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1. Вступ 
 
Компанія Феррекспо заключила договір з BGR/WISMUT (через ROGESA GmbH) на надання 
спеціалізованих консалтингових послуг у зв’язку з запланованою розробкою Біланівського 
родовища залізної руди, що розташоване в Кременчуцькому районі (Україна), 30 км на 
північний схід від міста Кременчук. 

Піднімалося питання стосовно наслідків розробки родовища через потенційну присутність ПРМ 
(природних радіоактивних матеріалів). У зв’язку з цим, компанія Екомонітор/УкрГМІ, Київ 
(Україна) виконала технічну роботу з «Дослідження ризиків радіаційного впливу, пов’язаного з 
проектом розробки Біланівскього родовища залізної руди» для ТОВ «Біланівський гірничо-
збагачувальний комбінат. Дослідження передбачає створення програми з контролю розробки 
кар’єру та повної стадії видобутку залізної руди щодо потенційних ризиків радіаційного впливу.   

BGR/Wismut (надалі «консультант») отримав запит на проведення огляду вищезазначеного 
дослідження та ситуації ТОВ «Біланівський ГЗК».  Відповідно до технічного завдання метою 
огляду є визначити обґрунтованість заяв та висновків, зроблених у звіті компанії Екомонітор 
[EcoM‐15] стосовно детального дослідження потенційних ризиків радіаційного впливу 
пов’язаного з проектом розробки Біланівскього родовища залізної руди.  

2. Якість радіологічних вимірювань та лабораторні аналізи 

2.1 Прямі радіологічні польові вимірювання 

Вимірювання інтенсивності дози гама-випромінювання в польових умовах виконувались з 
використанням гама дозиметра-радіометра типу ДКС-96 у комбінації з блоком детектора типу 
БДКС-96. Відповідно до [EcoM-15], все обладнання має «сертифікат метрологічної перевірки» 
(Сертифікат № 26.04/0405 від червня 2014).    

2.2 Лабораторні аналізи 

Аналіз зразків навколишнього середовища виконувався Українським Гідрометеорологічним 
Інститутом (УкрГМІ) в Києві. В Таблиці 1 вказуються основні визначені радіологічні параметри, 
застосовані методи вимірювання та основне обладнання. 

Таблиця 1:  Параметри, методи та обладнання 

Параметр Метод лабораторного аналізу Застосоване обладнання  

Сумарна альфа та бета 
радіоактивність в 
пробах води  

Повна альфа та бета радіометрія (з застосуванням 
енергії) 
Перевірка результатів за допомогою рідинної 
сцинтиляційної спектрометрії 

Лабораторний радіометр-спектрометр UMF 
2000 
Рідинно-сцинтиляційний спектрометр Triathler 
виробництва  Hidex  

Питома нуклідна 
концентрація 
радіонуклідів гама-
випромінювання 
(майже усі відповідні 
радіонукліди ряду 
розпаду U, включаючи 
Rn-222) 

Гама спектрометрія 
 
(використовується для аналізів зразків ґрунту, води 
та пилу) 

Низько-фоновий надчистий гама детектор 
GMX40 C (ORTEC) / програмне забезпечення 
GammaVision  
Низько-фоновий надчистий гама детектор 
BEGe BE 5030 (CANBERRA) / програмне 
забезпечення GENIE 2000 
 

Питома нуклідна 
концентрація обраних 
альфа та бета 
випромінювачів 

Електрохімічна підготовка зразка та альфа-
спектрометрія 
Рідинна сцинтиляційна спектрометрія 
(використовується для аналізів зразків ґрунту, води 

Лабораторний радіометр-спектрометр UMF 
2000 
 
Рідинно-сцинтиляційний спектрометр Triathler 
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(наприклад, Po-210 та 
Pb-210) 

та пилу) виробництва  Hidex  

Визначення U-238/234 
у воді 

Радіохімічна підготовка зразків з визначенням 
потужності використовуючи U-232 в якості 
індикатору; альфа-спектрометрія 

Лабораторний радіометр-спектрометр UMF 
2000 
 

Pb-210 та Po-210 у воді Радіохімічна підготовка зразків з визначенням 
потужності використовуючи Po-209 в якості 
індикатору; бета та альфа-спектрометрія 

Лабораторний радіометр-спектрометр UMF 
2000 
 

 

Треба відзначити, що методи аналізів відображають Найкращу Практику. Види обладнання та 
виробники широко відомі. Консультант, в межах своїх власних лабораторій, використовує гама-
спектрометри виробництва CANBERRA Industries Inc. та ORTEC (обидва представляють США), та 
застосовує програмне забезпечення, що належить цим спектрометрам. UMF 2000 – це 
пристрій, що вробляється компанією «ДОЗА» в Росії. Це стандартний прилад, який надавався в 
рамках програм Технічного співробітництва МАГАТЕ багатьом країнам у Східній Європі та 
Центральній Азії. Рідинно-сцинтиляційний спектрометр Triathler виробництва HIDEX в Фінляндії 
широко використовується в Європейських лабораторіях. 

