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1.1. Чинники радіаційного навантаження на людину  
від природних джерел іонізуючого випромінювання  
та техногенно-підсилених джерел природного походження 

 

Сьогодні людина відчуває на собі вплив чималої кількості джерел іонізуючого 

випромінювання. У таблиці 1.1.1 наведені дані, які характеризують середні індиві-

дуальні дози опромінення населення колишнього СРСР, представлені інститутом 

біофізики МОЗ CРСР [9], а у таблиці 1.1.2 наведені дані загального опромінення 

світової популяції [120]. 

РОЗДІЛ 1 

Основні чинники радіаційного 

навантаження на людину на півдні 

України та принципи його прогнозування 

Таблиця 1.1.1 
Середні індивідуальні дози опромінення населення СРСР у 1981-1982 рр. [9] 

Джерело опромінення Вид опромінення 
Ефективна еквівалентна 

доза, мЗв·рік–1 

Природні джерела зовнішнє 
внутрішнє 

всього 

0,620 
0,380 
1,000 

Техногенно-підсилений радіаційний фон: 
будівельні матеріали 
  
  
добрива 
  
  
вугільні електростанції 

  
зовнішнє 
внутрішнє 

всього 
зовнішнє 
внутрішнє 

всього 
зовнішнє 
внутрішнє 

всього 

  
0,001 
0,950 
1,050 

3,5·10–5 
10,1·10–5 
13,6·10–5 
5,0·10–5 
0,002 
0,002 

Рентгенодіагностика зовнішнє 1,400 

Глобальні радіоактивні опади зовнішнє 
внутрішнє 

всього 

0,010 
0,013 
0,023 

АЕС сумарною потужністю 
12 ГВт (ел.) 

зовнішнє 
внутрішнє 

всього 

9,0·10–5 
8,0·10–5 
17,0·10–5 

Інші всього 0,002 

Сума впливів   3,500 
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З даних таблиць видно, що переважна частина у дозі опромінення людини припа-

дає на природні джерела радіації, які відповідальні за природний радіаційний фон. 

Природний радіаційний фон формується з космічного випромінювання, космоген-

них радіонуклідів, радіоактивних елементів земної кори, будівельних матеріалів, 

води, повітря, продуктів харчування, а також радіоактивних елементів, які входять 

до складу живих організмів. Головна маса природних радіоактивних речовин (7Be, 
10Be, 35S, 32P, 33P, 22Na, 14C, 3H), які виникають при взаємодії космічного випроміню-

вання з ядрами атомів хімічних елементів, що входять до складу повітря, утворю-

ється в стратосфері, де і відмічаються найбільші їхні концентрації. 3H і 14C є космо-

генними чинниками наступного внутрішнього опромінення людини, а головними 

космогенними чинниками зовнішнього опромінення виступають 7Be, 22Na, 21Nа.  

Окрім радіонуклідів, що індукуються космічним випромінюванням, у природі 

існують три ряди радіоактивних речовин: ряд U-Ra, ряд Th і ряд Ac, які відповідальні 

за земні джерела радіації. Найбільше радіаційне навантаження на довкілля і людину 

здійснюють найпоширеніші у природі перші два ряди. 

Головними чинниками зовнішнього опромінення радіонуклідами торієвої серії є 
228Тh і 228Aс, а в урановому ряду 99 % дози визначається гамма-випромінюванням 
212Рb і 214Вi. Земні джерела радіації у сумі відповідальні за більшу частину опромі-

нення, котрому людина піддана від природної радіації. У середньому вони забезпе-

чують більше 5/6 річної ефективної еквівалентної дози, яку отримує населення, в 

основному внаслідок внутрішнього опромінення. 

