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6.4. Контрзаходи, спрямовані на зменшення інтегральної 
       дози опромінення людини на півдні України 
 

Запропоновані нами заходи спрямовані на регулювання і управління 

«керованою» компонентою повної дози (рис. 6.4.1, 6.4.2). 

 

6.4.1. Контрзаходи відносно радіаційного навантаження на людину від 

ТПДПП 

Для зменшення надходження 222Rn через повітря житлових приміщень у насе-

лених пунктах, розташованих на територіях з підвищеним радіаційним ризиком           

від 222Rn:  

 жорсткий радіаційний контроль у будівництві; 

 ввести у нормативні документи при здачі будівлі в експлуатацію заміри 
222Rn лише пасивними методами (інтегральними датчиками), заборона вико-

ристання для цих цілей експресаналізів; 

 поширювати інформацію щодо застосування простих котрзаходів 

(відстоювання питної колодязної води, відсмоктування радону з колодязів 

через перфоровані труби, періодичне провітрювання кімнат, не використо-

вувати граніт у житловому будівництві та ін.), посилити інформаційну робо-

ту санітарної служби з роз’яснення застосування цих заходів; 

 посилити моніторинг санітарної служби за радоном; 

Для зменшення надходження 222Rn через питну воду в радононосних регіонах            

(з поверхневим розташуванням гранітних порід):  

 для питних потреб використовувати воду відкритих (поверхневих) водойм; 

 перехід на централізоване водне забезпечення; 

 при будівництві водопровідних мереж (приватних і колективних) з викорис-

танням підземних водних джерел досліджувати водні горизонти на радіо-

нуклідний склад, воду відбирати з підземних водних горизонтів, які не роз-

ташовані у гранітному шарі; 

 для зменшення вмісту 222Rn у воді існуючих шахтних колодязів обладнати 

останні перфорованою металевою трубою довжиною не менше 5 метрів 

(діаметром 0,10-0,15 м) і з винесенням її над кришкою колодязя на висоту 

1 метру; 

 проводити санітарно-просвітницьку роботу з населенням у напрямку корис-

тування водою з артезіанських свердловин і шахтних колодязів (вико-

ристовувати для пиття воду після її відстоювання, кип’ятіння, коли вода        

звільнеться від 222Rn); 

 здійснювати радіаційний контроль (з визначенням вмісту 222Rn) масивів,        

де відкриваються колодязі, артскважини; посилити радіаційно-гігієнічний 

нагляд за підземними водними джерелами. 

Одним із заходів, спрямованих на зниження рівня опромінення людини від 222Rn 

може стати уведення показника 222Rn у Національні стандарти якості питної води.  

Високі показники вмісту 222Rn на виробництві і в будівлях деяких фахівців гра-

нітних кар’єрів вимагають розробки і виконання заходів щодо зниження інте-

гральної радонової дози. Такими заходами можуть виступати: 

 віднесення робітників гірничодобувної і гірничопереробної галузі до кри-

тичної за радоновим фактором групою населення;  

 перегляд у бік зниження для фахівців гранітних кар’єрів дозового наван-

таження через «виробничий» радон;  

 використання для фахівців гранкар’єрів привізної питної води. 
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Рис. 6.4.2. Контрзаходи щодо джерел випромінювання «станційного походження» 

6.4.2. Контрзаходи відносно радіаційного навантаження на людину від радіо-

нуклідів «станційного» походження 

Система СШЕЙП у заходах регулювання дози від газоаерозольних викидів АЕС 

та підвищення радіаційної безпеки 

Існування ймовірності виникнення ядерних аварій, у результаті яких можуть   

постраждати люди, вимагає того, щоб усі служби завжди були готові скоротити до 

мінімуму витрати часу для своєчасного реагування на аварійну ситуацію. Досвід 

Чорнобильської аварії є чималим для вдосконалення системи екстреного реагування, 

яка повинна включати чіткі процедури дій, необхідні прилади й устаткування,           

заздалегідь розроблені критерії і механізми прийняття рішень.  

