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надземной фитомассе хозяйственных типов лугов показал, что коэффициент накопления в 

2020 г. по сравнению с 2005 г. был ниже во всех хозяйственных типах луга р. Ипуть. 

Согласно прогнозу изменения плотности загрязнения почв хозяйственных типов лугов в 

период с 2020 по 2029 гг. показал, что к 2029 г. во всех хозяйственных типах она уменьшится 

в среднем в 1,3 раза. Вынос радиоцезия надземной фитомассой имел незначительную 

величину во всех хозяйственных типов лугов. 
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Розглянуто особливості і тенденції зміни радіаційної ситуації в Львівській області. Описано джерела 

підвищеного природного, техногенно-підсиленого і техногенного радіаційного фону у регіоні. Розкрито 

проблеми утилізації та збереження радіоактивних відходів і радіаційно-екологічного моніторингу. Досліджено 

закономірності радіоактивного забруднення урбосистем Львова і геосистем породних відвалів ДП “Шахта 

“Візейська”. Оцінено рівень сучасного техногенного радіоактивного забруднення геосистем Львівської області, 

зумовлене екологічними наслідками Чорнобильської катастрофи. 

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, радіоактивність, радіаційний фон, радіоактивне забруднення. 
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Peculiarities and tendencies of change of radiation situation in Lviv region are considered. The sources of increased 

natural, technogenic-enhanced and technogenic radiation groundwork in the region are described. Problems of 

utilization and preservation of radioactive waste and radiation-ecological monitoring are revealed. The regularities of 

radioactive pollution of Lviv urban systems and geosystems of waste heaps of SC “Viseiska Mine” have been studied. 

The level of modern technogenic radioactive pollution of geosystems of Lviv region due to the ecological consequences 

of the Chornobyl catastrophe is estimated. 

Key words: ionizing radiation, radioactivity, radiation groundwork, radioactive pollution. 
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Населення і природне середовище Львівщини піддаються дії іонізуючого 

випромінення, що зумовлене як природним, так і техногенно-підсиленим радіаційним 

фоном. Природну радіоактивність формує космічне випромінювання, рівень якого зростає з 

географічною широтою і висотою місцевості. Значну частину природної радіації створюють 

ізотопи урану, торію, продукти їхнього розпаду і калію-40 (
40
К), що вміщені у гірських 

відкладах і ґрунтах. Природна радіоактивність води та атмосферного повітря здебільшого 

зумовлена вмістом радію і продукту його розпаду – радону [9]. Регіон зачислено до двох 

уранових провінцій: Волино-Подільської та Українських Карпат. У 1985 р. фоновий рівень 

радіоактивного забруднення геосистем цезієм-137 (
137

Cs) не перевищував 1,0‒3,0 кБк/м
2
, а 

стронцієм-90 (
90

Sr) ‒ 0,7‒2,5 кБк/м
2
 [3]. Водночас підвищення показників природної 

радіоактивності виявлено в окремих гірських місцевостях Українських Карпат. Також 

досліджено радіоактивність мінеральних вод Трускавецького родовища і доведено, що вона 

зумовлена підвищеним вмістом 
40
К [7]. 

Техногенно підсилений радіаційний фон останніми роками має значний вплив на 

загальне радіаційне опромінення людини. Сьогодні середні сумарні індивідуальні ефективні 

дози жителів Львівщини становлять 4,6‒4,8 мЗв/рік. Техногенно підсилена радіоактивність у 

регіоні простежується на підприємствах та об’єктах видобування, збагачення і перероблення 

паливно-енергетичної сировини, зокрема, кам’яного вугілля, нафти, газового конденсату і 

вільного газу. Гірничі процеси супроводжує винесення на земну поверхню гірських порід і 

мінералів, у яких концентрація природних радіонуклідів перевищує рівень місцевого 

радіаційного фону. Забруднення довкілля радіонуклідами має особливості, розглянуті на 

прикладі модельної ділянки, розміщеної в межах породних відвалів ДП “Шахта “Візейська”. 

