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3.1. Радіаційна ситуація у регіоні після аварії на ЧАЕС 
 

Ретроспективний аналіз гамма-спектрометричних досліджень проб атмосфер-

ного повітря показав, що у перші дні травня 1986 р. у повітрі над територією регіону 

були присутні наступні радіоактивні речовини: 131І, радіоізотопи цезію (137Cs, 134Cs), 

інертні радіоактивні гази (85mKr, 133mXe), 103,106Ru, 124Su, 95Ni, 132Te, 140Ln (табл. Б.1). 

Розповсюдження цих радіоактивних речовин у повітрі по території регіону харак-

теризувалося поступовим зниженням активності з півночі на південь: найбільші  

рівні радіонуклідів у повітрі спостерігалися у м. Кіровограді, м. Первомайську, 

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

лаєві, м. Одесі. 

Аналіз спостережень за динамікою вмісту цих радіонуклідів у повітрі протягом 

травня-серпня 1986 р. свідчили, що, починаючи з 29 квітня 1986 р., вміст радіоактив-

ного йоду став поступово збільшуватися та досягнув 3 травня свого максимуму:       

95 Бк/м3 у м. Первомайську та 60 Бк/м3 – у м. Миколаєві (рис. 3.1.1). Після цього  

відбулося поступове зниження активності 131І у повітрі, вже 4 травня вона не переви-

щувала гранично-допустимої концентрації у повітрі (5,55 Бк/м3), а після 10 травня 

знизилася до доаварійних величин. Після 30 квітня у повітрі Миколаївської області 

спостерігали також підвищення концентрацій інертних радіоактивних газів (85mKr, 
133mXe) (рис. 3.1.2). Так, уже 1 травня рівень цих газів у повітрі досягнув величини 12

-13 Бк/м3 (м. Миколаїв), а 3 травня – 50 Бк/м3 (м. Миколаїв). Починаючи з 4 травня, 

спостерігали значне зменшення їх активності, і лише у другій половині травня ці 

радіоактивні гази у повітрі області перестали реєструватися.  

Рис. 3.1.1. Апроксимація динаміки вмісту 131І у повітрі 
з різних населених пунктів регіону протягом квітня-травня 1986 р. 
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Що стосується радіоізотопів цезію, то динаміка їх наявності у повітрі була іден-

тична динаміці 131І, 85mKr, 133mXe. Так, у перших числах травня відбувалося підви-

щення концентрації 137Cs, 134Cs у повітрі, максимум концентрації (~ 25 Бк/м3 у 

м. Первомайську та ~ 13 Бк/м3 у м. Миколаєві) припав на 3 травня, після чого спосте-

рігалося поступове зниження рівня радіоізотопів цезію у повітрі (рис. 3.1.3). Присут-

ність указаних радіонуклідів у повітрі регіону у перші дні після аварії на ЧАЕС         

призвела до підвищення сумарної радіоактивності повітря від 10 Бк/м3 (30 квітня)         

до 130-200 Бк/м3 (3 травня) (рис. 3.1.4).  

Аналіз спостережень за потужністю експозиційної дози на місцевості у ці дні 

свідчив, що динаміка ПЕД протягом квітня-травня 1986 р. дублювала динаміку        

розповсюдження аварійно-радіаційного забруднення у повітрі (рис. 3.1.5): після  

поступового початку підвищення рівня ПЕД (28.04. – 29.04.1986 р.) до 30-40 мкР/год 

(понад природний рівень у м. Миколаєві 14-15 мкР/год), максимум 200 мкР/год був 

зафіксований 3 травня, після чого ПЕД почала знижуватися і до середини травня 

досягла своїх природних значень. 

Ретроспективний аналіз даних вмісту радіонуклідів у молоці господарств Мико-

лаївської області у 1986 р. свідчив, що станом на 9-10 травня 1986 р. у пробах моло-

ка реєструвалися радіонукліди: 131І, 133mXe, 95mNb,  140La, 103Ru, 141Сe, 132Te, 137Cs 

(рис. 3.1.6). Найбільший рівень у молоці мав радіоактивний йод (вище 6000 Бк/л). 

Рис. 3.1.2. Динаміка 85mKr+133mXe у повітрі м. Миколаєва 
протягом квітня-травня 1986 р. 

Рис. 3.1.3. Динаміка 137Cs+ 134Cs у повітрі м. Миколаєва 
протягом квітня-травня 1986 р. 
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Рис. 3.1.4. Типовий вигляд динаміки сумарної радіоактивності повітря 
південного регіону протягом квітня-травня 1986 р. 

Рис. 3.1.5. Типовий вигляд динаміки потужності експозиційної дози 
у повітрі регіону протягом квітня-травня 1986 р. 

Рис. 3.1.6. Динаміка вмісту 95mNb, 103Ru, 137Cs у водопровідній воді 
м. Миколаєва протягом травня-серпня 1986 р. (у логарифмічних координатах) 
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Аналіз результатів гамма-спектрометричних досліджень проб водопровідної води 

у м. Миколаєві, джерелом якої є дніпровська вода, що поставляється через водо-

провід р. Дніпро (с. Нікольське, Херсонська область) – Жовтневе водосховище 

(м. Миколаїв) свідчив, що протягом травня-серпня 1986 р. у воді реєструвалися 
95mNb, 103Ru, 137Cs, 90Sr. Динаміка вмісту цих радіонуклідів у водопровідній мережі 

м. Миколаєва (у логарифмічних координатах) відображена на рис. 3.1.7, 3.1.8. 

Рис. 3.1.7. Динаміка вмісту 90Sr у водопровідній воді м. Миколаєва 
протягом травня-грудня 1986 р. 

Рис. 3.1.8. Вміст радіонуклідів у молоці у травні 1986 р. 
 з господарств Миколаївщині (у логарифмічних координатах) 
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