Аварійна хмара (рис. 6.4.2.1) принесла на територію України велику кількість 

радіоактивних речовин, у тому числі і радіоактивний йод, який через дихальні        

шляхи, шкіру і молоко потрапив в організм людини і майже цілком зосередився           

у щитоподібній залозі. У перші дні після катастрофи доля опромінення від радіо-

активного йоду в десятки і сотні разів перевищили величину опромінення за рахунок 

радіоактивного цезію та інших радіонуклідів (рис. 6.4.2.2). Усе це призвело до нако-

пичення радіоактивного йоду в щитоподібній залозі опромінених людей і, як          

наслідок, спричинило підвищенню частоти захворюваності на рак цієї залози. Як 

свідчать результати обстеження населення Росії, Білорусії і України, на рак щитопо-

дібної залози захворіли 13000 людей, а загальна кількість не онкологічних захво-

рювань цієї залози доходило до 150 тисяч [119, 126-129, 295]. Крім того, як показали 

наші дослідження, головною компонентою інгаляційної дози від газоаерозольних 

викидів радіоактивних речовин з АЕС також виступає радіоактивний йод 

(рис. 5.1.3.2).  
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Рис. 6.4.2.1. Схема поширення аварійного викиду з ЧАЕС [295] 

Рис. 6.4.2.2. Радіонуклідний склад аварійного викиду [295] 
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Уведення до організму людини навіть незначної кількості стабільного йоду          

унеможливило б його накопичення щитоподібною залозою і сприяло б виведенню з 

організму (рис. 6.4.2.3). Однак цього зроблено не було, бо йодна профілактика чи 

взагалі не була проведена, чи проведена в обмежених масштабах і у пізні терміни. 

При потраплянні радіоактивного йоду до організму (через легені, шкіру) накопичен-

ня його у щитоподібній залозі досягає максимуму через 1-2 доби, причому 50-70 % 

цієї дози формується за 2-6 годин. Поглинання радіоактивного йоду залозою припи-

няється через 5 хвилин після прийняття стабільного йоду. Якщо це зробити у перші 

дві години, доза опромінення знижується у 9-10 разів. Найефективнішим є профі-

лактичне вживання стабільного йоду до появи радіоактивного йоду у повітрі, питній 

воді, у харчових продуктах (молоко, овочі). 

Рис. 6.4.2.3. Властивості йоду 

Своєчасне проведення екстреної йодної профілактики населення під час аварії на 

АЕС – один із головних заходів радіаційної безпеки населення. Існуючі на сьогодні 

системи йодної профілактики мають головний недолік – населення починає отриму-

вати препарати йоду, у кращому випадку, наприкінці першої доби після аварійного 

викиду, а в деяких населених пунктах зони впливу аварійного викиду навіть через 

декілька діб. Це сильно знижує рівень захисту людини від радіоактивного йоду за 

рахунок блокування щитоподібної залози стабільним йодом. Так розроблена для 

Южноукраїнської АЕС система АСКРО отримує дані про радіаційну ситуацію                

у 30-кілометровій зоні навколо АЕС і передає їх до АЕС. Під час аварії, після рішен-

ня АЕС та інших компетентних установ, ця система може надавати інформацію про 

підвищення радіаційного фону в деякі населені пункти 30-кілометрової зони через 

табло (на будинку держрайадміністрації) або сигнал-сирену [171] (рис. 6.4.2.4, 

6.4.2.5). Тобто існуюча сьогодні в Миколаївській області система екстреної йодної 

профілактики дозволяє, у разі аварії на АЕС, надати препарати стабільного йоду 

(калій йодистий) у першу добу населенню тільки населеним пунктам 30-кіло-

метрової зони навколо АЕС. 

До 2000 року на території Миколаївської області існувала система екстреної       

йодної профілактики АСРК, розроблена НДЛ «Ларані» у 1990-1991 роках та розгор-

нута на території області за рішенням Миколаївського облвиконкому (№ 186 р від 

20.07.1990). Результати проведених нами у 1986 р. спостережень за динаміками        

зміни вмісту 131I у повітрі та потужністю експозиційної дози у м. Миколаєві дозволи-

ли визначити взаємозв’язок між ними (див. рис. 3.2.4), що і лягло в основу при вста-

новленні робочої границі «чергування» дозиметричніх компллексів АСРК. Система 

АСРК надавала інформацію про радіаційний стан у 25 населених пунктах безпосере-

дньо районній медичній службі і районному керівництву, які доводили сигнал до 

населення через телефонну мережу і місцеві ланцюги оповіщення (рис. 6.4.2.6).          

Ця система надавала можливість вжити препарати стабільного йоду населенню       

області за 6 годин, а в районних центрах і великих населених пунктах 30-кілометр-

рової зони – за 2 години [263]. 

