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Обґрунтовано необхідність створення програми захисту населення від опромінення радоном та
окреслено основні напрями її розробки. Проаналізовано існуючу нормативно-правову базу; на при
кладі зарубіжного досвіду запропоновано шляхи формування системи "Risk coram unica don ". Про
ведено аналіз фінансових аспектів програми, окреслено пріоритетні напрями подальшої роботи
над програмою.
Побудова ефективної системи протирадіа
ційного захисту включає визначення основних
дозоформуючих чинників у структурі джерел
опромінення і вибір оптимальних сценаріїв зни
ження радіаційних ризиків з позицій вартості та
ефективності.
Одним з найвагоміших за величиною дози
джерел опромінення населення в Україні та у
світі є радон-222 — радіоактивний газ, продукт
розпаду природного урану-238. За оцінками
НКДАР ООН [1], частка радону у середній ефек-,
тивній дозі опромінення населення планети від
природних джерел становить 5 4 % (1,3 мЗв).
В Україні радон досягає 79 % (4,2 мЗв) величи
ни вказаної дози (рис. І) і близько 60 % величи
ни середньої ефективної дози від усіх джерел [2].
А оскільки однаковим дозам відповідають од-

накові ризики, незалежно від того, природними
чи штучними джерелами вони сформовані [3], до
цільно знижувати величини доз за життя, перш
за все, за рахунок обмеження опромінення насе
лення від радону, що може бути, крім того, мен
шим за вартістю та більш ефективним шляхом
порівняно з іншими видами втручання.
Необхідними передумовами проведення та
кої протирадонової програми є розробка науко
во-методологічної бази; створення ефективної
системи поширення інформації для органів, що
повинні проводити радіаційний контроль, а та
кож громадян та інших зацікавлених сторін;
визначення оптимальних стратегій та пріоритет
них напрямів з їх відповідним законодавчим
оформленням та забезпеченням фінансування.

Рис. 1. Структура та величина середніх річних ефективних доз опромінення населення України за рахунок
джерел природного походження (за винятком внутрішнього опромінення від калію-40 та радіоактивності
питної води) [за матеріалами Наукового центру радіаційної медицини АМН України]
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Ці роботи вже почали проводитися в Украї
ні. Зокрема, розроблена відповідна нормативноправова база для проведення протирадонової
програми. Міністерством охорони здоров'я
України затверджено Норми радіаційної безпе
ки (НРБУ-97) [4], що містять окремий розділ, в
якому регламентується опромінення населення
від техногенно підсилених джерел природного
походження, в тому числі й від радону. Це так
звані регламенти четвертої групи, що базують
ся на використанні в якості кількісних критеріїв
рівнів втручання, що виражаються в термінах
відверненої дози, та рівнів дій, які для ізотопів
радону в повітрі приміщень виражаються в оди
ницях середньорічної еквівалентної рівноважної
об'ємної активності (ЕРОА). Відповідно до
НРБУ-97 [4] рівень дій для ЕРОА радону-222 в
повітрі приміщень будівель та споруд, які екс
плуатуються, становить 100 Бк-м -3, а для тих, що
здаються в експлуатацію, та дитячих, санітарнокурортних і оздоровчих закладів — 50 Бк-м 3 .
При цьому рівні втручання і відповідні їм рі
вні дій визначалися з урахуванням не лише ве
личини ризиків, але й соціальних витрат на про
ведення коригуючих (протирадонових) заходів.
Адже відповідно до прийнятої у світовій прак
тиці лінійної безпорогової концепції дії іонізу
ючого випромінювання, додаткові ризики в об
ласті малих доз обумовлюють небезпеку виник
нення віддалених наслідків опромінення, зокре
ма злоякісних пухлин, тобто безпечних рівнів
ризику (і відповідно, активностей радону) не іс
нує. Отже, в кожній конкретній ситуації можна
на основі оптимізаційних досліджень розгляда
ти можливість зниження активності радону на
віть за умови, якщо вона не перевищує встанов
лені регламенти. Таким чином, постає необхід
ність у розробці методологічних матеріалів для
служб радіаційного контролю щодо вибору оп
тимальних коригуючих заходів.