Радіологічна лабораторія УкрГМІ в Києві є сертифікованим членом Мережі МАГАТЕ для 
аналітичних лабораторій з вимірювання радіоактивності у навколишньому середовищі 
(ALMERA); сертифікат включено у формі додатку у звіті Екомонітор. Це стосується декількох 
Українських сертифікатів (Українською мовою), в яких підтверджується акредитація УкрГМІ у 
вимірюванні радіологічних параметрів в зразках навколишнього середовища в межах певних 
рівнів неточності.  Також у звіт включені Власні історичні документи МАГАТЕ, в яких 
підтверджується, що передових спеціалістів лабораторії УкрМГІ, багато разів запрошували 
працювати в Агентстві МАГАТЕ.      

Зокрема, рівень виконання гамма спектрометрії зі сторони УкрГМІ високий. Використання 
високоефективних, високо-чистих гамма детекторів у комбінації з сучасними методами 
калібрування спектрометрів в регіоні низької фотонної енергії (нижче 100 кеВ) дозволяє УкрГМІ 
визначати майже усі радіонукліди з гамма-випромінюванням ряду U-238/U-235 та Th-232. 
Доказ цього наводиться на малюнку 1 у Додатку I: «Гамма-спектрометричний аналіз» звіту 
[EcoM-15]. 

Проаналізовані дані самі по собі є типовими для значень фону ґрунту та якості повітря. В деяких 
пробах води були виявлені підвищені сумарні концентрації альфа-випромінювання.  

Щоб оцінити достовірність визначених нуклідних концентрацій, можуть застосовуватись деякі 
індикатори, наприклад: 

 у хімічно непорушених твердих зразках нукліди трьох ланцюгів розпаду (U-238, U-235 та 
Th-232) повинні бути в радіоактивній рівновазі з відповідним материнським нуклідом; 

 коефіцієнти активності U-235 та U-238 повинні бути 0.05;  

 у воді: концентрації U-234 повинні бути дещо збільшеними відносно U-238 (ефект віддачі) 

 сумарні альфа /бета концентрації повинні бути вище, ніж сума індивідуальних 
концентрацій активності довговічних альфа/бета випромінювачів. 

Всі ці індикатори були досягнуті. 
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3. Опис потенційних ризиків 

3.1 Навколишнє середовище з безпосереднім доступом 

3.1.1 Рівень гамма випромінювання в навколишньому середовищі 
Під час реалізації програми відбору проб, компанія Екомонітор спільно зі спеціалістами УкрГМІ 
виконували вимірювання еквівалентного рівня дози у навколишньому середовищі (в Звіті 
Екомонітор вона називається рівень дози гама-випромінювання).  

Еквівалентні рівні дози у навколишньому середовищі, повідомлені в Розділі 4.1 звіту [EcoM-15] 
є типовими значеннями фону. Зафіксовані значення в діапазоні між 0.09 та 0.12 мкЗв/год1. Вони 
представляють вплив наземної радіації від природних радіонуклідів в геогенетичному 
верхньому рослинному шарі ґрунту та космічної радіації на рівні поверхні землі.  

3.1.2 Тверді зразки  
Тверді зразки відбиралися з верхнього шару ґрунту, осадових порід, основної породи та 
рудного тіла. Аналіз твердих зразків виконувався в лабораторії Українського 
Гідрометеорологічного Інституту УкрГМІ з використанням гамма спектрометрії, альфа 
спектрометрії та рідинно-сцинтиляційної спектрометрії. Основною метою було визначення 
питомої активності (тобто, радіоактивність на масу в одиницях [Бк/кг]) для радіонуклідів U-238, 
Ra-226, Pb-210, Th-232 та K-40.  

