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Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: 
чинники, прогнозування, контрзаходи 

2.1. Дослідження формування радіаційного навантаження на людину 
 від природних радіоактивних джерел та техногенно- 
 підсилених радіоактивних джерел природного походження 

 

Результати дослідження чинників формування дози від природного радіаційного 

фону. Узагальнені результати спостережень за потужністю експозиційної дози у 

17 населених пунктах Миколаївської області, за даними моніторингу через автома-

тизовану систему радіаційного контролю (рис. А.1) за 10 років (1991-2000 рр.), наве-

дено на рис. 2.1.1. За цими даними середня величина ПЕД на території досліджених 

населених пунктів знаходилася у межах 12-20 мкР∙год–1. Розмах коливань цих вели-

чин не перевищував 10-15 %. Середні значення ПЕД для деяких крупних населених 

пунктів області склали: для м. Южноукраїнська – 13,5 ± 1,4 мкР∙год–1; для 

смт. Арбузинка – 20,0 ± 1,6 мкР∙год–1; для м. Вознесенська – 13,5 ± 1,7 мкР∙год–1. 

Підвищення ПЕД понад ці величини, які спостерігалися протягом часу досліджень, 

були короткотривалими (не перевищували 3-5 хвилин).  

Середні показники потужності експозиційної дози території цієї місцевості, за 

даними моніторингу, проведеного у 1979-1980 рр. [194], були практично однакови-

ми і складали 16,3 ± 0,6 і 16,6 ± 0,7 мкР·год–1. (табл. А.1). Найбільші значення ПЕД 

гамма-випромінювання були характерні для ділянок, де скелясті породи з рожево-

сірих гранітів виходили на поверхню – це території вздовж берегу р. Південний Буг. 

На відстані 5-10 км в бік від русла річки гранітні масиви частково вкриті осадовими 

породами, і тут потужність дози гамма-випромінювання зменшилася до 10-11 мкР·год
–1.  

За даними аерогаммазйомки [1], потужність експозиційної дози на більшій части-

ні Миколаївської області знаходилася у межах 13-25 мкР·год–1, хоча окремі ділянки 

Первомайського, Арбузинського, Вознесенського, Доманівського районів мали рівні 

ПЕД до 30-35 мкР·год–1 (рис. 2.1.2).  

Вибіркові власні виміри ПЕД гамма-випромінювання на цій місцевості показали 

аналогічні результати (табл. А.2). При середніх коливаннях величини ПЕД у повітрі 

в межах 10 % від середнього значення, для деяких населених пунктів (с. Бузьке, 

м. Вознесенськ) варіація значень склала 30 %. Окремі підвищення до 30-35 мкР·год–1 
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Рис. 2.1.1. Середньорічні величини ПЕД для населених пунктів 
Миколаївської області (за період 1991-2000 рр.) 
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відмічено у районах сіл: Чаусово Первомайського району; Іванівка, Благодатне      

Арбузинського району, Актово Вознесенського району. Ці значення обумовлені  

специфікою рельєфу і геології місцевості: за проведеними гамма-спектро-

метричними вимірюваннями проб ґрунту, які було відібрано у цих селах, вміст при-

родних радіонуклідів з родин уран-радію та торію був у 2-3 рази вищим за інші   

місця (табл. А.3). Усі ці дані досліджень за природним радіаційним фоном було       

покладено в основу при обчисленні дози зовнішнього опромінення людини, яка       

ПГО «Аерогеологія» 
Комплексна аерозйомочна 
експедиція (КАЕ) 
Партія № 36 

Звіт з аерогаммаспектрометричної 
зйомки масштабу 14:200 000 

1991 р. 

Додаток 3-11 
Аркуш 1 

Карта ізоліній потужності дози. 
Миколаївська область 

Масштаб 
1:500 000 

Картографічна основа 
1:200 000 

Рис. 2.1.2. Аерогаммазйомка Миколаївської області [1] 
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Внутрішнє опромінення людини через потрапляння природних радіонуклідів до 

організму з продуктами харчування та питною водою відбувається за рахунок дії 40К 

та радіонуклідів рядів U і Th. У таблиці А.3 наведено усереднені результати багато-

річного моніторингу (1994-1999 рр.) вмісту 232Th і 226Ra у сільськогосподарських 

продуктах з населених пунктів Арбузинського і Вознесенського районів Миколаїв-

ської області, а також у ґрунті сільськогосподарських угідь, де вони вирощувалися. 

