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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

    Відповідно до статті 10 Закону України  “Про  
захист людини від впливу іонізуючих 
випромінювань", статті 20 Закону України "Про 
використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку", Норм радіаційної безпеки України       
(НРБУ-97) визначено, що органи місцевого 
самоврядування та органи державної влади 
гарантують виконання заходів охорони здоров'я 
людини від можливої шкоди, що пов'язана з 
опроміненням від джерел іонізуючого 
випромінювання та контролюють стан радіаційної 
безпеки населення, організовують проведення 
щорічних радіологічних обстежень, виконання 
протирадонових заходів (дій безумовно 
виправданого втручання). 



ОСПУ-2005 

У ситуації хронічного опромінення техногенно-підсиленими джерелами 

природного походження відповідальними за здійснення контролю стану 

радіаційної безпеки є 

керівники та посадові 

особи виконавчої влади - в 

лікувально-оздоровчих, 

санаторно-курортних, 

дитячих дошкільних та 

шкільних установах, вищих 

навчальних закладах 

державної форми 

власності; 

керівники установ - для 

відповідних установ інших 

форм власності 

 

керівники та посадові особи 

виконавчої влади і 

організацій, які планують та 

реалізують заходи з 

обмеження опромінення в 

ситуації аварійного та 

хронічного опромінення, - в 

житлових приміщеннях, 

громадських будівлях на 

територіях населених пунктів 

 



Природні  радіаційні  ризики 



Радон у повітрі приміщень 65-75% 



Радон - радіоактивний газ, без кольору, без запаху і смаку,   

в 7,5 разів важчий за повітря. 

Період напіврозпаду радону-222 – 3,83 доби 

Проблематика не в самому радоні-газу як 

такому, а в його дочірніх продуктах  розпаду 

(полоній-210, вісмут-214 і свинець-214), які є  

випромінювачами α-часток 

Паління майже триразово підвищує вміст 

полонію  

у легенях  

 



Промислові  об’єкти  радіаційного ризику  

 Кіровоградський регіон має сировинну базу атомної 

енергетики – урановидобувну промисловість, яка 

включає Інгульську, Смолінську та 

Новоконстянтинівську шахти видобування уранової 

руди, хвостосховище "Балка Щербаківська" (для 

зберігання слабоактивних відходів виробництва) ДП 

"Східний гірничо-збагачувальний комбінат", які 

експлуатуються з 60-х років минулого сторіччя. 

 Видобування уранової руди характеризується тим, 

що майже усі відходи: відвали шахтних порід, скиди 

шахтних вод, викиди в атмосферу шахтного повітря, 

проведення технологічних вибухових робіт є 

потенційними джерелами радіаційного забруднення 

навколишнього природного середовища. 

 



аварійні штучні радіонукліди та частки після 

ядерних випробувань – до 2% від 

дозоформуючих джерел 



Неконтрольовані  радіоактивні речовини ? 



Медичне опромінення  (обстеження та лікування)  

8-12 % від дозоформуючих джерел 

 Захист пацієнта та осіб, що його 

обслуговують 

 персонал 



Радон та радіохімія води до 3% від 

дозоформуючих джерел 



внутрішнє бета-опромінення – 3% 

космічне опромінення та природний гамма-фон – 8% від 

дозоформуючих джерел 



Ймовірні причини високої 

захворюваності 
 

 У 1972 році канадські вчені зареєстрували високий 
радіобіологічний ефект малих доз радіації, якщо 
вони довго вливають на організм (ефект “Петко”) 

 Людина випиває більше 70% своїх хвороб. Під час 
перевірки 232 колодязів та свердловин 
перевищення основних показників виявлено у > 
75% із них. 

 За даними компанії  ERS щодо кількості курців у 
різних країнах світу Україна опинилася на ІІ місці. 

 Тривале навантаження довкілля пестицидами  

 Канцерогенні , онкогенні природні та техногенні 
чинники 

 



Рівні  дій (граничні межи активності радона у повітрі 
приміщень) 

 
(Середньорічна    еквівалентна    рівноважна    об'ємна 
активність (ЕРОА) ізотопів радону в повітрі будівель) 

 
 НРБУ – більше 400 Бк/м3 без тенденції зниження – потрібно 

змінювати цільове призначення будівлі  
 

 

 
дитячі, 

санаторно-курортні  та  

оздоровчо-лікувальні  

заклади, приміщення  

будівель  та  споруд,  які  

будуються  та 

реконструюються  для  

експлуатації з постійним 

перебуванням людей  

50 Бк/м3 НРБУ-97 (п.8.5.3) 