Йод (І) – мікроелемент 
Добова потреба – 200 мкг 
Кількість:  в організмі – 20-30 мг 
  у щитоподібній залозі – 10 мг 
 
 
Йод радіоактивний: 123І, 125І, 129І, 131І, 132І 
Шкідливі дії: патологічні зміни в щитоподібній залозі, онкозахворювання 
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Рис. 6.4.2.4. Апаратупний комплекс АСКРО 

Рис. 6.4.2.6. Апаратурний комплекс АСРК 

Рис. 6.4.2.5. Схема системи АСКРО у 30-кілометровій зоні навколо ЮУ АЕС 
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Розроблена система швидкої екстреної йодної профілактики населення (СШЕЙП) 

передбачає застосування ряду принципово нових організаційно-технічних заходів, 

які дозволяють скоротити час отримання населенням області препаратів йоду до 

однієї-двох годин. СШЕЙП (рис. 6.4.2.7, 6.4.2.8) складається з десяти порогових   

сигналізаторів підвищення гамма-фону (ТИК-09), які встановлено у 8 районних 

центрах, а також у м. Миколаєві та Южноукраїнську. При аварійному підвищенні 

гамма-фону над встановленим граничним рівнем, у місці дислокації ТИК-09 інфор-

мація з нього через адаптер і мобільний зв’язок надходить до центрального пульту 

управління (ЦПУ), який знаходиться в облуправлінні МЧС (м. Миколаїв), де склада-

ється і програмується необхідна текст-інформація для передачі населенню на їх         

мобільні приймачі (через сервери Київстар, МТС, Life). 

Рис. 6.4.2.7. Апаратурний комплекс СШЕЙП 

СШЕЙП передбачається, що населення області заздалегідь забезпечується препа-

ратами стабільного йоду (розчин 5 % йоду), які зберігаються у місцях мешкання  

людини. Стан забезпеченості населення препаратами йоду періодично контролю-

ється медичною службою, громадськими організаціями, а також через звернення до 

населення за допомогою СШЕЙП облуправління МЧС. У разі витрачання або        

зниження концентрації йоду у препараті (розчині) передбачається поповнення            

або заміна цього препарату на новий. 

Це дає нам змогу зробити наступні висновки: 

 введення СШЕЙП в експлуатацію значно підвищує радіаційний захист насе-

лення області під час аварії на АЕС. Ця система спрямована на прискорення 

втілення радіаційно-захисних заходів для населення при виникненні        

радіаційно-небезпечної ситуації: 

 вживання населенням препарату стабільного йоду у першу – другу годину 

після аварійного надходження радіоактивного йоду до повітря; 

 своєчасне інформування населення про необхідність вжити препарати ста-

більного йоду в разі надходження радіоактивного йоду у повітря на тери-

торію області при аварії на АЕС. 

 система дозволяє постійно мати інформацію про радіоактивний стан на     

території області при екстремальній ситуації і здійснювати необхідні про-

філактичні заходи. 
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Дезактивація технологічних водойм за допомогою гідробіонтів як захід, спрямо-

ваний на зниження дози опромінення людини від «станційних» радіонуклідів, які по-

трапляють у довкілля через рідкі скиди АЕС. 

В умовах ставків-охолоджувачів АЕС південного регіону вегетують різні види 

водяних рослин: повітряно-водних (очерет звичайний і озерний, роголистник           

вузьколистий і широколистий, малик великий, аір болотний), заглиблені (рдесник 

гребенчатий, пронзенолистий, уруть колоскова, роголостник темно-зелений, елодея 

канадська), повільно плавучі і з плавучим листям (жовта кубижка, ряска мала, спіро-

делла), зелені нитчасті водорості (кладофора, спірогира, зігнема). 

У роботах [262, 265] при вивченні процесів розподілу радіонуклідів у біотичних і 

абіотичних компонентах екосистем річок, які знаходяться поблизу зони Чорно-

бильської АЕС, встановлено, що гідрофіти є одним з основних компонентів водної 

екосистеми, в які під час вегетативного періоду переходить значна частина актив-

ності радіонуклідів, яка присутня у воді і в донних відкладеннях, тобто макрофіти є 

потужним фактором зниження радіоактивного забруднення річкової води [267]. 

Перспективи використання макрофітів для очищення водоймищ від мінеральних 

і радіоактивних речовин відображені в багатьох роботах, але здебільшого матеріали 

досліджень з цієї проблеми отримані експериментально в лабораторних умовах. 

Проведені нами дослідження дезактиваційних властивостей макрофітів в умовах 

ставка-охолоджувача ЮУ АЕС [272] дозволили відібрати види гідробіонтів 

(Cladophora fracta i Potageton nataus), які мають достатню здатність до накопичення 

радіонуклідів з води ставка-охолоджувача АЕС. Встановлено, що більш висока        

кумуляція станційних радіонуклідів (90Sr, 137Cs, 3H) з води належить рдестам. При 

цьому в натурних умовах показано, що дезективаційний захід зі зменшення рівня 

радіоактивного забруднення водоймища з використанням макрофітів дає достатньо 

позитивний результат прикладної його реалізації.  