Структура і дозові навантаження мешканців планети в узагальненому вигляді 

представлені у таблицях 1.1.3-1.1.5. Ефективна доза зовнішнього випромінювання 

від усіх природних радіонуклідів коливається від 2 до 8 мЗв·рік–1, становлячи в сере-

дньому 4,1 мЗв∙рік–1. Із природних радіонуклідів найбільший внесок у формування дози 

зовнішнього опромінення (поряд з радієм і торієм) робить 40К (Т1/2 = 1,3∙109 років). Калій 

Таблиця 1.1.2 
Загальне опромінення світової популяції за 50-річний період безперервної практики 

чи при поодинокому випадку від 1945 до 1992 року (у відсотках) [17] 

Джерело Основа впливу Відсоток 

Опромінення від природних джерел існуючий рівень, за 50 років 76,58 

Медичне опромінення: 
діагностика 
лікування 

існуючий рівень, за 50 років   
10,68 
8,83 

Випробовування ядерної зброї в атмосфері проведені випробовування 3,53 

Ядерна енергія сумарна практика 
до нинішнього часу 

існуючий рівень, за 50 років 
всього 

  
0,04 
0,20 
0,24 

Великі аварії   0,07 

Професійне опромінення 
медицина 
ядерна енергія 
промисловість 
оборонна діяльність 
видобуток копалин (крім урану) 

існуючий рівень, за 50 років   
0,005 
0,01 
0,003 
0,001 
0,05 

Всього при професійному опроміненні   0,07 

Всього   100,0 
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є одним з найбільш широко розповсюджених елементів у природі. Вміст його в земній 

корі перевищує вміст урану й торію разом із продуктами їхнього розпаду у сотні разів, а 
226Ra – у мільйони разів. При цьому частка його радіоактивного ізотопу (40К) у природ-

ній суміші ізотопів калію становить 0,019 %. Перебуваючи повсюдно у довкіллі (у ґрун-

ті, рослинах та ін.), калій спричиняє значне зовнішнє опромінення (150 мкЗв∙рік–1), або 

близько 7 % від усього природного радіаційного фону. Внесок радіонуклідів уранового й 

торієвого рядів у зовнішнє опромінення людини також досить істотний: 310 мкЗв∙рік–1. 

Разом з 40К і 87Rb на них припадає приблизно 1/5 всієї дози природного опромінення 

людини. Це обумовлюється їхнім високим змістом у ґрунтах і будівельних матеріалах. 

Внесок у зовнішнє випромінювання космогенних радіонуклідів є вкрай незначним [17]. 

Сукупність природних джерел іонізуючої радіації земного походження в значній 

мірі визначає природну радіоактивність ґрунтів і гірських порід. Чим ближче ці по-

роди виходять на поверхню землі, тим більший внесок вони здійснюють у природ-

ний радіаційний фон. 

Таблиця 1.1.3 
Річна ефективна доза від природних джерел у районах 

з нормальним радіаційним фоном, мЗв·рік–1 [17] 

Джерела 
випромінювання 

Зовнішнє 
опромінення 

Внутрішнє 
опромінення 

Сумарна 
доза 

Космічне випромінювання 

Фотонна компонента 0,240 – 0,240 

Корпускулярна компонента 0,042 – 0,042 

Космогенні радіонукліди – 0,015 0,015 

Земні радіонукліди 

Радієвий ряд 
238U і 234U – 0,005 

1,239 

230Th – 0,007 
226Ra 0,100 0,007 

222Rn і 214Po – 1,000 
210Pb і 210Po – 0,120 

Торієвий ряд 
232Th 0,160 0,003 

0,336 228Ra і 224Ra – 0,013 
220Rn і 208Tl – 0,160 

Радіонукліди поза рядами 
40K 0,150 0,180 0,330 

87Pb – 0,006 0,006 

Усього 0,692 1,516 2,208 

Таблиця 1.1.4 
Опромінення від природних джерел, мЗв·рік–1 [120] 

Джерело опромінювання 
Ефективна еквівалентна доза 

Типова Підвищена 

Космічне випромінювання 0,39 2,0 

Земне гамма-випромінювання 0,46 4,3 

Радіонукліди в організмі (за винятком Rn) 0,23 0,6 

Радон та продукти його розпаду 1,30 10 

Всього (округлено) 2,40 – 
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Природні радіоактивні речовини розподілені у земній корі нерівномірно, залежно 

від типу гірських порід [167; 282]. Найбільш радіоактивними є магматичні породи 

(граніти), меншою радіоактивністю характеризуються осадові породи (глини, піща-

ники, вапняки). Останнє пов’язано з вилуженням із них радіоактивних елементів при 

їх утворенні. Є відомості про те, що у більш родючих ґрунтах вміст радіоактивних 

нуклідів є вищим, а вміст природних радіонуклідів у ґрунтах збільшується в напрям-

ку з півночі на південь. При цьому глинисті ґрунти краще утримують радіонукліди, 

ніж піщані.  