3.1.2.1 Відбирання проб ґрунту  

Окремі проби ґрунту відбиралися на відстані від 2 до 5 метрів вздовж діагоналей визначених 
зон «поверхні». Окремі проби були об’єднані у змішані зразки, які повинні бути типовими для 
місць, що вивчаються. У звіті [EcoM‐15] використання керновідбірників для отримання проб 
ґрунту описується та демонструється рядом фотографій. Метод відбирання проб верхнього 
шару ґрунту є підходящим для типових зразків місць.   
На додачу, були відібрані зразки в декількох точках глибиною 0-20 см з нижніх відкладень 
ставка-випаровувача Кременчуцького нафтопереробного заводу. Щоб описати вертикальні 
характеристики були відібрані три зразки на глибині 0-5 см, 50 см та 100 см в одному 
визначеному місці.  

3.1.2.2 Відбирання проб скальної породи 
Відбирання проб скальної породи було можливим в основному матеріалі лише в нещодавній 
геотехнічній програмі буріння, в той час як дані по основному матеріалу з минулих історичних 
досліджень втрачені. Стратегія відбирання проб включає два різні підходи. В перший етап було 
відібрано 36 окремих зразків з основних літологічних різновидів вскришних порід, основної 
породи та рудного матеріалу. Вибір точок відбирання зразків проводився за критерієм 
максимальних підвищених показань гама каротажу в свердловинах. Другим етапом відбирання 
проб було отримання матеріалу для оцінки середнього вмісту радіонуклідів в кожному 
різновиді породи родовища. Для отримання типового матеріалу з декількох свердловин були 
зібрані групові зразки. 

Консультант переконаний, що застосована стратегія забезпечує отримання максимально 
типових зразків з обмеженої кількості матеріалу керну. 

3.1.2.3 Радіоактивність в твердих зразках 

Вимірювання в зразках ґрунту характеризують поточний його стан до початку запланованих 
робіт на Біланівському кар’єрі. Встановлені дані фону призначені для збереження та надання 
доказів для майбутніх оцінювань радіаційної безпеки запланованих робіт на Біланівському 

                                                           
1 В звіті [ECoM‐15] цей діапазон повідомляється один раз на рік.  Це неправильно. 
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кар’єрі. Проаналізовані дані знаходяться в типовому діапазоні значень фону в ґрунті (див. 
Таблицю 2). 
 
Таблиця 2:  Діапазони визначених значень питомої радіоактивності, повідомлених в звіті [EcoM-
15] 

 Питома радіоактивність [Бк/кг]  

U-238 Ra-26 Pb-210 Th-232 K-40 

Осадові 
породи  
(Партія 1) 

14 - 41 16 - 46 14 - 42 15 - 56 345 - 1560 

Метаморфні 
породи  
(Партія 1) 

6 - 33 6 - 20 5 - 20 8 - 183 198 - 2345 

Осадові 
породи  
(Партія 2) 

17-69 18-59 18-61 10-31 192-978 

Метаморфні 
породи  
(Партія 2) 

2-47 2-46 2-42 1-36 7-877 

Верхній шар 
ґрунту  

20 - 36 20 - 37 26 - 90 21 - 39 368 - 607 

Кременчуцький 
нафтоперероб 
ний завод 

34 - 41 28 - 126 29 - 472 16 -28 283 - 541 

  

Екомонітор проаналізували відповідні радіонукліди в твердих зразках, які є основними 
нуклідами для оцінки радіологічних ризиків на видобувних уранових підприємствах. До них, 
перш за все, відносяться U-238 та Ra-226 (у випадках Проекту відновлення WISMUT, обидва 
називаються «основними нуклідами»). Інші значимі радіонукліди в твердих зразках 
(наприклад, U-234, Th-230, Pb-210, Po-210 та U-235, включаючи його дочірні нукліди Ra-228, Pa-
231 та Ac-227) як правило знаходяться в непорушеній земній корі в радіоактивній рівновазі зі 
своїми вихідними нуклідами. Визначення U-235 (виконувалось УкрГМІ) в основному не 
потребується, враховуючи очікувані природні ізотопні коефіцієнти та коефіцієнти 
радіоактивності між U-235 та U-238 (тобто, 0.007 як ізотопний коефіцієнт та 0.045 як коефіцієнт 
радіоактивності). Однак перевірка цих співвідношень є обґрунтованою з причин забезпечення 
якості. Визначення питомої активності Pb-210, Th-232 та K-40 (виконувалось УкрГМІ) також 
обґрунтоване, тому що обидва значення є початковими параметрами для розрахунку 
ефективності радіоактивності Aef , яка є параметром для оцінки потенційного використання 
матеріалів та сировинних товарів.   