За цими даними обчислені співвідношення між вмістом цих радіонуклідів у             

сільськогосподарських культурах і в ґрунті, які підтвердили відомий факт більш  

інтенсивного переходу 232Th і 226Ra з ґрунту у коренеплоди (буряк, морква). Вміст 
40К у сільськогосподарських рослинах характеризувався більшою стабільністю:   

найбільша його кількість характерна для бобових рослин (горіх, квасоля), в інших – 

знаходилася на рівні 50-100 Бк/кг. Вміст природних радіонуклідів у сільськогоспо-

дарських продуктах тваринного походження (м’ясо, молоко, риба) був майже одна-

ковим для усіх місць досліджень. Тому у таблиці А.4 наведено узагальнені дані   

спостережень, які було використано при обчисленні надходження 232Th і 226Ra, 40К до 

людини з продуктами харчування та дози внутрішнього опромінення від природних 

радіонуклідів. Так, вміст 232Th і 226Ra у м’ясо-молочній продукції і рибі знаходився 

на рівні 30-60 Бк/кг, а 40К – відповідно на рівні 40-70 кБк/кг, тобто на 3 порядки   

вищим, що і визначає головну роль останнього у формуванні дози внутрішнього 

опромінення від природних радіонуклідів. Потрапляння 232Th і 226Ra до організму 

людини з рослинними продуктами сільськогосподарського виробництва дорівню-

вало 39 і 31 Бк/рік відповідно, а 40К – 32 кБк/рік.  

Серед продукції тваринного походження основний відсоток у потрапляння при-

родних радіонуклідів до організму людини припадав на молочні продукти. Сумарне 

надходження до людини природних радіонуклідів із продуктами харчування стано-

вило: для 232Th – 54 Бк·рік–1, 226Ra – 46 Бк·рік–1,  40К – 46 кБк·рік–1.  

Результати досліджень чинників формування дози від техногенно-підсилених 

джерел природного походження. Основні будівельні матеріали, які постійно викори-

стовувалися у житловому будівництві на території Миколаївської, Кіровоградської 

областей, – це вапняк, бетон, цегла, глина. У північних районах області для старих 

будівель розповсюдженим також є використання матеріалів із домішками граніту.  

Результати гамма-спектрометричних аналізів зразків будівельних матеріалів, які 

вироблялися на гранітних кар’єрах регіону: Новоданилівському (Казанківський        

район), Трикратському (Вознесенський район) і зразків продукції деяких заводів 

будівельних матеріалів за 1994-1998 рр. та 2004-2005 рр. наведено у таблиці А.5. 

Більш високою активністю характеризувалися будівельні матеріали, при виробницт-

ві яких використовували граніт та матеріали з домішками граніту. Відмічено різни-

цю між вмістом 232Th і 226Ra у гравії сировинному і гравії керамзитовому: у гравій-

сировині з кар’єрів вміст 232Th знаходився на рівні 70-80 Бк/кг, у керамзитовому  

наповнювачі Миколаївського заводу пористих заповнювачів – не перевищував          

50-60 Бк/кг. Помітний вплив на вміст 232Th і 40К у будівельних матеріалах мало місце 

відбору проб: у гравії з Трикратського гранкар’єру вміст 232Th і 40К був вищим, ніж у 

гравії з Новоданилівського кар’єру; у глині з Новоданилівського кар’єру вміст 232Th і 

226Ra знаходився на одному рівні з їхнім вмістом у гравії. Високим вмістом природ-

них радіонуклідів характеризувалися також будівельні матеріали із вторинної сиро-

вини: шлакоблоки, червоний шлам.  

З цих результатів видно, що деякі будівельні матеріали за сумарним вмістом при-

родних радіонуклідів знаходилися на рівні продукції, застосування якої обмежується 

нормами [242], бо використання таких матеріалів у житловому будівництві може 

призводити до підвищених значень радіаційного фону у приміщеннях. 
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Гамма-зйомка житлових приміщень показала наступні результати (табл. А.6):           

у с. Олександрівка (Вознесенського району) ПЕД у дворах і житлових будинках 

склала 16 ± 2 мкР·год–1; у с. Актово (Вознесенського району) проведено 26 вимірів: 

розмах значень ПЕД у житлових приміщеннях склав до 10 мкР·год–1 (від 15 до 

25 мкР·год–1), а середнє значення на вулиці – 16 ± 1 мкР·год–1; у с. Прибужжя 

(Доманівського району) ПЕД склала у будинках 18 ± 2 мкР·год–1, а на вулиці –          

16 ± 2 мкР·год–1; середній рівень ПЕД у житлових будинках с. Благодатне 

(Арбузинського району) склав 21 ± 2 мкР·год–1, на вулиці – 19 ± 2 мкР·год–1;               

у с. Чаусово (Первомайського району) середнє значення ПЕД, за результатами 

39 вимірів, склало 19 ± 2 мкР·год–1, у дворах – 17 ± 2 мкР·год–1; величина ПЕД               

в обстежених приміщеннях населених пунктів Казанківського району склала                 

у середньому 19 ± 5 мкР·год–1, що трохи вище, ніж на відкритому повітрі –                 

16 ± 2 мкР·год–1. В інших населених пунктах: для приміщень у с. Олександрівка – 

18,1 ± 1,9 мкР·год–1; для приміщень у с. Актово – 20,3 ± 5,2 мкР·год–1 (розмах         

значень склав 15-33 мкР·год–1); для приміщень у с. Трикрати – 16,3 ± 1,4 мкР·год–1; 

для приміщень у смт. Арбузинка – 23,8 ± 2,7 мкР·год–1; для приміщень у с. Бузьке – 

27,3 ± 5,4 мкР·год–1; для приміщень у с. Благодатне – 22,5 ± 2,4 мкР·год–1. 