Природні джерела іонізуючого випромінювання обумовлюють як зовнішнє опро-

мінення (через космічне випромінювання; випромінювання радіонуклідів, присутніх 

у земній корі й будівельних матеріалах), так і внутрішнє, пов’язане з надходженням 

радіонуклідів природного походження при подиху або через травний тракт. Чинни-

ками внутрішнього природного опромінення людини виступають радіонукліди ро-

дин U-Ra, Th і 40К, що потрапляють до організму людини з продуктами харчування, 

питною водою та атмосферним повітрям.  

Крім цього, внаслідок діяльності людини у природне середовище надходять у 

великих кількостях природні радіонукліди, які добуваються з глибин землі разом з 

вугіллям, газом та нафтою, мінеральними добривами – техногенно-підсилені джере-

ла природного походження (ТПДПП), формуючи тим самим техногенно-змінений 

радіаційний фон від природних джерел іонізуючого випромінювання. Використання 

у виробництві житлових приміщень будівельних матеріалів з підвищеним вмістом 

радіоізотопів Ra, Th призводить до підвищення рівня зовнішнього опромінення лю-

дини при перебуванні її у приміщеннях. Найбільшу радіоактивність мають граніт, 

зола, цегла (табл. 1.1.5). 

Основний внесок у дозу внутрішнього опромінення від ТПДПП (див. табл. 1.1.3, 

1.1.4) здійснює важкий газ (у 7,5 разів важчий за повітря) радон (Rn) та продукти 

його розпаду. 

Таблиця 1.1.4 
Річна ефективна доза від природних джерел 

у районах з нормальним фоном [120] 

Джерело випромінювання 

Ефективна доза, мЗв·рік–1 

Зовнішнє 
опромінення 

Внутрішнє 
опромінення 

Сумарна доза 

Космічне випромінювання: 
іонізуюча компонента 
нейтронна компонента 

  
0,240 
0,042 

  
– 
– 

  
0,240 
0,042 

Космогенні радіонукліди: 
40К 
210Rb 

  
  

  
0,015 
0,18 

  
0,015 
0,330 

Урановий ряд: 
238U → 234U 
230Th; 226Ra 
222Rn → 214Po 
210Pb→ 210Po 

0,10 
– 
– 
– 
– 

1,14 
0,005 

0,0007 
1,00 
0,12 

1,24 
– 
– 
– 
– 

Торієвий ряд: 
232Th 
228Ra→ 221Ra 
220Rn→ 208Tl 

0,16 
– 
– 
– 

0,18 
0,003 
0,013 
0,16 

0,34 
– 
– 
– 

Усього 0,7 1,5 2,2 
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У природі радон зустрічається у двох основних формах: у вигляді 222Rn – члена 

радіоактивного ряду, який утворюється продуктами розпаду 233U, і у вигляді 220Rn – 

члена радіоактивного ряду 232Th. Основна небезпека полягає в тому, що дочірніми 

продуктами розпаду (ДПР) радону є важкі тверді частинки – 212,210Po, 212,214Bi, 21-

2,214Pb, 206,208,210Tl та ін. В основному вони є альфа-випромінювачами і, маючи велику 

енергію випромінювання (5÷8 МеВ), володіють високою іонізуючою здатністю. Ця 

здатність до іонізації простору є головною небезпекою при інгаляційному надход-

женні ізотопів Rn і продуктів їх розпаду у легеневу тканину людини. Найбільшому 

опроміненню підлягає пульмональна і трахеобронхіальна частини легеневої тканини 

людини. Еквівалентні дози у цих тканинах складають 4,0 і 26,8 мЗв∙рік–1. Основні нас-

лідки опромінення легеневої тканини – це індукція раку легенів. Накопичення дочір-

ніх продуктів радону у повітрі житлових приміщень обумовлює біля 10 % випадків 

раку легенів. Внесок кожного ізотопу Rn у сумарну долю внутрішнього опромінення 

людини від природних джерел іонізуючого випромінювання різний: 13 % становить 
220Rn, 60 % припадає на 222Rn [26]. 