В Розділі  4 звіту [EcoM-15], радіоактивність в проаналізованих твердих зразках оцінювалась 
компанією Екомонітор в два етапи:  

В першому етапі (Розділ 4.1 Радіаційний фон) оцінювалась поточна ситуація фону; тобто, 
ситуація, при якій весь матеріал (верхній шар ґрунту та матеріал з різних геологічних пластів) 
все ще знаходиться в непорушеному стані.  Враховуючи діапазони виміряної питомої 
радіоактивності для основних радіонуклідів U-238 та Ra-226 (див. Таблицю 2 огляду), значення 
вище 0.1 Бк/кг не аналізувалися. Те ж саме застосовується відносно концентрацій 
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радіоактивності Pb-210 та переважної більшості значень Th-232. Лише один зразок показав 
питому активність Th-232 > 0.1 Бк/г, але все ще нижче 0.2 Бк/г.  

Екомонітор зробили висновок, що виміряна радіоактивність в твердих зразках є «типовою для 
території центральної України загалом та Полтавської області зокрема». Нажаль, по даній заяві 
не надано жодних контрольних значень чи посилань. Як би там не було, Консультант 
однозначно підтвердив той факт, що виявлені значення радіоактивності є типовими 
значеннями фону, виходячи з опублікованими значеннями в міжнародних виданнях, як це 
підсумовується в [UN-2000]. Так, Науковий комітет ООН з вивчення впливу радіаційного 
випромінювання (UNSCEAR) називає типові діапазони фону для Східної Європи від 8 Бк/г до 130 
Бк/г для U-238 та від 8 Бк/г до 210 Бк/г для Ra-226 (див. Таблицю 4 у Додатку В [UN-2000]). 
Значення, визначені на Біланівському родовищі, знаходяться на нижчому рівні цих діапазонів.   

В другому етапі [EcoM-15] оцінювався потенційний вплив на навколишнє середовище від 
видобування руди на Біланівському кар’єрі (Розділ 4.2.:  Визначення природних радіоактивних 
матеріалів в породах Біланівського родовища та потенційний вплив на навколишнє 
середовище). Таким чином було зазначено, що матеріал, який потенційно буде складуватись 
протягом гірничих робіт, залишиться в радіоактивній рівновазі, без жодного накопичення урану 
чи інших радіоактивних елементів. Як наслідок, складений вскришний матеріал, а також руда в 
своєму первинному, тобто, не переробленому стані, матиме показники питомої 
радіоактивності, як і до початку гірничих робіт.  

Нарешті, Екомонітор відмічають, що усі виявлені значення питомої радіоактивності природних 
радіонуклідів в твердих зразках з території Біланівського кар’єру значно нижче, ніж міжнародні 
рекомендовані рівні для окремих нуклідів природних ланцюгів розпаду (1 Бк/г) та для більшості 
зразків також для K-40 (10 Бк/г; див. [IAEA-14]).  Рівень радіоактивності, виявлений в твердих 
зразках є низьким, та радіологічні ризики не очікуються при складуванні та транспортуванні 
матеріалу під час розробки Біланівського кар’єру.  

3.1.3 Пил  
Проби пилу відбирались за допомогою великооб’ємних пробовідбірників повітря 
(всмоктування повітря разом з пилом та осади частин на фільтрах). Повідомлена висока 
продуктивність та об’єми дозволяють збирати пил та частини в достатній кількості для 
подальших лабораторних аналізів. Короткотривалі (2 дні) вимірювання концентрацій пилу та 
радіоактивності пилу і частин у повітрі виконувались в п’яти точках на території Біланівського 
залізорудного родовища. Для представлення річної середньої концентрації період 
вимірювання є, все ж таки, коротким.  

3.1.3.1 Радіоактивність пилу 

Щодо радіоактивності в повітрі, основною метою було визначити Ra-226, Pb-210 та Be-7. В 
Таблиці 3 вказуються діапазони виміряних концентрацій пилу та радіоактивності у повітрі (взято 
з Таблиці 3.2 у звіті [EcoM-15]). 

Таблиця 3:  Діапазони виміряних концентрацій пилу та радіоактивності в повітрі, повідомлені у 
звіті [EcoM-15] 

Пил 
[мкг/м³] 

Концентрація радіоактивності у повітрі [мБк/м³] Співвідношення 
Be-7 / Pb-210 Ra-226 Pb-210 Be-7 

130 - 168 0.08 – 0.18 0.64 – 0,88 5.4 – 7.5 6.9 – 8.9 

 
 
Незважаючи на те, що дводенна кампанія з відбору проб пилу не надає достатніх даних для 
представлення річної середньої концентрації, результати вказують, що на момент 
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вимірювання, пил навколо піддослідної території не проявляє жодних очевидних ознак понад 
значень природного радіаційного фону цієї території. Проаналізовані дані знаходяться в 
типовому діапазоні значень фону для повітря.  
 