Аналіз результатів свідчив, що на величину ПЕД житлових приміщень істотний 

вплив, поряд з природною радіоактивністю місцевості, здійснюють будівельні конс-

трукції домівок: найнижчий рівень ПЕД реєструвався у будівлях із цегли і білого 

каменю, дещо вищий – із саманної цегли, а найвищі значення ПЕД реєструвалися у 

домах, які побудовані з використанням бетонних конструкцій (рис. 2.1.3).  

Крім зовнішнього впливу на людину гамма-випромінюючих радіонуклідів, які          

є у конструкціях та матеріалах стін, підлог, людина у приміщенні зазнає також внут-

рішнього опромінення завдяки, головним чином, інгаляції 222Rn з повітрям. За       

результатами виконаних протягом 1991-1993 рр. досліджень (табл. А.7), а також  

досліджень, проведених у приміщеннях м. Южноукраїнська у 2000-2005 рр. (табл. А.8), 

частотний розподіл результатів досліджень ЕРОА 222Rn у повітрі житлових примі-

щень носить логнормальний характер (рис. 2.1.4). Середньогеометричне значення 

ЕРОА 222Rn у повітрі житлових приміщень центральних та північних районів Мико-

лаївської області становило 96,7 Бк·м–3, мінімальне значення – 10 Бк·м–3, макси-

мальне – 334 Бк·м–3. Кількість будинків з рівнями вище 50 Бк·м–3 досягала 72 %, при 

цьому 54 % з них припадала на будинки з ЕРОА 222Rn вище 100 Бк·м–3. В окремих 

населених пунктах кількість будинків з такою активністю досягала 70-80 %. Так, з 

12 обстежених будинків с. Благодатне Арбузинського району 90 % складали будин-

ки з вмістом 222Rn вище 50 Бк·м–3, причому 33 % з них показали рівень вище 10-

0 Бк·м–3. У с. Чаусово Первомайського району з 9 обстежених будинків у 90 % вміст 

радону перевищував 50 Бк·м–3, з них 40 % – перевищував 100 Бк·м–3. 

У с. Актово Вознесенського району у 22 з 26 обстежених будинків (85 %) рівень 

ЕРОА 222Rn перевищував 50 Бк·м–3, з них у 17 будинках (67 %) – вище 100 Бк·м–3.      

У с. Олександрівка Вознесенського району з 7 обстежених будинків у 2-х з них      

результати показали перевищення 50 Бк/м3 і в 1 – перевищення 100 Бк/м3. За резуль-

татами обстеження с. Прибужжя Доманівського району, у 3 будинках з 5 обстежених 

вміст 222Rn був вище 50 Бк·м–3. У смт. Казанка у 4 з 6 обстежених будинків рівень 
222Rn був вище 50 Бк·м–3. Ці будинки побудовані з бетону, керамзиту.                                 

У с. Миколаївське у 2 з 4 обстежених будинків вміст 222Rn у повітрі становив вище 

100 Бк·м–3 (табл. А.7). 
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Рис. 2.1.3. Середні значення ПЕД всередині обстежених житлових приміщень, мкР/год: 
А – Арбузинського району, Б – Вознесенського району, В – Казанківського району 
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Підвищені значення ЕРОА 222Rn у повітрі приміщень були  характерні для спо-

руд, які побудовано із залізобетонних конструкцій і дуже поширеної у сільській  

місцевості глиняної цегли (саману) або які мали фундамент з граніту. Звертає на  

себе увагу факт переваги у загальній чисельності будинків з рівнем вище 100 Бк/м3 

таких домівок, що побудовані з глиняної цегли «саман», бетону, ракушняка із гли-

ною, шлакоблоку або таких, що мали  фундамент із граніту. Розподіл будинків, які 

мали рівень ЕРОА, 222Rn вищий за 50 Бк/м3, за типом будівельних конструкцій мав 

наступний вигляд: 30-35% – будівлі із саману або що мали гранітний фундамент;          

25-30 % – будівлі з каменю, ракушняка, глини;   15-20 % – будівлі з бетону; 5-15 % – 

будівлі з цегли.  