Вміст 220Rn, 222Rn і продуктів їх розпаду у повітрі визначається в основному            

ексхаляцією їх із земної поверхні і турбулентною дифузією їх в атмосфері. Вміст 
222Rn у приземному шарі повітря вважається корельованим зі вмістом 226Ra у         

верхньому шарі ґрунту. Але при цьому відмічається, що райони з високим вмістом 
222Rn у повітрі частіше пов’язані з особливою геологічною структурою і особливими 

геохімічними характеристиками підстилаючих порід. Типові швидкості еманації 

радону із земної поверхні змінюються від 2·10–4 Бк/м2·с для скельних порід, до           

(8-21)∙10–3 Бк/м2·с для гірських ґрунтів, (4-50)·10–3 Бк/м2·с для підзолистих ґрунтів, 

(5-38)·10–3 Бк/м2·с для пустинних ґрунтів і до (21-53)·10–3 Бк/м2·с для чорноземів. У 

зонах з аномальною геологією і геохімією підстилаючих порід швидкість ексхаляції 

радону досягає 5,25·102 Бк/м2·с. Середньозважена за площею землі швидкість ексха-

ляції радону складає 1,6·10–2 Бк/м2·с [138; 193].  

Вміст 222Rn у ґрунтовому повітрі змінюється від 2,6·103 до 4,4·104 Бк/м3. Окрім 

земної поверхні, 222Rn і продукти його розпаду надходять в атмосферу з рослин і 

природних вод, а також як результат господарської діяльності людини (утворення 

радону у будинках, спалювання кам’яного вугілля і природного газу). Локальними 

джерелами радону є геотермальні станції, підприємства з видобутку фосфатів і ін. 

Вміст 222Rn у повітрі залежить від метеорологічних параметрів (температура, во-

логість повітря, вітер), від цих факторів також залежить і стан рівноваги між радо-

ном у повітрі і дочірніми продуктами його розпаду. Типове середнє значення коефі-

цієнта рівноваги 222Rn і його короткоживучих ДПР для висоти 1 м над поверхнею 

землі дорівнює F = 0,8. Зміна концентрації ДПР радону у повітрі обумовлена як радіо-

активним розпадом, так і поведінкою ДПР: приєднанням вільних ДПР до аерозольних 

Таблиця 1.1.5 
Питома радіоактивність будівельних матеріалів [17] 

Будівельний матеріал 226Ra і 232Th, Бк/кг 

Дерево 1,1 

Зола (дерева) 241 

Цемент менше 45 

Цегла червона 126 

Цегла звичайна 30 

Граніт 270 

Пісок і гравій 34 

Природний гіпс 29 
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частинок, рекомбінацією, осадженням і седиментацією, переміщенням у результаті 

дифузії та ін. Усі ці чинники приводять до порушення радіоактивної рівноваги між 
222Rn і його ДПР і до сильної залежності цієї рівноваги від зовнішніх умов. При середньо-

світовому значенні концентрації 222Rn в атмосферному повітрі 5 Бк/м3 і F = 0,8      

середні для континентальних районів величини еквівалентної рівноважної об’ємної 

активності (ЕРОА) 222Rn складають 4 Бк/м3 [193]. Залежно від географічного регіону, 

типовий інтервал варіації ЕРОА по регіонах складає 1∙10 Бк/м3. Загальний вміст ра-

дону в атмосфері оцінюється у 1018 Бк, з якого 1016 Бк обумовлено еманацією його з 

ґрунту. Прямими ознаками радонових аномалій (окрім підвищеного вмісту радону у 

приземному шарі повітря) є підвищена швидкість ексхаляції радону із земної по-

верхні та підвищений вміст радону у ґрунтовому повітрі. 

