
ПРИРОДНА РАДІОАКТИВНІСТЬ: РІВНІ, ДОЗИ, РИЗИКИ 
 
Система протирадіаційного захисту населення побудована на результатах медико-

біологічних досліджень, які стисло формулюються висновком: ступінь можливого 

негативного впливу опромінення на здоров’я людини визначає тільки величина дози, 

незалежно від того, яким джерелом іонізуючого випромінювання вона сформована – 

природним чи штучним.  

З усіх джерел іонізуючого випромінювання найбільші дози населення планети отримує 

від техногенно-підсилених джерел природного походження. До них відносяться джерела 

іонізуючого випромінювання природного походження, які в результаті господарської або 

виробничої діяльності людини були піддані концентруванню (природні радіонукліди у 

будівельних матеріалах, радон у повітрі приміщень) або збільшилася їхня доступність 

(природні радіонукліди в питній воді артезіанських свердловин), внаслідок чого утворилося 

додаткове до природного радіаційного фону опромінення [1]. 

Для України ця компонента сумарної дози сьогодні складає більше 70 % від її загальної 

величини (рис. 1), причому левова частка  реалізується за рахунок радону-222 в повітрі 

житлових приміщень [2, 3]. 

 

 

Рис. 1. Величина середньозваженої сумарної ефективної дози опромінення населення 

України від усіх існуючих джерел опромінення 

Техногенно-підсилені джерела природного походження відносяться до керованої 

компоненти сумарної дози і їх внесок можна зменшити застосувавши відповідні заходи. 

Тому в "Нормах радіаційної безпеки України" (НРБУ-97) було введено четверту групу 

радіаційно-гігієнічних регламентів, які містять нормативи щодо обмеження радону в повітрі 

приміщень, вмісту природних радіонуклідів в будівельних матеріалах та питній воді, також 

вимоги до контролю цих джерел [4]. 

Наприклад, для радону в повітрі приміщень, основного дозоформуючого джерела в 

Україні, оговорено дві ситуації опромінення: опромінення в будинках, які експлуатуються, 

та нових будинках, які тільки здаються в експлуатацію. Нормативи вимагають, щоб  

еквівалентна рівноважна активність радону в повітрі (ЕРОА) для будинків, які 



експлуатуються, не перевищувала 100 Бк·м
-3

, що відповідає величині 250 Бк·м
-3

 у терміні 

об’ємної активності, який застосовується у більшості європейських країн. Для порівняння, у 

нових "Основних стандартах безпеки" (BSS) МАГАТЕ референтний рівень для радону 

визначено у 300 Бк·м
-3

 [5]. Для нових будинків, дитячих закладів та лікарень ця величина 

дорівнює 50 Бк·м
-3

 (чи 125 Бк·м
-3

 газу радону). Щодо вимірювань радону, то НРБУ-97, як і 

нормативні документи інших країн світу, вимагають проводити вимірювання тільки 

інтегральними методами. Ця вимога дуже важлива, бо рівні радону в повітрі однієї квартири 

чи будинку можуть змінюватися у 100 разів впродовж однієї доби. 

Ситуація в Україні. За гідрогеологічними та природними умовами територія України 

є досить різноманітною. Третина території країни розташована на кристалічному щиті з 

високим вмістом природних радіонуклідів уранового та торієвого рядів. Індустріальні східні 

та центральні регіони країни додатково несуть значне техногенне навантаження за рахунок 

підприємств з видобутку та переробки урану, так званих "хвостів" – відходів підприємств з 

високим вмістом природних радіонуклідів уранового та торієвого рядів тощо. За 

результатами досліджень, які проводилися в України в останні роки, було проаналізовано 

структуру та величину існуючих доз опромінення та встановлено, що основним 

дозоформуючим джерелом для населення є радон в повітрі приміщень (рис. 2) [6, 7]. 
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Рис. 2. Структура та величина середньорічних ефективних доз опромінення населення 

України від джерел природного походження 

Радон-222  це газ, який утворюється при радіоактивному розпаді природних 

радіонуклідів уранового ряду. Розпадаючись, радон-222 утворює короткоіснуючі дочірні 

продукти розпаду (ДПР)  полоній, вісмут, свинець, які, приєднуючись до часток пилу чи 

вологи, утворюють радіоактивний аерозоль. Потрапляючи у легені, радіоактивний аерозоль 

через малий період напіврозпаду ДПР радону-222 опромінює бронхіальний епітелій, що 



приводить до відносно високих доз опромінення, які можуть бути причиною додаткового 

ризику захворювань на рак легенів [8]. 