приміщення,  які  

експлуатуються  з  

постійним перебуванням  

людей  

100 Бк/м3  НРБУ-97 (п.8.6.3) 



ОСПУ-2005 

Встановлюються нижні рівні дії для 

ЕРОА у повітрі функціонуючих 

виробничих приміщень, що 

дорівнюють 60 Бк/м3 

(300 Бк/м3  ~ 5 мЗв/рік) 

На виробництвах, де має місце 

перевищення цих рівнів, 

уводиться спеціальна система 

періодичного радіаційного 

контролю і рекомендується 

здійснення заходів щодо 

зниження об'ємної активності 

радону та його дочірніх 

радіонуклідів у повітрі цих 

приміщень. 

 



Накопичення дози природнього радіонукліда 

(ДПР) радона в повітрі приміщень залежить від: 

 Індивідуальних конструктивних рішень 

будівлі, особливостей експлуатації 

будівлі; 

 Шляхів та інтенсивності надходження 

радона;  

 швидкості вентиляції (кратності обміну 

повітря у приміщенні); 

 системи вентиляції; 

 швидкості відкладень 

(адсорбції) ДПР на 

 поверхнях приміщення  

 

 



Методи вимірювання радона 

 Диференційний (консультативний короткостроковий вимір) 
(час експозиції складає від десятків хвилин до кількох годин, що  
співвідноситься з  періодом найбільш короткотермінових коливань 
активностей радона у приміщенні):   

 

 відбір об’єму повітря 

 активна сорбція 

 електростатичні монітори 

 вимірювачі ДПР із прокачкою на фільтр 

 

 Інтегральні   (час експозиції складає від 30 діб до року; дозволяє 
визначити середньорічну еквівалентну рівноважну об’ємну 
активність радона) 

   

 электретний 

 трековий 

 адсорбційний (активоване вугілля) 



Проведення радіометричних вимірів 

середньорічної еквівалентної рівноважної 

об'ємної активності (ЕРОА) радону-222 у 

повітрі приміщень відповідно до 

регламентів четвертої групи Норм 

радіаційної безпеки України (НРБУ-97) 

виконується тільки інтегральним методом 



Рис. 2.1. Конструкція пасивного трекового 

радонометра: 

1 – корпус рамки; 

2 – корпус камери; 

3 – кришка; 

4 – дифузійний фільтр; 

5 – притискне кільце; 

6 – напрямні; 

7 – отвори; 

8 – притискна рамка; 

9 – трековий детектор. 



Пасивний радоновий накопичувач 



Де-які  моделі радонових датчиків 



електретні радоновимірювачі 



Диференційні методи вимірювання. 

 Радон–монітори використовуються як  індикаторні або для пошуку 

джерел надходження радону 



РГА-04  

РАМОН  

РАА-20П2  
РРА-10 

РГА-09 

РРА-01М-01 
РРА-01  



Вимірювання радона у грунті 



" 
 У 349 будівлях навчальних закладів зафіксовано 

показники від 250 Бк/м3  

 26 будівель навчальних закладів області потребують 

негайного якісного виконання протирадонових 

заходів 

 зафіксовано показники більше 1000 та 2300 Бк/м3, які 

є критичними 

 На територіях районів та міст області в приміщеннях 

лікувальних, дошкільних, шкільних та інших 

спеціалізованих навчальних закладів повільно 

виконуються протирадонові заходи (відсутність 

фахівців та фінансування) 



Недостатньо вивченим та обмежено реалізується в області: 

 

 питання впливу на довкілля видобування уранової сировини 
методом вилуговування;  

 проведення інструментальних досліджень стану гірничого 
масиву та поверхневих об’єктів (у тому числі, житлових будинків 
та об’єктів інфраструктури); 

 проведення радіометричних досліджень об’ємної активності 
радона у воді артезіанських свердловин та колодязів; 

 вибір земельних ділянок для будівництва будинків і споруд з 
урахуванням рівня “виходу” радону із землі та рівня гамма-
випромінювання; 

 проектування і будівництво будинків та споруд з урахуванням 
здійснення протирадонових заходів відповідно до визначеної 
активності радону в ґрунті; 

 проведення виробничого контролю вмісту радіонуклідів у 
будівельних матеріалах, будинках і спорудах; 

 прийняття в експлуатацію будинків та споруд з урахуванням 
рівня вмісту радону в повітрі і рівня гамма-випромінювання  

 контроль якості води джерел водопостачання, які 
використовують у ДНЗ та ЗОШ 

 

 