За даними російських учених, сумарна річна доза від природних радіонуклідів у 

Росії складає 2,7 мЗв [109]. За даними вітчизняних авторів [148; 149], ця доза в Ук-

раїні є значно більшою і складає 6,15 мЗв·рік–1. За оцінками НКДАР ООН [111],         

внесок радону у дозу опромінення населення планети від природних джерел ста-

новить 54 %. В Україні радон досягає 79 % (4,2 мЗв) величини вказаної дози і         

близько 60 % величини середньої ефективної дози від усіх джерел [331]. Внесок 22-

2Rn у дозу опромінення людини, порівняно з іншими компонентами природних і 

штучних джерел іонізуючого випромінювання, наведено на рис. 1.1.1 [152]. 

Рис. 1.1.1. Внесок різних компонентів природних і штучних джерел 
випромінювання у загальну дозу опромінення населення [152] 

Вміст 222Rn у повітрі житлових будинків, особливо одноповерхових, часто пере-

вищує навіть рівень гранично допустимих концентрацій (ГДК), встановлених для 

працівників уранових рудників. Це відбувається внаслідок того, що відносно             

великий період напіврозпаду 222Rn (Т=3,82 діб) і висока здатність до дифузії дозво-

ляють йому поширюватися через пори і тріщини у ґрунті, а через щілини у           

фундаменті будинків – надходити з підвалів у приміщення й за відсутності вентиля-

ції накопичуватися там у значних концентраціях. Через це основну частину дози 

опромінення радоном людина отримує, знаходячись у закритому, непровітрюваному 

приміщенні: вміст 220,222Rn у закритому приміщенні в середньому приблизно                    

у 8 разів є вищим, ніж у зовнішньому повітрі [212], а у старих будівлях рівні його 

активності можуть бути до 5000 разів вищими за його вміст у зовнішньому повітрі. 
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Якщо у будівництві застосовують такі матеріали, як граніт, пемза, глинозем,      

фосфогіпс, червона цегла, кальцієво-силікатні шлаки, джерелом радонової радіації 

стає матеріал стін. Рівень збагачення повітря приміщень Rn, що виділяється тим або 

іншим типом будівельних матеріалів, окрім кількісної радіоактивності останніх, за-

лежить також від рівня еманації ними Rn. За літературними даними [138], коефіцієн-

ти еманації матеріалів, що піддалися високотемпературній обробці (червона цегла, 

цемент, керамзит, золи і шлаки) є на порядок меншими за їх значення для сировин-

них матеріалів. 

З цієї причини внесок таких матеріалів у радоновиділення стін і перекриття є 

невеликим, тому максимальна радіоактивність повітря спостерігається у приміщен-

нях, побудованих із застосуванням глини, і в які можливе надходження Rn з ґрунту. 

Джерелами надходження Rn у житлові приміщення є загальні екологічні чинники 

природної радіоактивності (табл. 1.1.6), гірські породи геологічних зон розломів  

гірських порід, ґрунти; різні види будівельних матеріалів, різні типи приміщень у 

будівлях (підвали, ванни, спальні і т. д.), сезонні кліматичні умови, питна вода під-

земних джерел, спалювання природного вугілля, палива, газу. Ізотопи радону, таким 

чином, є основними субстанціями, відповідальними за транспорт радіоактивності у 

житлові приміщення й за забруднення вдихуваного людьми повітря радіоактивними 

елементами. 

Таблиця 1.1.6 
Надходження 222Rn у приміщення від різних джерел 

№ з/п Джерело Інтенсивність надходження, кБк/добу 

1 
2 
3 
4 

Природний газ 
Вода 
Атмосферне повітря 
Будівельні матеріали і ґрунт під будівлями 

3 
4 
10 
60 

Основний внесок у насичення повітря приміщень Rn роблять будівельні мате-

ріали. Як відомо, найпоширеніші будівельні матеріали: дерево, цеглина, бетон ха-

рактеризуються невисокою радіоактивністю (табл. 1.1.7). Набагато більшою пито-

мою радіоактивністю характеризуються граніт, відходи гірничорудної і хімічної про-

мисловості. 

