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Вплив іонізуючих випромінювань на людину є однією з найбільш актуальних сучасних 

проблем екології. В останні роки відбувся перехід до розуміння про необхідність обмеження і 

зниження опромінення від джерел іонізуючого випромінювання. Спостерігається стійка 

тенденція до зростання рівнів опромінення людей від природних джерел в результаті 

господарської діяльності [1]. 

Велику увагу вчені приділяють радоновій обстановці і її впливу на населення України. 

Проведені оцінки та аналізи ефективних доз (ЕД) опромінення населення України від радону в 

повітрі будинків дали можливість стверджувати, що середньозважена за структурою житлового 

фонду ефективна доза опромінення від радону в повітрі будинків оцінюється у 2,4 мЗв·рік–1. 

Аналіз частотного розподілу показав, що середньорічні ЕД для 5 % населення країни (≈ 21 

тисяча осіб) перевищують величину в 10 мЗв·рік–1, а для 0,05 % (≈ 1200 осіб) – 20 мЗв·рік–1. 

Результати численних досліджень стверджують, що рівноважний вміст радону в земній корі на 

глибині до 1,6 км близько 115 т. Утворюючись у радіоактивних рудах і мінералах, радон 

поступово надходить на поверхню землі, в гідросферу й атмосферу. Вміст радону в ґрунтовому 

повітрі відповідає характеру сукупності метеорологічних чинників: зниження атмосферного 

тиску викликає збільшення вмісту радону в надґрунтовому повітрі; підвищення зменшує цю 

концентрацію. Найвищі концентрації радону визначено в глинистих ґрунтах і дуже зруйнованих 

і змінених гірських породах,  низькі концентрації - у чистих вапняках і пісках. Найбільше 

значення концентрації радону в ґрунтовому повітрі спостерігають у період танення снігу і в 

зимовий період, коли вихід еманацій зґрунту в атмосферне повітря особливо утруднений [2-3]. 

Біологічна дія радону при надходженні його в організм людини зводиться до 

виникнення захворювання крові (лейкемії, лімфокемії), онкологічних захворювань. 

Американські вчені вважають, що проживання в середовищі підвищеної концентрації радону в 

середньому скорочує вік людини на 7 років. У Швеції радоном «заражені» 130 тис. житлових 

будинків і кожного року в цій країні від раку легенів помирає 1100 чол.. За даними Наукового 

центру радіаційної медицини АМН України, величина цілком ймовірних смертельних випадків 

у нас, що пов’язані з радоном, складають 10,59 тис. чол. на рік. На даний момент в Україні з 

1992 року діють запроваджені Міністерством охорони здоров’я нормативи на допустимі рівні 

ЕРК (еквівалентна рівноважна концентрація) радону в повітрі приміщень [4]. 

Аналізуючи сучасну інформації, яка стосується дослідження впливу радону та його 

ДПР на організм людини і радіаційної безпеки населення, дозволяє виявити пріоритети в 

питаннях зменшення доз опромінення населення в сучасних умовах. Особливу увагу потрібно 

приділити систематичному обстеженню житлових будинків, шкіл, лікарень та дитячих садочків, 

а також розробити та почати застосовувати радонозахисні заходи. 
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