 

6.4.3. Контрзаходи щодо регулювання дози опромінення при використанні 

води поверхневих водойм для зрошування сільськогосподарських культур  

При проведенні радіаційного контролю зрошувальних систем, крім порівняння 

концентрацій радіонуклідів у зрошувальній воді з нормуючими рівнями, треба ще 

проводити поглиблену радіоекологічну оцінку конкретної зрошувальної системи, 

враховуючи особливості міграції кожного присутнього в зрошувальній воді радіону-

кліду і схильності донних відкладень водоймищ до сорбції і десорбції радіоактивних 

речовин, з визначенням розміру додаткового дозового навантаження на людину за 

рахунок зрошення. 

Для зменшення кількості надходження радіонуклідів до організму людини за 

рахунок зрошуваних сільськогосподарських культур, необхідно розробляти і встано-

влювати для кожної зрошувальної системи тимчасові контрольні рівні концентрацій 

радіонуклідів у зрошувальній воді. 

На основі цих контрзаходів запропоновано методологічні підходи управління 

дозою опромінення людини від ТПДПП і техногенних джерел іонізуючого випромі-

нювання на півдні України (рис. 6.4.3.1). 
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Григор’єва Людмила Іванівна 
Томілін Юрій Андрійович 

Висновки до розділу 6 
 

За результатами багаторічних спостережень (1991-2006 рр.) на півдні України 

визначено характерні для регіону чинники формування дозового навантаження на 

населення: техногенно-підсилені джерела природного походження через 222Rn у по-

вітрі житлових, робочих приміщень і питній воді; джерела техногенного поход-

ження, пов’язані з викидом і скидом у довкілля «станційних» радіонуклідів (у першу 

чергу, 3Н) та надходженням їх у воду, котрою зрошуються сільськогосподарські ку-

льтури, а також наслідки для регіону «аварійно-чорнобильського» викиду радіо-

нуклідів.  

Для кожного з зазначених джерел опромінення людини встановлено фактори, які 

визначають його розмір та інтенсивність впливу; визначено ефективні дози опромі-

нення людини, побудовані дозиметричні моделі та визначено параметри, які дозво-

ляють прогнозувати і визначати життєву дозу внутрішнього опромінення людини. 

Отримані дані є підґрунтям для вирішення важливої наукової проблеми – пошуку 

нових ефективних заходів щодо забезпечення радіаційної безпеки населення,            

а також є підтвердженням можливості застосування методичних прийомів дози-

метричного моделювання для прогнозування і оцінки дози від розповсюджених            

у навколишньому середовищі радіонуклідів природного і штучного походження. 

1. Визначено, що основна частина населення регіону отримує зовнішнє                

опромінення від природних джерел іонізуючого випромінювання у межах 0,05-

0,15 мЗв∙рік–1, а населення, що мешкає на територіях з підвищеними рівнями 

природного радіаційного фону – до 0,2-0,3 мЗв∙рік–1. Величина ефективної дози 

внутрішнього опромінення від природних радіонуклідів для населення регіону 

дорівнювала 0,2-0,25 мЗв∙рік–1. 

2. Визначено, що величина ефективної дози внутрішнього опромінення людини 

від надходження 222Rn інгаляційним шляхом та з  питною водою в цілому по 

регіону склала 3,6 мЗв∙рік–1, при цьому для радононосних районів –                     

6,15 мЗв∙рік–1, для іншої території – 1,5 мЗв∙рік–1 (максимальні значення склали 

10-12 мЗв∙рік–1). Більше 90 % в сумарну дозу від 222Rn вносив 222Rn повітря жит-

лових приміщень, внесок питної води був невеликий – 3-6 %.  

3. Встановлено двофакторність опромінення 222Rn робітників гірничодобувної             

і гірничопереробної галузей промисловості: вдома і на робочому місці. Величи-

на ефективної дози від 222Rn при інгаляції його з повітрям житлових і виробни-

чих приміщень і при потраплянні з питною водою склала 5-20 мЗв∙рік–1.             

До 70 % у дозу від ТПДПП вносив радон «робочих місць», що обумовлювало 

збільшення дозового навантаження до 2,0 разів. 