Таблиця 1.1.7 
Середня питома радіоактивність будівельних матеріалів, 

які використовувалися у різних країнах [26] 

Будівельні матеріали Країна 
Питома активність 226-

Ra, 232Th, Бк/кг 

Дерево 
Природний гіпс 
Пісок і гравій 
Портланд-цемент 
Цегла 
Граніт 
Зольний пил 
Глинозем 
Глинозем 
Фосфогіпс 
Кальцій-силікатний шлак 
Відходи уранових збагачувальних 
підприємств 

Фінляндія 
Великобританія 
Германія 
Германія 
Германія 
Великобританія 
Германія 
Швеція 
Швеція 
Германія 
США 
  
США 

41 
29 
34 
45 
126 
170 
341 
496 

1367 
547 

2140 
  

4625 
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Основними санітарними правилами ОСП 72/87 [173] лімітовано вміст природних 

радіонуклідів – джерел Rn – у будівельних матеріалах, що використовуються для 

будівництва житлових будівель і споруд. Дещо складніше передбачати надходження 

радону з ґрунту, що спостерігається повсюдно і носить постійний характер. Ексхаля-

ція ізотопів Rn більшою мірою залежить від типу ґрунту і підстилаючих порід, часу 

доби, сезонних матеріалів і метеорологічних умов. Так, у періоди промерзання ґрун-

тів або сильного зволоження спостерігаються мінімальні значення ексхаляції 

(взимку, восени), а у періоди прогрівання і максимального випаровування (влітку, 

весною) – підвищені значення. Але оскільки земля під будинками взимку не промер-

зає, а повітрообмін у житлових приміщеннях через економію тепла знижений, най-

більші концентрації Rn у домах очікують взимку [140; 141]. В основному проблеми 

виникають у випадках недостатнього обміну повітряних мас у приміщенні. У цьому 

випадку вміст Rn у замкненому приміщенні може досягти небезпечних рівнів. 

Крім того, чинник ґрунтового надходження Rn у житлові приміщення свідчить 

про те, що максимальний вміст радону можливий на першому поверсі будівель і зі 

збільшенням поверху вплив цього чинника знижується. Дані фахівців Українського 

центру радіаційної медицини про вміст Rn у житлових приміщеннях населених     

пунктів ряду центральних частин України свідчать про значний відсоток переви-

щення контрольних концентрацій 222Rn (50-100 Бк/м3) у багатьох одноповерхових 

будинках. За рахунок надходження Rn із ґрунту під будівлею вміст його в одно-

поверхових будинках складав 12-357 Бк/м3.  

Ще одним важливим джерелом потрапляння Rn у приміщення є вода і природний 

газ. Природний газ, який використовується у газових плитах (особливо зріджений 

пропан у балонах) є потенційним джерелом Rn. Останній проникає у природний газ 

під землею. При попередній переробці газу й у процесі збереження, перед надхо-

дженням його до споживача велика частина Rn зникає. Але вміст його у приміщенні 

може зрости, якщо кухонні плити, опалювальні й інші нагрівальні пристрої, в яких 

спалюється природний газ, не мають витяжки.  

Вміст Rn у звичайній водопровідній воді надзвичайно малий. Rn дуже добре роз-

чиняється у воді, і при контакті з ним підземних вод останні дуже добре насичуються 

Rn. У США рівень вмісту Rn у ґрунтових водах коливається від 10 до 100 Бк/л,            

а в окремих районах досягає навіть сотень і тисяч Бк/л. Розчинений у воді Rn діє  

двояко. З одного боку, він разом з водою потрапляє у травну систему, а з іншого – 

люди вдихають Rn, що виділяється водою при її використанні. Цей другий 

(інгаляційний) шлях потрапляння Rn до організму людини вважається більш небез-

печним для здоров’я. Таким чином, якщо воду для побутових потреб качають з гли-

боких артезіанських шпар, то високий вміст Rn у повітрі досягається навіть при 

пранні білизни [212]. Через це основну небезпеку створює не питна вода, бо людина 

звичайно споживає велику частину води у складі їжі після її кип’ятіння (під час           

якого Rn у значній мір випаровується), а потрапляння парів води з високим вмістом 

Rn у легені разом із вдихуваним повітрям. Відомо, що в середньому вміст Rn                   

у ванній кімнаті є у 3 рази вищим, ніж на кухні, і приблизно у 40 разів вищим, ніж          

у житлових кімнатах. За даними закордонних фахівців, внесок в опромінення люди-

ни Rn у питній воді є досить великим і висувається на одне з перших місць серед 

проблем небезпеки здоров’я людини.  

