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Після аварії на Чорнобильській АЕС минуло багато часу, але в наш час значно 

загострився інтерес суспільства до питань, пов'язаних із дією радіації на 

біологічні організми та на організм людини, зокрема. Крім того, зросла тривога, 

збільшився інтерес до стану радіаційного фону на території проживання. Ми 

часто чуємо, що, крім прогнозу погоди, у засобах масової інформації часто 

повідомляється про радіаційний фон. 

Велику увагу до цієї проблеми виявляє і населення Запорізької області, що 

значною мірою пояснюється розміщенням у ній Запорізької атомної 

електростанції. Відсутність об'єктивної інформації такого роду сприяє зростанню 

соціальної напруги, недовіри до рекомендацій спеціалістів формує негативну 

суспільну думку, призволиться до радіофобії, або до цілковитого нехтування 

небезпеки.  

Існує багато видів випромінювання: інфрачервоне, ультрафіолетове, теплове 

та ін. Однак, здатністю утворювати іонізацію у речовині володіють а- і β-частки, 

нейтронне, γ- і рентгенівське випромінювання. 

Радіоактивні елементи супроводжують життя на Землі з самого її зародження. 

Людина, як і будь-який організм, постійно піддавалась і піддається впливу 

природної радіації, яка обумовлена наявністю у земній корі, повітрі, воді, 

харчових продуктах радіоактивних ізотопів природного походження. Запобігти 

природному випромінюванню неможливо [4]. 

Природний радіаційний фон - це іонізуюче випромінювання, яке діє на людину 

на поверхні Землі від природних джерел космічного та земного походження. 

Природну радіацію формують космічне випромінювання і радіоактивні елементи 

земної кори, води, повітря, продуктів харчування, будівельних матеріалів. 

Сьогодні встановлено, що, в основному, природний радіоактивний фон 

формується за рахунок земного випромінення від природних радіонуклідів, які 

існують на протязі всієї історії Землі. Земне випромінення складає 80-85% усього 

природного радіаційного фону [1]. 

Радіація земного походження пов'язана з радіоактивністю ґрунту (гірських 

порід і визначається, головним чином, вмістом у них урану (радію), торію, калію-
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40. Природний радіаційний фон складають, в основному, дочірні продукти 

розпаду радію-226, родону-222, вісмуту-214, свинцю-214. 

Слід зазначити, що в нашій місцевості рівні зовнішнього фону не є якоюсь 

постійною величиною, вони змінюються у залежності від багатьох факторів, у 

тому числі погоди, пори року. У зимовий час, при наявності снігового покрову 

фон може істотно зменшуватися. На території України середній природний фон 

складає 6-25 мікро рентген/година. На території Запорізької області рівні 

природного радіаційного фону в місцях виходу на поверхню гранітів можуть бути 

дещо вищими, ніж у Запоріжжі. 

Сумарна доза за рахунок зовнішнього опромінення від природних джерел 

космічного і земного походження у Запорізькій області складає понад 70 

мілібер/рік. Радіоактивність води обумовлена вмістом природних ізотопів, які 

вона вимиває з ґрунтів і гірських порід. Маса речовин, які переносяться, достатньо 

значна. У формуванні радіоактивності атмосферних опадів має значення 

забруднення повітря димом, у який в результаті спалювання вугля, нафти, газу 

попадають радій, калій-40 та інші ізотопи. 

Радіоактивні речовини мають здатність накопичуватися в організмі. Таким 

чином, у тканинах органів нашого тіла є радіоактивні калій, уран, торій, радій, 

берилій, вуглець-14, полоній-210, радон, свинець-210 та інші радіонукліди. 

Розподіляються вони нерівномірно. Радій, в основному, відкладається у кістковій 

тканині, калій - у скелетній мускулатурі, нервовій тканині, серці. 

У наш час у результаті діяльності людини природний радіоактивний фон 

якісно і кількісно змінився. Підвищення природного фону під впливом нових 

видів технологічної діяльності людини отримав назву "техногенне посилення 

фону" [3]. 

До приміщення радон потрапляє, в основному, з ґрунту, і швидкість 

проникнення його залежить від товщини і цілісності перекрить під підлогою. 

Будівельні матеріали також є джерелом проникнення радону до приміщень. У 

закритих приміщеннях радону у 8-10 разів більше, ніж у зовнішньому повітрі. 