За даними обстеження житлового фонду окремих регіонів України (28 тисяч будинків) 

фахівцями ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ" (ДУ "ІГМЕ 

НАМНУ"), середньозважена за окремими областями середньорічна ефективна доза 

опромінення населення від радону ставить 2,4 мЗв·рік
–1

, для сільського населення ця 

величина майже вдвічі більше і складає 4,1 мЗв·рік
–1

 (рис. 3) [9-13]. 

 

 
 

Рис. 3. Ефективні дози опромінення населення України від радону в повітрі приміщень 

 

Для окремих регіонів дози від радону варіюють у досить широких межах від 

1,2 мЗв·рік
–1

 до 4,3 мЗв·рік
–1

 (див. рис. 3), а індивідуальні дози населення можуть 

перевищувати дозові ліміти для професіоналів категорії А (20 мЗв·рік
–1

). 

Якщо оцінити за прийнятими у світовій практиці методами смертність від раку легенів, 

що обумовлена опроміненням радоном-222 у повітрі приміщень на території України, то 

вона складає порядку 6 тисяч випадків у рік. Прямі збитки для країни за рахунок неучасті 

померлих осіб в ВВП оцінюються у 0,5 мільярда гривень у рік, непрямі збитки – 6–

30 мільярдів гривень у рік [14]. 

Необхідно також враховувати, що в останні роки було отримано нові знання про вплив 

радону. Так, за даними деяких епідеміологічних досліджень встановлено, що радон може 

викликати лейкемію у дітей. За даними A.S Evrard [15], зв'язок між радоном і лейкемією у 

дітей має приріст 20 % на кожні 100 Бк·м
-3

. За даними Raaschou-Nielsen [16], цей приріст іще 

більший  34 % на кожні 100 Бк·м
-3

. 

Вміст радону у повітрі можна легко знизити, якщо збільшити вентилювання 

приміщення або обмежити надходження газу герметизацією підвального простору. 

За даними відділу радіаційної гігієни ДУ "ІГМЕ НАМНУ" порядку 23 % житлового  

фонду України не відповідає вимогам діючої нормативної бази щодо вмісту радону у повітрі 

приміщень [9]. Якщо житловий фонд довести до діючих нормативів, збитки можна зменшити 

удвічі. 



КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА "СТОП РАДОН" 

 

В 2011 році вперше на території України була розпочата регіональна програма по 

зменшенню доз опромінення населення від радону – Кіровоградська програма "Стоп радон". 

Цю програму було запроваджено за ініціативою Голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Сергія Ларіна та за підтримки обласного благодійного фонду "Розвиток 

Кіровоградщини". 

Кіровоградська область є однією з найбільш проблемних щодо опромінення 

населення радоном. Існуючу в області ситуацію обумовлюють не тільки гідрогеологічні 

особливості території, але і додаткове техногенне навантаження, якого зазнає 

Кіровоградщина за рахунок діяльності підприємств з видобутку урану. Необхідно також 

зазначити, що впродовж останніх років в області існувала певна соціальна напруга, пов’язана 

зі зростанням онкозахворюваності, яку населення часто приписує впливу радіації. Щоб 

визначити істинні причини зростання онкозахворюваності, було прийнято рішення 

запровадити відповідну регіональну програму. 

Основні результати роботи приведено на рис. 4, де приведено середні значення ЕРОА 

радону-222 в повітрі обстежених приміщень та відсоток зафіксованих перевищень нормативу. 

 

 
 

Рис. 4. Рівні радону в дитячих дошкільних та шкільних закладах Кіровоградської області 

 

Кіровоградська програма "Стоп радон" складається з трьох етапів, два з яких було 

реалізовано в 2011-12 роках. Третій етап стосується реалізації протирадонових заходів та 

визначення їх ефективності і буде тривати до кінця 2013 року. 

Для реалізації програми була створена робоча група, засідання і рішення якої широко 

висвітлювалися у ЗМІ. Окрім того, для оперативного інформування про хід реалізації програми 

було створено сайт "Стоп радон" [17]. 

На першому етапі в рамках проекту шведсько-українського співробітництва "Reduction 

of Risks Caused by Exposure to Radon Gas and Natural Radiation", який фінансує Шведське 

агентство міжнародного розвитку (SIDA), фахівцями Шведського агентства з радіаційної 

безпеки (SSM, м. Стокгольм) та лабораторії природних джерел випромінювання ДУ "ІГМЕ 



НАМНУ" було проведено 5 курсів-тренінгів для спеціалістів Кіровоградської області, які 

сьогодні реалізовують програму "Стоп радон". 