Проведене радіометричне знімання дало змогу визначити умови перерозподілу, міграції та 

акумуляції техногенних радіонуклідів [6]. Рівень експозиційної дози для геосистем відвалів 

змінюється від 8 до 12 мкР/год (0,08–0,12 мкЗв/год) і сягає 25–30 мкР/год (0,25–0,30 

мкЗв/год), що суттєво вище за рівень геохімічного фону прилеглих територій, який становить 

5–6 мкР/год (0,05–0,06 мкЗв/год). Радіоактивне забруднення є незначним і залежить від 

природних умов міграції природних радіонуклідів і розміщення геосистем у ряді 

геохімічного сполучення (4,5–21,4 мКі/км
2
), однак воно перевищує рівень природного 

геохімічного фону у три–десять разів. 

Радіометричні знімання також проведено в гірничопромислових районах Львівської 

області (Червоноградського, Яворівського і Дрогобицько-Стебницького), а також в околицях 

Добротвірської ТЕС. Спалювання на електростанції вугілля призводить до осідання пилу, 

попелу, золи із підвищеним вмістом радіоактивних речовин на поверхню ґрунту біля 

теплової електростанції та накопичення у золосховищах. Загалом об’єктами техногенно 

підсилених джерел радіації у регіоні є різні сховища гірничопромислових відходів ‒ 

терикони, відвали, хвостосховища, відстійники, стави-накопичувачі технічних вод тощо. 

Результати досліджень показали, що рівень експозиційної дози гірничопромислових об’єктів 

на Львівщині перевищує фоновий в середньому у 1,2–1,6 раза. Водночас середні показники 

радіоактивного забруднення 
137

Cs вищі від фонового у 1,3–1,7 раза, а 
90

Sr – у 2,0–5,0 разів. 

У Львівській області нема потужних техногенних джерел радіації, таких як атомні 

електростанції і підприємства з видобування урану, його збагачення і перероблення на 

ядерне паливо. Відстань від Львова до найближчих радіаційно-небезпечних обʼєктів ‒ 

Хмельницької і Рівненської АЕС ‒ становить 195 і 210 км, відповідно. У регіоні налічують 

чимало джерел іонізуючого випромінювання у промисловості, медицині і науці, на митниці 

чи транспорті. 

В регіоні функціонує 14 об’єктів господарської діяльності, які використовують джерела 

іонізуючого випромінювання. Найбільше радіаційно-небезпечних підприємств розміщено у 

Дрогобицькому (6), Миколаївському, Сокальському і Стрийському (по 2) районах. У 2018 р. 

зареєстровано 188 радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання і 836 генераторів 
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іонізуючого випромінювання у понад 200 власників. Головними радіонуклідами є америцій-

241 (
241

Am), кобальт-60 (
60

Co), іридій-192 (
192

Ir) і цезій-137 (
137

Cs) [2]. До робіт щодо 

застосування, зберігання, транспортування і захоронення джерел іонізуючого 

випромінювання залучено майже 1 200 осіб категорії “А” радіаційної безпеки, понад 12 400 

медичних працівників та персоналу промислових, освітніх та наукових установ, що належать 

до категорії “Б”. 

Західна інспекція з ядерної і радіаційної безпеки видала 356 ліцензій на провадження 

діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання в регіоні. У 2018 р. з метою 

радіаційного контролю здійснено 109 інспекцій і складено 18 протоколів про адміністративні 

правопорушення [4]. Все частіше виявляють проблеми із контрабандними і “покинутими” 

джерелами радіації, які є потенційно небезпечними для здоров’я населення. Зокрема, у 

вересні 2018 р. у районі митного пункту “Рава-Руська” пройшли українсько-польські 

навчання з відпрацювання сценаріїв виявлення ядерної контрабанди [2]. Водночас слід 

відзначити, що за останні десять років радіаційних аварій у регіоні не зареєстровано. 

Вагомою проблемою реґіону є утилізація і збереження радіоактивних відходів. 