Крім того, важливим аспектом проблеми
контролю є організація проведення вимірювань
і коригуючих заходів. Враховуючи, що, згідно з
"Положенням про державний моніторинг навко
лишнього природного середовища" від 23 вере
сня 1993 р. [5], повноваження щодо спостережень
за станом здоров'я населення і впливу на здоро
в'я забруднювачів покладені на Міністерство
охорони здоров'я України та його органи на мі
сцях (зокрема, на санітарно-епідеміологічні слу
жби), саме ці служби мають бути забезпечені при
ладами та методологічною базою.
На сьогодні вже виконана значна частина
робіт по розробці такої методологічної бази,
забезпечення системності й уніфікованості вимі
рювань та узагальнення перших результатів для
України в цілому. Так, зусиллями спеціалістів
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НЦРМ АМН України розроблено еталон оди
ниці об'ємної активності радону-222, що має ста
тус державного. Співробітниками Центру про
ведено також вимірювання активності радону з
місячною експозицією в 22 тисячах помешкань,
виявлено особливості формування доз опромі
нення, обґрунтовано гігієнічні регламенти
НРБУ-97. Крім того, проводиться сертифікація
приладу для лабораторій радіаційного контро
лю — іскрового автоматичного лічильника тре
ків "Track 2010 Z", який виготовляє ТОВ "Пози
трон", м. Жовті Води. Усі ці роботи становлять
надійну методологічну базу для проведення дер
жавного радіаційно-гігієнічного моніторингу,
вони дозволили показати масштаби й особли
вості опромінення населення України радоном
та визначити основні шляхи зменшення цих доз.
Крім того, враховуючи можливість розвит
ку громадського моніторингу, що включав би
проведення вимірювальних і коригуючих робіт
спеціалізованими організаціями та фірмами, слід
забезпечити сертифікацію і метрологічний кон
троль таких робіт і надання інформації замов
никам про процедури та якість вимірювань, ін
терпретацію результатів тощо.
При перевищенні рівня дій проведення контр
заходів в Україні є обов'язковим для дитячих,
санаторно-курортних та лікувально-оздоровчих
закладів, а також громадських приміщень.
У приватних помешканнях працівники слу
жби санітарного нагляду мають право здійсню
вати контроль за згодою квартировласників. Це
повинно сприяти забезпеченню реалізації конс
титуційних прав громадян. А тому організація
ефективної системи контролю активностей ра
дону у приміщеннях вимагає належного інфор
мування населення щодо рівнів ризику, пов'яза
них з дією даного чинника.
Отже, важливим напрямом розробки проти
радонової програми на Україні має стати під
хід, що отримав в англомовній літературі назву
"Risk Communication" (тобто надання населен
ню необхідної інформації стосовно дії даного фа
ктора, що передбачає також врахування рівнів
сприйняття ризику пересічними громадянами).
Найближчим за смисловим навантаженням до
цього терміна є застосовуване у вітчизняній пра
ктиці поняття "санітарна просвіта населення",
проте воно не зовсім відповідає англомовному
терміну, оскільки вітчизняна система профілак
тичної медицини базується не на понятті "ризик",
тобто ймовірності втратити здоров'я, а на ідеї
збереження здоров'я. Тому виправданим є вжи
вання англомовного терміна.