Курси-тренінги, а саме: "Радон – базовий", "Природні радіонукліди у воді", "Радон – 

вимірювання", "Радон – протирадонові заходи", "Картування радонових ризиків", містять як 

теоретичні, так і практичні завдання, які дозволяють в короткі строки засвоїти основні поняття 

та одиниці вимірювань, познайомитись із фізичними та біологічними властивостями радону, 

методичними підходами до його вимірювання, закономірностями формування рівнів радону 

тощо. 

В подальшому ці спеціалісти прийняли активну участь у формуванні задач проекту та 

безпосередньої реалізації програми.  

Основними задачами другого етапу програми була роз’яснювальна робота з населенням 

щодо радіаційних ризиків та обстеження приміщень громадських будинків і, в першу чергу, 

дитячих дошкільних та шкільних закладів на вміст радону в повітрі. 

В рамках першої задачі був проведений урок здоров’я в усіх школах регіону. Практика 

показала, що такий підхід до науково-просвітницької роботи з населенням є найбільш 

результативним. Заклопотані дорослі не мають часу, а часто і бажання освоювати нову 

інформацію, проте завжди цікавляться життям дитини. Таким чином, інформація 

розповсюджується не тільки серед дітей, але і дорослих. 

В рамках уроку учням максимально доступно розповіли про радон, його вплив на 

здоров’я, найпростіші методи боротьби з ним. Учні отримали прилади і самі вимірювали 

радон у шкільних приміщеннях. Окрім того, для дітей була організована міжнародна он-лайн 

конференція, присвячена проблемі радону, учасниками якої були кіровоградські школярі та 

їхні однолітки з Нідерландів та Лівану. 

Паралельно вирішувалася інша задача  разом з фахівцями ДУ "ІГМЕ НАМНУ" були 

розпочаті вимірювання радону в повітрі приміщень дитячих закладів Кіровоградщини. Для 

виконання цих робіт у населених пунктах області було створено 149 "радонових" 

консультаційних центрів, а в результаті проведених робіт було обстежено 1043 об’єкта – 

дитячі дошкільні заклади, школи, громадські приміщення. 

Аналіз результатів досліджень рівнів радону встановив, що норматив НРБУ-97 

перевищується у більше ніж 30 % досліджених обʼєктів. За отриманими результатами в 

лабораторії природних джерел випромінювання ДУ "ІГМЕ НАМНУ" були оцінені прямі 

збитки для області, обумовлені цим джерелом. Встановлено, що Кіровоградщина втрачає до 

10 млн. гривень на рік (1,25 млн. доларів) тільки за рахунок впливу радону. Найбільші 

радіаційні ризики та відповідні збитки мають Кіровоградский, Знамʼянський та 

Олександрівський райони. Таким чином, встановлено, що втручання для зменшення доз 

опромінення від радону на території Кіровоградської області, безперечно, виправдане. 

Результати цих досліджень стали підгрунтям для проведення третього етапу програми 

– планування та реалізації протирадонових заходів. 

Для цього за сприяння SSM були запрошені експерти компанії "Bjerking AB" 

(Швеція), які надали консультації фахівцям обласних організацій щодо протирадонових 

заходів, які в подальшому були реалізовані на територіях міст Кіровограда, Знам’янки, 

Кіровоградського, Маловисківського та Знамʼянського районів. 

Всього фахівці провели роботу з планування протирадонових заходів у 349 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних та лікувальних закладах області. По кожному 

обʼєкту визначені рекомендації з описом конструктивних та інженерних рішень, які в 

подальшому були реалізовані на всіх запланованих обʼєктах. 

У вересні 2012 року до програми був залучений "Державний науково-технічний центр 

з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) Державної інспекції ядерного регулювання 

України, який за допомогою мобільної лабораторії Ranid SONNI провів додаткові радіаційні 

обстеження територій щодо радіаційно-техногенного ризику Кіровоградської області та 

визначив території та обʼєкти, на які необхідно в подальшому звернути додаткову увагу. 

Відповідний звіт був наданий адміністрації області. 



На нижче представлених фото показано епізоди з роботи фахівців та представників 

виконавчої влади Кіровоградщини. 

 

 
 

Дослідження роботи вентиляційної системи в класній кімнаті однієї з шкіл м. Кіровоград 
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Засідання робочої групи програми "Стоп радон" 

 

 

 
 

Проведення натурних досліджень 



 
 

Практичні заняття з картування радонових ризиків на Кіровоградщині 

 

Сьогодні триває третій етап програми, який спрямований на проведення контрзаходів 

по зменшенню радіаційних ризиків населення області (і в першу чергу, дітей) та 

підтвердження їх ефективності. Про результати цього етапу ми дізнаємось у наступному 

році. 
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