Проблема негативного впливу радіації на природне середовище стає дедалі актуальнішою, 

що пов’язано із зростанням кількості радіоактивних речовин як природного, так і 

техногенного походження. У с. Буда Яворівського р-ну, за 16 км від Львова, розміщений 

міжобласний спеціалізований пункт Державної корпорації “Українське державне об’єднання 

“Радон”, де привозять промислові і медичні радіоактивні відходи із семи областей Західної 

України. Цей пункт є найбільшим накопичувачем відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання у Львівській області. У сховищі накопичено 1 299,2 т (2 108,0 м
3
) твердих і 

480,0 м
3 

рідких радіоактивних відходів промислових підприємств, медичних установ і 

науково-дослідних лабораторій. Водночас тут зберігають 164,3 тис. одиниць джерел 

іонізуючого випромінювання. Питома радіоактивність техногенних джерел радіації 

становить 1,07‒1,68 Бк [2]. У 2018 р. на пункт завезли 1,25 т радіоактивних відходів і 90 

відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання [8]. Близько 85–90 % накопичених 

радіоактивних відходів вважають низько- і середньоактивними. Відходи, які поступають на 

зберігання на пункт з метою недопущення їхнього впливу на природне середовище та 

населення, ізолюють відповідно до встановленої технології. Згідно з офіційними 

інформацією ДК “Радон”, потужності доз радіації не перевищують фонові значення у регіоні, 

однак мешканці навколишніх сіл продовжують протестувати проти діяльності сховища. У 

листопаді 2018 р. розпочалася реалізація проекту “Комплексна оцінка безпеки майданчиків з 

поводження з радіоактивними відходами, які експлуатує ДК “Радон”, і проектування заходів 

з реабілітації проблемних сховищ” (бюджет 1,4 млн євро) у рамках співпраці з ЄС у сфері 

ядерної безпеки. Кінцевою метою проекту є переміщення відходів до Чорнобильської зони 

відчуження для повторного безпечного захоронення. 

Радіаційно-екологічних моніторинг у регіоні виконують десять станцій Державного 

комітету України з гідрометеорології. Лише три (Рава-Руська, Мостиська і Львів), окрім 

інтенсивності гамма-випромінювання, вимірюють радіаційне забруднення атмосферних 

опадів. 

За часів Радянського Союзу у лісових масивах в околицях Червонограда, Радехова, 

Бро-дів, Стрия і Моршина діяли військові бази з балістичними ядерними ракетами середньої 

дальності польоту. У 1994 р. Україну примусили відмовитися від ядерної зброї і ракети 

вивезли до Російської Федерації, а військові бази демонтували. Сьогодні радіаційних фон у 

районах шахтних пускових установок може перевищувати у два‒три рази фонові значення. 

Розглянемо проблеми забруднення радіонуклідами урбосистем Львова. У 2003‒2016 рр. 

ми провели детальне радіаційне знімання у центральній, східній і південній частині міста 

(понад 550 вимірювань). У центральній, старовинній частині міста, яка внесена до списку 

архітектурної спадщини ЮНЕСКО і головно перетворена у пішохідну зону, середні рівні 
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гамма-випромінювання коливаються від 5 до 7 мкР/год (0,05‒0,07 мкЗв/год), а максимальні ‒ 

не перевищують 14 мкР/год (0,14 мкЗв/год). Водночас густина потоку бета-випромінювання 

становить 1,5–2,0 см
–2
×хв

–1 
[5]. Вищі рівні забруднення радіонуклідами урбосистем виявлено 

в центральній частині міста, що прилягає до головного корпусу Львівського національного 

університету і парку імені Івана Франка. Підвищення радіаційного фону виявлено на площі 

перед пам’ятником Івана Франка і зумовлено використанням радіаційно-небезпечних 

гранітних плит. Гамма-фон у багатьох місцях перевищує 15–25 мкР/год (0,15–0,25 мкЗв/год), 

а значення густини бета-потоку – 3,0–7,5 см
–2
×хв

–1
. У східній частині Львова спостерігаємо 

найнижчі показники гамма-випромінювання – 4–7 мкР/год (0,04‒0,07 мкЗв/год), максимальні 

значення ‒ до 12 мкР/год (0,12 мкЗв/год), а бета-потоку – 0,5–1,5 см
–2
×хв

–1
. Подібна 

радіаційна ситуація властива для паркових зон Високого замку і Львівської цитаделі. 

