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ВИСНОВКИ 
 

1. За результатами багаторічних досліджень виявлено регіональні особливості 
формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України, 
визначено та здійснено прогнозування його складових від природних, техногенно-
підсилених природних та штучних радіоактивних джерел, пов’язаних з 
газоаерозольними викидами і рідкими скидами Південно-Української і Запорізької 
АЕС, з «аварійно-чорнобильським» викидом радіонуклідів. Отримані дані є 
підґрунтям для вирішення важливої наукової проблеми – пошуку і реалізації 
нових ефективних заходів щодо оптимізації і підвищення радіаційного захисту 
населення, а також є підтвердженням необхідності застосування стохастичних 
прийомів при оцінці радіоекологічного ризику від природних і техногенних 
джерел іонізуючого випромінювання. 

2. Встановлено, що більша частина населення регіону отримує зовнішнє 
опромінення від природних джерел іонізуючого випромінювання у межах 
0,15±0,05 мЗв.рік-1; а частка населення, яке мешкає на територіях з підвищеними 
рівнями природного радіаційного фону, 0,35±0,05 мЗв.рік-1. Ефективна доза 
внутрішнього опромінення від природних радіонуклідів складає 0,20±0,05 мЗв.рік-1. 

3. Встановлено, що річна ефективна доза при надходженні 222Rn з ДПР 
з повітрям житлових приміщень та з питною водою, в середньому, складає 
3,6 мЗв.рік-1; при цьому для радононосних територій – 6,15 мЗв.рік-1, для інших – 
1,5 мЗв.рік-1. Основний внесок (більше 90 %) у сумарну дозу від 222Rn з ДПР 
створює їх надходження інгаляційним шляхом. 

4. Вперше встановлено двофакторність опромінення 222Rn робітників 
гранітодобувної і гранітопереробної галузі (вдома і на робочому місці). Ефективна 
доза від інгаляції 222Rn з ДПР у житлових та виробничих приміщень і 
надходження з питною водою склала 5-16 мЗв.рік-1. Внесок 222Rn на робочих 
місцях становить від 30 до 60 %. 

5. Визначено річну ефективну дозу зовнішнього і внутрішнього опромінення 
людини у районі розташування ПУ та ЗАЕС. Інтегральна доза зовнішнього 
опромінення складає 1,05±0,15 мЗв.рік-1. Для населених пунктів, розташованих 
на мінімальній відстані (2,5 км) від АЕС, ефективна доза внутрішнього 
опромінення людини від газоаерозольних викидів ПУ АЕС становить: 
інгаляційним шляхом (10-200).10-12 Зв.рік-1, переважний внесок (63 %) надавав 
131I; пероральним шляхом 6,7±1,2 мкЗв.рік-1, переважний внесок надавали 
137Cs (33 %), 131I (29 %). 

6. Встановлено, що головне місце у формуванні внутрішнього опромінення 
людини внаслідок викидів і скидів АЕС у режимі нормальної роботи 
належить надходженню «станційних» радіонуклідів до людини через їжу та 
питну воду, чималу роль при цьому відіграє перехід радіонуклідів зі зрошувальної 
води. 

7. Встановлено навантаження від 3Н на людей, які поводять тривалий час 
поблизу ставка-охолоджувача ПУ АЕС (рибалок, спортсменів-гребців) внаслідок 



випару води з поверхні цієї водойми: 0,1-0,2 мкЗв.рік-1. Ефективна доза 
опромінення людини від 3Н при споживанні питної води з підземних джерел 
у районі ПУ АЕС становила 0,1-2,2 мкЗв.рік-1. 

8. Вперше реконструйовано радіаційне навантаження на населення півдня 
України від аварійно-чорнобильського викиду радіонуклідів. За перший 
післяаварійний рік ефективна доза опромінення людини склала 0,49±0,15 мЗв. 
Встановлено динаміку річної ефективної дози внутрішнього опромінення людини 
з північно-західних районів у післяаварійний період. Очікувана піввікова 
ефективна доза для населення північно-західних районів, в середньому, 
складає близько 0,9±0,1 мЗв. 

9. Вперше встановлено дозові коефіцієнти («дозові ціни») природних та 
техногенних джерел іонізуючого випромінювання на півдні України для 
основних дозоутворюючих радіонуклідів та їх сумішей, що дозволяють оперативно 
прогнозувати радіаційне навантаження на людину. 

10. Вперше здійснено стохастичне прогнозування очікуваного за життя 
радіаційного навантаження на людину від природних та техногенних 
джерел іонізуючого випромінювання в умовах півдня України, визначено 
межі його рівнів: від природних і техногенно – підсилених природних 
радіоактивних джерел 0,16-1,12 Зв; від «аварійно-чорнобильських» радіонуклідів 
0,3-1,8 мЗв; через газоаерозольні викиди АЕС 0,005-0,08 мЗв; через зрошення 
сільськогосподарських угідь 0,5-4,0 мЗв. 

11. Вперше розроблено моделі радіоекологічного ризику від природних і 
техногенних джерел іонізуючого випромінювання на півдні України. 

12. Розроблено методологію управління інтегральним радіаційним наван-
таженням на людину від природних і техногенних радіоактивних джерел із 
застосуванням контрзаходів для його зменшення. 
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