Агентство з охорони довкілля США (USEPA) рекомендує в якості рекомендова-

ної величину вмісту Rn у воді на рівні 75 Бк/л [217; 218]. У НРБУ [168] за граничний 

введено рівень 100 Бк/л.  

Результати досліджень українських учених підтверджують той факт, що найбіль-

шою природною радіоактивністю характеризуються підземні водні джерела, які роз-

ташовані у зоні залягання Українського кристалічного масиву [133; 190]. Природно, 
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що і річна доза опромінення, котру отримує населення за рахунок питної води            

зі свердловин, які розташовані у зоні його залягання, є достатньо високою і може 

складати більше  700 мкЗв. Через це доза опромінення населення, яке споживає воду 

зі свердловин інших геологічних утворень, є у 4-6 разів меншою (табл. 1.1.8). 

Радіоактивність води є регульованим радіаційним фактором, тому сьогодні зро-

зумілим є необхідність розробки порядку радіаційного контролю підземних джерел 

питного водопостачання, сучасні методики дослідження і заходи, спрямовані на зни-

ження доз опромінення населення, яке споживає таку воду [128]. 

Вугілля, подібно до більшості природних матеріалів, містить незначні кількості 

природних радіонуклідів. Останні після спалювання вугілля потрапляють у довкілля 

і також можуть виступати джерелом опромінення людини. Вміст радіонуклідів у 

різних вугільних шарах відрізняється у сотні разів. В основному вугілля містить  

менше радіонуклідів, ніж земна кора. Але при спалюванні вугілля велика частина 

його мінеральних компонентів спікається у шлак чи золу, де в основному концен-

труються радіонукліди. Використання при цьому золи як добавки до цементу і бето-

ну може привести до збільшення вмісту природних радіонуклідів в останніх. 

Видобуток фосфатів, які використовуються для виробництва добрив, супровод-

жується підвищенням радіаційного фону. Це пов’язано з тим, що більшість фосфат-

них родовищ містить уран. У процесі видобутку і переробки руди виділяється радон, 

та й самі добрива містять радіонукліди, які проникають з ґрунту у харчові продукти. 

Вивчення наведених факторів насичення повітря житлових приміщень Rn і фор-

мування дозового навантаження дозволяє встановити пріоритети при дослідженні 

щодо радонового навантаження на людей, які мешкають на півдні України. Це              

дитячі установи, школи, інтернати; лікувальні установи, лікарні, профілакторії, сана-

торії. Серед житлових будинків потрібно віддати перевагу одноповерховим будин-

кам, домам «старих» споруд, домам з граніту, каменю, глини.  

Через те, що центральні та північні території півдня України (Миколаївська, 

Херсонська, Кіровоградська області) є головним радононосним і ураноносним райо-

ном України, доцільним є визначення дозового навантаження на людей, працюючих 

у цих галузях, як від інгаляції Rn з повітрям, так і від потрапляння з питною водою з 

водних джерел, які використовуються на цих рудниках.  

Таблиця 1.1.8 
Природна радіоактивність води і доза опромінення населення [133] 

Геологічне 
утворення 

226Ra U 222Rn 

Індивідуальна 
доза, мЗв∙рік–1 

Питома 
активність, 

Бк/л 

Річна 
доза, 
мкЗв 

Питома 
активність, 

Бк/л 

Річна 
доза, 
мкЗв 

Питома 
активність, 

Бк/л 

Річна 
доза, 
мкЗв 

Український 
кристалічний 
масив 

0,41 492,0 0,71 68,2 48,2 144,6 0,705 

Приазовська 
гряда 

0,01 12,0 0,4 38,4 37,8 113,4 0,164 

Конисько-
Ялинська 
западина 

0,04 48,0 0,33 31,7 15,5 46,5 0,126 

Причорномор-
ська западина 

0,03 36,0 0,49 47,0 11,4 34,2 0,117 