Загалом виявлені у Львові ареали радіоактивного забруднення порівняно сталі у 

просторі і часі та корелюються з інтенсивністю транспортного навантаження з підвищенням 

показників над фоновими на 5‒8 мкР/год (0,05–0,08 мкЗв/год). Несуттєві коливання значень 

радіоактивного забруднення (до 2–3 мкР/год) простежуються в межах урбосистем, які 

розміщені на крутих й спадистих схилах. Саме з інтенсивним проявом площинного змиву і 

лінійної ерозії пов’язана міграція техногенних радіонуклідів. Величина радіоактивного 

забруднення урбосистем Львова, головно, залежить від їхнього положення у ряді 

геохімічного сполучення. Формування окремих радіаційних мікрозон у міському середовищі 

з підвищеними значеннями також пов’язано з природною радіоактивністю геологічних 

відкладів і підвищеним фоном культурного ґрунтового шару [1]. 

До техногенної аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, що сталася 

26 квітня 1986 р., територію Львівщини було порівняно рівномірно забруднено 

радіонуклідами глобального походження. Незначне перевищення рівня забруднення у 

гірських місцевостях Українських Карпат пояснюють вищими значеннями річної кількості 

атмосферних опадів, які привносили радіонукліди. 

Сучасне техногенне радіоактивне забруднення геосистем Львівської області зумовлено, 

головно, екологічними наслідками Чорнобильської катастрофи. Сьогодні найбільший внесок 

у забруднення природного середовища вносять 
137

Cs і 
90

Sr. Після техногенної катастрофи у 

регіоні підвищення потужності дози, що спричинене забрудненням 
137

Cs у межах 2–4 кБк/м
2
, 

простежуються на більшій частині території. У Сколівському, Турківському, Самбірському, 

Старосамбірському, Пустомивському і Жовківському районах виявлено ареали забруднення 
137

Cs із рівнями від 4 до 10 кБк/м
2 

(0,1–0,27 Кі/км
2
). Оскільки після Чорнобильської 

катастрофи осідання радіонуклідів на земну поверхню було значнішим у місцях, де під час 

проходження радіоактивних хмар випадали атмосферні опади, радіоактивне забруднення має 

чітко виражений плямистий характер. Радіоактивні плями приурочені до слабозаселених, 

заліснених, переважно гірських і височинних місцевостей. Проведене у 2014 р. масштабне 

радіаційне знімання зафіксувало пониження рівня забруднення 
137

Cs до 1‒4 кБк/м
2
 [3]. 

Ареали забруднення 
90

Sr у концентрації від 2 до 4 кБк/м
2
 часто збігалися з площами 

забруднення 
137

Cs. Найвищі значення зареєстровано вздовж Вододільного хребта 

Українських Карпат. У 2014 р. виявлене аналогічне пониження рівнів забруднення 
90

Sr (до 1‒

2 кБк/м
2
). 

Масштабне радіоактивне забруднення геосистем спричинило екологічні, медичні, а 

також значні соціально-економічні наслідки, що проявилися себе навіть у порівняно 

“чистому” регіоні. Нині на Львівщині проживає 16,7 тис. осіб, які постраждали унаслідок 

Чорнобильської катастрофи, зокрема 5,8 тис. осіб – ліквідаторів аварії, 4,3 тис. осіб – 

постраждалих дітей. Радіаційна ситуація у регіоні продовжує змінюватися і потребує 

продовження геоекологічних досліджень у районах підвищеної радіаційно-екологічної 

небезпеки. 
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