При поглинанні клітиною великих доз радіації в ній утворюються 

іонізовані активні у хімічному відношенні молекули й атоми. Вода у клітині за 

рахунок іонізації розпадається на радикали Н+, ОН-, Н2О. Вони вступають у 

реакцію з білками, що призводить до порушення процесу окислення і т. п. 

В уражених тканинах відбуваються хромосомні поломки, перегрупування, 

фрагментації, що призводять до зміни унікальних генетичних структур й 

обумовлює подальші негативні наслідки, серед яких: 

1) зміни у соматичних клітинах; рак; 

2) генетичні зміни; 

3) вплив на зародок і плід у випадку опромінення вагітної матері; 
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4) смерть. 

Безпосередні ефекти - гостра променева хвороба (ГПХ), опіки шкіри, злоякісні 

пухлини і т. п. 

Дія малих доз радіації (ДМДР) цей вплив не такий згубний, але також 

небезпечний. 

З метою профілактики радіаційного зараження застосовуються організаційні 

методи: розробка нормативів, методів контролю, дезактивацій, засоби безпеки. 

Біологічні методи застосовуються для захисту професійних робітників. 

Дезактивація - усунення радіоактивних речовин (РВ) з тіла людини, тварини, 

з одягу і предметів вжитку, споруд, поверхні землі, продуктів харчування, 

пакувальної тари. У Запорізькій області встановлений радіаційний контроль за 

якістю завезеної продукції. 

З початку випробування ядерної зброї була організована радіологічна 

лабораторія у Запорізькій області. Основними об'єктами спостереження є 

стронцій- 90, цезій-137, що випадають на ґрунт у результаті випробувань. Зараз 

основну увагу приділяють обстеженню продуктів, завезених із потерпілих 

районів. 

Заміри випромінювання проводяться в декількох контрольних точках (м. 

Запоріжжя, Запорізький, Кам'янко-Дніпровський, Пологівський, Вільнянський 

райони і м. Енергодар) у декількох видах продуктів (вода, молоко, хліб, м'ясо, 

риба, картопля, капуста, яблука, пшениця) від декількох разів на місяць до 

декількох разів на рік. Через те, системи контролю створені на підприємствах 

харчової промисловості, комунального, водного господарства, торгівлі та в інших 

сферах[2]. 

Зараз функціонують лабораторії у ветеринарній службі, на станції хімізації 

рослин, у міськводоканалі та ін. Вони оснащені радіологічним устаткуванням і 

приладами, укомплектовані кваліфікованими спеціалістами. 

Запорізька АЕС це найкрупніша електростанція в Європі. У наш час маємо 

6 енергоблоків потужністю по 1000 МВт. Використовуються енергоблоки з 

пароводяними енергетичними реакторами. Своєю конструкцією вони істотно 

відрізняються від чорнобильських, мають великий рівень безпеки і 

використовуються у більшості західних країн. 

Розміщена за 55 км від Запоріжжя, і тому викликає де-яку настороженість, 

оскільки будь-яка АЕС є потенційним джерелом забруднення. 

На АЕС проводиться систематичне спостереження за: 

•   вмістом радіоактивних речовин у ставку-охолоджувачі; 

•   вмістом РР у сільськогосподарській продукції. 
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Крім контролю персоналу станції, ведеться контроль Запорізькою обласною 

санепідемстанцією і станцією міста Енергодар. Цей контроль показує, що питома 

радіоактивність практично не змінилась. 

Результати досліджень свідчать про те, що вплив Запорізької АЕС на 

радіоактивність навколишнього середовища у місці розміщення станції, при 

нормальному режимі роботи не загрожує здоров'ю людей. Непрофесійна 

інформація і чутки, що викликають панічні настрої і страх, не виправдані. 
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На початок поливного періоду 2018 року площа зрошуваних земель в 

миколаївській області становила 190 тис. 321,8 га, у. т.ч. сільськогосподарських 

угідь – 189 тис. 784,53 га (23 зрошувальні державні системи та  ділянки «малого» 

зрошення у 19 районах) [2].  

Станом на 01.10.2017 року площа зрошення сільськогосподарських культур 

дорівнювала 29,21тис.га, що складає 15,35% від загальної площі зрошувальних 

угідь по області і більше на 0,62 тис. га порівняно з  обсягами зрошення 2016 року. 

За даними статистичної звітності 2017 року, в області для потреб зрошення 

використано 55,32 млн. м3, що на 3,98 млн. м3  (7,2 %) більше порівняно з 

відповідними об’ємами 2016 року [1,3] .  
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