4. Визначено величину інтегральної дози зовнішнього опромінення для населення 

з території 30-кілометрової зони ЮУ та ЗАЕС – 0,95 ± 0,15 мЗв∙рік–1, що не   

виходило за межі величин до пуску АЕС в експлуатацію. Встановлено верхні 

оцінки інтегральної ефективної дози внутрішнього опромінення людини від 

газоаерозольних викидів радіоактивних речовин ЮУ АЕС: інгаляційної дози 

(10-200).10-12 Зв∙рік–1 з наступною структурою: 131І (63 %), 60Co (17 %), 110mAg 

(7 %), 137Cs (6 %), 134Cs (5 %), 3Н (1 %), на усі інші в цілому 1 %; травної дози 

6,7 ± 1,2 мкЗв∙рік–1 з наступною структурою: 137Cs (26 %), 60Co (26 %),               
110mAg (15 %), 134Cs (14 %), 131I (9 %), 58Co (4 %), 54Mn (3 %), 3Н (2 %), на усі      

інші – до 1 %. 

5. Встановлено величину ефективної дози опромінення людини від «станційного» 
3Н внаслідок випаровування його з поверхні ставка-охолоджувача ЮУ АЕС і 

надходження до людини за різними шляхами (інгаляційний, травний, крізь  



210 

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

шкіру) – 0,1-0,2 мкЗв∙рік–1. Внесок інгаляційної складової у дозу становив               

5-10 %.  

6. Встановлено величину ефективної дози внутрішнього опромінення людини        

при надходженні «станційних» радіонуклідів через зрошувальну воду –                 

20-50 мкЗв∙рік–1 (в одиницях індивідуальної дози); 30-50 люд-мЗв∙рік–1 (в оди-

ницях колективної дози). Індивідуальна доза внутрішнього опромінення від 

надходження 3H інгаляційним шляхом при здійсненні зрошуваних робіт склала 

10-50 мкЗв∙рік–1; колективна – 0,1-1,0 люд-мЗв∙рік–1. 

7. Реконструйовано дозу зовнішнього і внутрішнього опромінення населення на 

Півдні України від «аварійно-чорнобильського» викиду радіонуклідів на ранній 

і пізніх строках аварії. Встановлено, що у перший післяаварійний рік повна до-

за зовнішнього і внутрішнього опромінення людини від радіоактивності, яка        

потрапила до регіону під час аварії на ЧАЕС (131І, 133mXe, 95mNb, 140La, 103Ru, 
141Сe, 132Te, 137Cs, 90Sr), склала 0,4-0,6 мЗв (в одиницях індивідуальної дози), 300

-350 люд-Зв (в одиницях колективної дози), а за складовими: індивідуальна до-

за зовнішнього опромінення склала від 0,25 ± 0,05 мЗв, колективна доза – 22-

5 ± 44 люд-Зв.; індивідуальна інгаляційна доза опромінення склала 0,02 ± 0,005 

мЗв, колективна доза – 10 ± 1 люд-Зв; індивідуальна «молочна» доза опромінен-

ня склала 0,13 ± 0,02 мЗв для дорослого населення, 0,18 ±           0,01 мЗв – для 

дітей, а колективна доза – 50-70 люд-Зв; індивідуальна «питна» доза опромінен-

ня склала 7,3 ± 0,7 мкЗв для дорослого населення, 5,2 ± 0,5 мкЗв – для дітей, ко-

лективна доза склала 2-3 люд-Зв. Визначено динаміку та отримано математичні 

моделі зміни у післяаварійні роки «молочної» дози опромінення людини внаслі-

док хронічного надходження осілих на поверхні ґрунту «аварійно-

чорнобильських» 137Cs, 90Sr.  

8. Розроблено дозиметричні моделі для досліджених чинників опромінення люди-

ни на півдні України: від техногенно-підсилених джерел природного походжен-

ня ; від радіонуклідів «аварійно-чорнобильського» походження 

; від радіонуклідів «станційного» походження, які потрапляють                    

у довкілля з газоаерозольними викидами АЕС , при випаровуванні з 

поверхні ставка-охолоджувача  та через зрошення сільгоспкультур 

,  та встановлено параметри, які дозволяють прогнозувати дозу 

опромінення людини від досліджених чинників опромінення. 

9. Змодельовано формування життєвої дози опромінення людини на півдні           

України, визначено її рівні. Встановлено структуру життєвої інтегральної дози 

опромінення людини від природних і техногенних джерел іонізуючого випро-

мінювання. 

10. Розроблено методологію оцінки і регулювання життєвої дози опромінення для 

населення півдня України. Запропоновано контрзаходи для зниження ін-

тегральної життєвої дози опромінення людини. 
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