Значний досвід у розробці системи "Risk
Communication" щодо проблем радону накопи
чено у США. Тут даному підходу приділяється
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особлива увага, оскільки, на відміну від європей
ських протирадонових програм, фінансування
вимірювань і контрзаходів у рамках американ
ської програми проводиться за рахунок квартировласників. Тому створенню належної мотива
ції у громадян у США надається дуже великого
значення. Основною особливістю американської
системи "Risk Communication" є її децентралізо
ваний характер, тобто залучення якомога біль
шого числа органів і організацій до процесу ін
формування населення з метою забезпечення ін
формацією на необхідному рівні різних соціаль
них груп громадян, починаючи від дітей і закін
чуючи професіоналами. Ця мережа організацій
включає федеральні органи, Американську Ме
дичну Асоціацію, Асоціацію з проблем легенів,
Федерацію споживачів, Національну асоціацію
квартировласників та багато інших. Усі вони
готують повідомлення з урахуванням особливо
стей сприйняття ризику різними групами грома
дян та використовують різноманітні канали пе
редавання повідомлень. Це допомогло досягти
високої обізнаності населення щодо проблем
радону у США: як показують дослідження, 70 %
громадян знають про радонову небезпеку [6, 7].
Аналогічну децентралізовану систему "Risk
Communication" доцільно було б створити і в
Україні, залучивши до цього процесу місцеві
державні органи управління та громадські ор
ганізації. Створення теле-, радіопрограм, розпо
всюдження безкоштовних науково-популярних
буклетів — ось лише деякі шляхи поширення ін
формації про проблему радону.
При цьому, зважаючи на досвід інших кра
їн, зокрема США, одним з найбільш ефективних
способів інформування населення може стати
включення до курсу предметів шкільної програ
ми початкових відомостей про радіаційну без
пеку. Вивчення теоретичних відомостей поряд з
вимірюванням активностей радону в повітрі вла
сної квартири чи будинку допоможе дитині за
своїти основні поняття щодо даної проблеми.
Крім того, школярі слугуватимуть джерелом ін
формації для батьків, які можуть її проігнорува
ти, якщо одержать з інших джерел. Реалізація цієї
освітньої програми потребуватиме розробки
спеціальних шкільних програм та курсів для під
готовки спеціалістів-викладачів.
Проте забезпечення певного рівня інформованості населення може виявитися недостатнім
для створення належної мотивації у громадян до
проведення вимірювань. Оскільки радоновий
ризик є добровільним і стосується віддалених на
слідків опромінення, які мають статистичний ха
рактер, люди можуть не зважати на одержану ін
формацію. Тим більше, що фінансування з дер
жавного чи місцевих бюджетів вимірювань всьо
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го житлового фонду на перших етапах програ
ми є, як буде показано далі, малоймовірним,
тобто одним із шляхів вирішення цієї проблеми
буде проведення вказаних робіт за кошти насе
лення. А тому важливим для досягнення цілей
протирадонової програми є використання більш
жорстких інструментів екологічної політики,
таких, як стимулюючі програми (першочергові
вимірювання та знижки у громадських та при
ватних підрядників, пільги при проведенні опе
рацій з нерухомістю тощо). Крім того, в якості
найбільш жорсткого інструменту можна законо
давчо закріпити необхідність сертифікації при
міщень при проведенні операцій з нерухомістю.
У США відповідні закони прийняті в 15 штатах,
де обсяги вимірювань значно зросли [7].
Ще одним важливим аспектом є врахування
ситуацій майбутнього опромінення, тобто поси
лення контролю для приміщень, що споруджу
ються. Крім засобів суто контрольних, тут мож
на також застосовувати стимулюючі — такі як
надання пільг будівельним організаціям, що ви
користовують технології, які сприяють знижен
ню активності радону в повітрі приміщень, та
підтримка таких проектів.
