенних джерел іонізуючого випромінювання дають 

можливість представити результати моделювання у такій формі, щоб ними можна 

було користуватися при різному і довільному розповсюженні забруднення, за їх        

допомогою також можна оцінювати дози при довільних рівнях забруднення еле-

ментів екосистеми, а також прогнозувати очікувану за життя людини інтегральну 

дозу від досліджених чинників опромінення: 

. 

Кожна з моделей була перевірена на надійність методом статистичного експери-

менту. Для аналізу надійності моделей будували трубки імітацій, які відповідали 

певному інтервалу невизначеності параметрів моделі та слугували основою роз-

робки стохастичних моделей, котрі, в свою чергу, виступали узагальненням детер-

мінованих моделей прогнозування доз, побудованих за номінальними вихідними 

параметрами. У підсумку результати моделювання представлені статистичними  

характеристиками, зокрема гістограмами розподілу доз і пробіт-графіками. Внаслі-
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док такого узагальнення детерміновані криві, які відображували динаміку форму-

вання доз за номінальними показниками, були перетворені на трубки (інтервал)             

реалізацій, котрі відображували ймовірний розмах величини доз (див. рис. 5.5.1, 

5.5.8, 5.5.13, 5.5.19), і гістограмами розподілу доз для деяких перетинів цих трубок 

(див. рис. 5.5.2, 5.5.9, 5.5.14, 5.5.20) та пробіт-графіками (див. рис. 5.5.3, 5.5.9, 5.5.15, 

5.5.21). Останні свідчили, що розподіл прогнозованих доз за запропонованими моде-

лями в цілому підпорядковувався нормальному закону розподілу. Деякі відхилення 

від нормального розподілу прогнозованих доз отримано для ТПДПП, що може бути 

пояснено значною варіабельністю великої кількості факторів, які впливають на наси-

чення радоном приміщень, та логнормальним розподілом результатів досліджень 

ЕРОА 222Rn у повітрі житлових приміщень. 

У результаті такого підходу отримано діапазон величин життєвої дози опромі-

нення людини від природних і техногенних джерел іонізуючого випромінювання: 

 від ТПДПП  для критичної за радоновим фактором групи людей (які 

працюють на виробництвах гранітдобувної і гранітпереробної промисловос-

тей) 0,16-1,12 Зв; 

 від «аварійно-чорнобильських» радіонуклідів  (враховуючи дозу за 198-

6 р. ) 0,5-2,0 мЗв; 

 від газоаерозольних викидів ЮУ АЕС  0,01-0,1 мЗв; 

Отримані таким методом результати свідчили, що оцінки дози за номінальними 

(середніми) величинами не завжди адекватно описують ситуацію, бо навіть нормаль-

ність отриманого розподілу результатів прогнозування доз свідчить, що завжди   

існує певна кількість людей, яка отримує величини доз, що можуть суттєво відріз-

нятися від середніх величин і бути у декілька разів вищими за останні. Побудовані 

гістограми розподілу доз також свідчили, що при однаковому рівні забруднення лан-

ки трофічного чи інгаляційного ланцюга серед населення можуть виявитися сильно 

опромінені індивідууми. Це означає, що хоча з точки зору колективного ризику       

немає ніякої потреби в застосуванні тих чи інших контрзаходів, однак для окремих 

індивідуумів може виникнути потреба в серйозному захисті. Особливо, за результа-

тами наших досліджень, це стосується людей, які живуть і працюють в умовах           

підвищеного впливу від ТПДПП. 

Якщо врахувати індивідуальні зміни радіочутливості серед цієї групи людей і 

наявність серед них найчутливіших груп населення: вагітних жінок, дітей, пенсіоне-

рів, хворих тощо, стає логічною необхідність розробки системи захисту від радіацій-

ного фактора не за середніми (номінальними), а за максимальними показниками  

дози і враховуючи усі можливі чинники опромінення.  

За допомогою стохастичного узагальнення цих результатів отримано верхні і 

нижні оцінки життєвої інтегральної дози  від досліджених  чинників опромі- 
 

нення. Досліджено структуру середньорічних і очікуваних за життя доз (за номіналь-

ними значеннями) для населення півдня України, де суттєвим в інтегральне наванта-

ження є внесок радону. Для цих територій внесок радонової компоненти в інтеграль-

не радіаційне навантаження на людину підвищується з 45 % в річній дозі – до 58 % у 

життєвій дозі. Внесок «промислового» радону достатньо великий: у річній – 17 %, у 

очікуваній за життя – 34 %. Внесок «станційної» компоненти у річній і очікуваній за 

життя дозі складає до 1 %, на такому ж рівні (до 1 %) є внесок «аварійно-

чорнобильської» компоненти. Виходячи з цього, на керовану компоненту очікуваної 

за життя ефективної дози (за середніми величинами) приходиться більше 60 %. При 
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Григор’єва Людмила Іванівна 
Томілін Юрій Андрійович 
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Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: 
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Григор’єва Людмила Іванівна 
Томілін Юрій Андрійович 

цьому для радононеблагоприємних провінцій Півдня України відповідальним за  

накопичення життєвої дози є 222Rn (у повітрі житлових і робочих приміщень, питній 

воді). Це вказує на пріоритетність протирадонових заходів серед інших контрзахо-

дів, спрямованих на зменшення інтегрального радіаційного навантаження на люди-

ну, яке вона отримує за своє життя на Півдні України. 


