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На основі переосмислення і перевірки доз, які населення отримало під час аварії 

на ЧАЕС та інших техногенних радіаційних аварій [82; 291; 292; 293; 294; 295; 296], 

а також через поширене використання джерел іонізуючого випромінювання у народ-

ному господарстві України актуальним і досить важливим сьогодні визнається забез-

печення достатнього рівня радіаційної безпеки населення. Визнано, що побудова 

ефективної системи протирадіаційного захисту включає визначення основних дозо-

формуючих чинників у структурі джерел опромінення і вибір оптимальних сценаріїв 

зниження радіаційних ризиків з позицій радіаційної безпеки. Особливо важливим 

вважається вдосконалення сучасної системи нормування техногенного радіоактив-

ного забруднення довкілля [117], вади якої, на думку вчених, полягають у недостат-

ньому врахуванні існуючих параметрів впливу техногенних радіонуклідів на людину 

і екосистеми та екологічного ефекту різноманітних взаємодій радіації з іншими          

промисловими полютантами. Також у цьому питанні підвищену увагу приділяють 

оцінці розмірів дози опромінення людини від техногенно-підсилених джерел при-

родного походження [148; 149; 189]. 

Південь України – це регіон з характерними геологічними особливостями, які 

полягають у наявності розломів корінних порід та виходу гранітних пластів на пове-

рхню, а також численних розгортань виробництв з видобутку та переробки граніту 

як для потреб будівництва, так і для отримання урану. Ці фактори  призводять до 

техногенної зміни природного фону, виступають чинниками додаткового наванта-

ження на людину від техногенно-підсилених джерел природного походження, в пер-

шу чергу від 222Rn, який, за оцінками МКРЗ, є відповідальним за 10 % усіх захворю-

вань на рак легенів [26]. Використання при цьому населенням питної води з шахтних 

артезіанських колодязів, через присутність у ній 222Rn та токсичних продуктів його 

розпаду (210Pb, 210Bі), також призводить до підвищення дози опромінення людини у 

цих районах [260]. Це висуває на передній план необхідність визначення для цього 

регіону дози опромінення людини від техногенно-підсилених джерел природного 

походження.  

Крім природної складової, характерним потенційним джерелом радіаційного ри-

зику в цьому регіоні виступають: газоаерозольні та рідкі викиди Южноукраїнської і 

Запорізької атомних електростанцій (ЮУ АЕС і ЗАЕС), наслідки забруднення ґрун-

ту чорнобильським викидом, змив і перенесення «аварійно-чорнобильських» радіо-

нуклідів дніпровською і південнобузькою водою у водні системи регіону, потрап-

ляння «аварійно-чорнобильських» і «станційних» радіонуклідів на сільськогосподар-

ські угіддя зі зрошувальною водою. Визначення, оцінка і прогнозування дози від 

техногенної складової інтегральної дози опромінення людини також є першочерго-

вою задачею. 

Проведення у південному регіоні України робіт з визначення, оцінки і прогнозу-

вання інтегральної життєвої дози опромінення людини дозволить визначити пріори-

тетні з точки зору радіаційної безпеки чинники опромінення, розробити методоло-

гію регулювання життєвої дози для населення регіону і визначити заходи щодо її 

зменшення.  
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