Реалізація вказаних стратегій у розробці про
тирадонової програми неможлива без забезпе
чення достатнього фінансування. Можна при
близно оцінити необхідні економічні витрати для
підтримки здійснення програми. Перш за все це
ціна вимірювань. При чисельності населення
50 млн і середній чисельності мешканців 3 особи
(одна сім'я) на квартиру (будинок), зрозуміло,
що слід було б зробити близько 16—17 млн ви
мірювань. Якщо передбачити на першому етапі
проведення вимірювань лише в сільських поме
шканнях, де перевищення діючих регламентів
більш ймовірне, то залишається 8—10 млн ви
мірювань. При цьому кожне вимірювання кош
тує на сьогодні близько 8 доларів США, що ста
новить загальну суму до 80 млн дол. США. На
підставі результатів вимірювань можна буде дій
ти висновку, чи потрібно проводити контрзахо
ди в кожному конкретному випадку. Зважаючи
на існуючі на сьогодні результати вимірювань,
можна прогнозувати, що фінансувати проведен
ня коригуючих заходів потрібно буде у 10— 15 %
приміщень. Інші витрати, зокрема на створення
системи "Risk Communication", приладо- та ме
тодологічне забезпечення вимірювань, розраху
нок та науково-технічну експертизу типових
контрзаходів тощо, на порядок перевищують ви
трати на радіаційний контроль, Таким чином,
загальна вартість програми може становити до
100 млн доларів США.
Зважаючи на те, що будь-який контрзахід у
системі протирадіаційного захисту має бути ви-
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правданим, тобто користь від відверненої цим
заходом шкоди має бути більшою від сумарних,
в т.ч. медичних, соціальних та ін. збитків, пов'я
заних з його проведенням, можна оцінити вели
чину виправданих економічних витрат. Так, упо
рядкування житлового фонду згідно з діючими
гігієнічними реґламентами (зменшення ЕРОА
радону до 100 Бкм 3 у приміщеннях, де було ви
явлено перевищення цієї величини) дозволить
зменшити колективну дозу на 20 тис. люд.-Зв
на рік. Враховуючи, що базова вартість одини
ці відверненої колективної дози, яка визначає
ться величиною річного внутрішнього валово
го продукту, у 1990 р. в Україні становила 5000,
а в 1997 — 400 доларів США [8], то, відповідно,
виправдані витрати на програму у 1990 р. ста
новили 100 млн дол. нарік, а в 1997 р.— лише
8 млн доларів на рік [9].
Таким чином, з урахуванням економічної си
туації в державі, виділення коштів, необхідних
для проведення протирадонової програми (на
віть тільки в аспекті вимірювань) є в найближ
чому майбутньому малоймовірним. Тому вико
нання програми повинно вестися поетапно з ви
діленням конкретних пріоритетів і відповідним,
поетапним, фінансуванням. Паралельно доціль
но створити передумови для розвитку підприєм
ництва в галузі проведення вимірювань актив
ності радону в помешканнях з наступною реалі
зацією, у разі необхідності, цими або іншими

компаніями чи громадськими організаціями ко
ригуючих заходів. До інших пріоритетних напря
мів подальшої роботи над протирадоновою про
грамою слід віднести, з урахуванням зарубіжно
го досвіду, такі:
— проведення радіаційного моніторингу в
громадських приміщеннях, особливо з тривалим
перебуванням дітей, рівні ризику для яких вищі;
— підтримка розвитку "радоностійких" бу
дівельних технологій;
— розробка скоординованого плану подаль
ших науково-методологічних досліджень щодо
організації радіаційно-гігієнічного контролю і
обґрунтування типових контрзаходів.
— розробка стратегії "Risk communication"
з введенням відповідного курсу до загальноос
вітньої програми, залученням різноманітних дер
жавних та громадських організацій та різних ка
налів передачі інформації;
— вивчення можливостей застосування сти
мулюючих інструментів щодо забезпечення кон
тролю активності радону в помешканнях.
Реалізація цих заходів з обов'язковою
наступною оцінкою ефективності окремих стра
тегій повинна сприяти зниженню індивідуальних
та колективних ризиків, пов'язаних з опромінен
ням населення України від радону та його дочі
рніх продуктів, тобто досягненню поставлених
цілей протирадонової програми.
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MAIN WAYS OF RADON PROGRAM ELABORATION
Necessity to develop radon program is substantiated and some ways to accomplish
this task are proposed. The today's legal base is analyzed, with reference to the foreign
experience main principles of developing Risk Communication System are proposed.
The financial aspects of program are analyzed and some priorities for further program
elaboration are set.