Для визначення залежності рівня ЕРОА 222Rn у повітрі житлового приміщення 

від герметичності підлоги приміщення проаналізовано тип і стан підлоги в обсте-

жених приміщеннях. Результати свідчили, що майже усі будинки мали дерев’яну 

підлогу, але з різним рівнем її герметичності. Встановлено, що ті будинки, в яких 

підлога була вкрита синтетичними матеріалами (лінолеумом), фарбою, або гермети-

чно зашпакльована, мали рівень 222Rn у повітрі житла істотно нижчий (на 10-30 %). 

Якщо будинки мали добрий монолітний фундамент, то рівень 222Rn у житлових       

приміщеннях був узагалі низьким. Але відсоток таких будинків був дуже малим. В 

основному дома обстежених населених пунктів мали підлогу, котра потребувала 

додаткової герметизації від проникнення 222Rn у кімнати. Привернули увагу резуль-

тати дослідження ЕРОА 222Rn у лікарнях і школі, де також відмічені підвищені рівні 

вмісту 222Rn у повітрі. 

Додаткові спостереження показали, що в будинках із підвищеним вмістом 222Rn у 

повітрі провітрювання приміщень здійснювалося епізодично, у деяких будинках 

така можливість взагалі відсутня – це старі будівлі з невеликими віконними вихода-

ми, що, звісно, позначилося на вмісті 222Rn у повітрі приміщень (див. табл. А.7).                 

На відміну від таких будівель, сучасні дома, які побудовані зі звичайної цегли, біло-

го каменю, та які мали достатню природну вентиляцію, не характеризувалися висо-

кими значеннями ЕРОА 222Rn у повітрі своїх приміщень (табл. А.8).  

Рис. 2.1.4. Частотний розподіл ЕРОА 222Rn у повітрі житлових приміщень 
Миколаївської області 
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На рис. 2.1.5. для кожного з обстежених районів Миколаївської області  відобра-

жено розподіл обстежених будівель за рівнями ЕРОА 222Rn у повітрі: нижче 50 Бк·м–3, 

вище 50 Бк·м–3, вище 100 Бк·м–3, що взято за основу при загальній оцінці дозового 

навантаження від 222Rn для населення регіону. 

Рис. 2.1.5. Кругова діаграма розподілу житлових будинків обстежених 
районів Миколаївської області за рівнями ЕРОА 222Rn 

Дослідження ЕРОА 222Rn у повітрі житлових приміщень Запорізької, Херсонської 

та ін. областей [188, 190] показали аналогічні результати. Так, кількість будівель        

з рівнями ЕРОА 222Rn понад нормативні величини становила: вище 50 Бк·м–3 – від  

35 до 95 %, вище 100 Бк·м–3 – від 7 до 64 %, вище 200 Бк·м–3 – від 0 до 20 %. Під-

тверджені також наші результати досліджень щодо підвищеного вмісту 222Rn у по-

вітрі домівок, які побудовано із саманної цегли. 

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

що діапазон величин коливався від одиниць Бк/л до кількох сотень Бк/л (табл. А.9). 

При аналізі результатів нами враховувалося, що вміст 222Rn у воді обумовлений дво-

ма шляхами його утворення: через вміст 226Ra у воді; через еманацію 222Rn з підзем-

них порід, де розташований колодязь (свердловина). Також може впливати матеріал 

кладки цього підземного питного джерела. Зрозуміло, що при використанні води 

центрального водопостачання, де чинники надходження 222Rn у воду ззовні віді-

грають малу роль, на рівень 222Rn може впливати лише вміст 226Ra у воді. Результати 

радіометрії проб води централізованого водопостачання показали достатньо невисо-

кі значення 222Rn: не більше 20 Бк·л–1. При використанні води з індивідуальних коло-

дязів, басейнів, свердловин і т. ін., що характерно для більшості населених пунктів 
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області, визначальним фактором вмісту 222Rn у воді є потрапляння його з підземних 

порід, які оточують колодязь. Це пояснює отримані величини вмісту 222Rn у воді з 

підземних джерел: середній рівень склав 45 ± 20 Бк·л–1, хоча в окремих населених 

пунктах величини 222Rn у колодязній воді досягали 100-150 Бк·л–1.  

На рис. 2.1.6 для кожного з обстежених районів Миколаївської області  відобра-

жено розподіл обстежених будівель за рівнями 222Rn у підземних питних джерелах: 

менше 20 Бк·л–1, від 20 до 75 Бк·л–1, вище 75 Бк·л–1. Ці результати склали основу при 

обчисленні дози внутрішнього опромінення людини від 222Rn  у цьому регіоні.  

Рис. 2.1.6. Кругова діаграма розподілу обстежених питних водних джерел 
за рівнем вмісту 222Rn у воді 

менше 20 Бк/л 
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вище 75 Бк/л 