Загальна кількість зібраного пилу 150 мг/м³ є дещо високою (див. Таблицю 3; можливо, відбір 
зразків проводився протягом сухих погодних умов). Для порівняння, в Німецькому керівництві з 
оцінки дози випромінювання на гірничо-видобувних та переробних підприємствах [BMU-2012], 
для концентрації пилу в повітрі пропонується значення 50 мкг/м³. 
 
Абсолютні значення концентрацій в повітрі для Ra-226 та Pb-210 (дивіться Таблицю 3) також 
дещо підвищені в порівнянні з контрольними значеннями, повідомленими в [BMU-2012] (вони 
наступні: 0.01 мБк/м³ для Ra-226 та 0.3 мБк/м³ для Pb-210). Це може також спричинятись 
підвищеними концентраціями пилу та твердих частин у повітрі. Як би там не було, концентрації 
природних радіонуклідів нижче 1 мБк/м³ є назначними з радіологічної точки зору, що можна 
легко перевірити, застосувавши розрахункову формулу в [BMU-2012]. Просторове поширення 
концентрацій Be-7 та Pb-210 майже постійне, тобто, на поверхні не виявлено ознак джерел, які 
б могли спричинити збільшення цих нуклідів в атмосфері.      
 
Виміряні контрольні дані мають за мету збереження та надання доказів для майбутніх 
оцінювань радіаційної безпеки запланованих робіт на Біланівському кар’єрі.  

3.1.4 Вода  
Усі 15 проб води досліджувались Екомонітор/УкрГМІ. Три проби води відбирались з річок, 
чотири проби були відібрані з домашніх свердловин з першого водоносного горизонту 
(Четвертинного) на території Біланівського кар’єру та 7 проб грунтових вод були відібрані з 
промислових свердловин (на Четвертинний горизонт - 4 проби, Бучакський горизонт - 2 проби, 
Харківський горизонт - 1 проба). З кристалічного водоносного горизонту проби не відбирались. 
Проби з Бучакського, Харківського горизонтів та горизонту кристалічних порід не є 
представницькими для визначення характеристик водоносного горизонту.  Однак цей дефіцит 
компенсується повторним аналізом історичних даних для визначення типових характеристик 
інших водоносних горизонтів (див. наступний розділ). Один додатковий зразок був відібраний з 
сусіднього ставка Кременчуцького нафтопереробного заводу. На додачу, також досліджувалася 
одна «імпортована» проба питної води.  

3.1.4.1 Радіоактивність у воді 

У Таблиці 4 підсумовуються діапазони та максимальні значення виміряної концентрації 
радіоактивності (обрані дані з Таблиці 3.14 та Таблиці 3.15 в звіті [EcoM-15]):  

Таблиця 4:  Виміряна концентрація радіоактивності в водах на території Біланівського кар’єру 

 
Тип води 

Діапазони виміряної концентрації радіоактивності [Бк/л];  

сумарна α  
активніст

ь 

сумарна β  
активність 

макс.   Rn-
222 

макс.     
U-238 

макс. U* 
(мкг/л) 

макс.   
Ra-226  

макс.   
Pb-210  

макс.   
Po-210  

Річна вода 0.09 – 0.21 0.12 – 0.29 9.6 0.042 3.4 0.056 0.050 0.010 

1ий водоносний 
горизонт  
(домашні 
свердловини)  

0.11 – 0.89 0.06 – 0.45 20.3 0.381 30.9 0.090 0.177 0.050 

Вода з 0.08 – 0.79 0.15 – 0.73 8.9 0.084 6.8 0.090 0.052 0.040 
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промислових 
свердловин 

Питна вода 0.38 0.45 8.8 0.065 5.3 0.013 Дані 
відсутні 

Дані 
відсутні 

Ставок 
Кременчуцьког
о НПЗ 

0.19 0.32 Дані 
відсутні 

0.052 4.2 0.030 0.030 0.007 

  * Концентрації урану були отримані Консультантом з відповідної максимальної концентрації 
U-238, використовуючи наступне відношення: 1 мкг/л природного урану = 12.44 мБк/л U-
238.  

Через різну розчинність елементів та їх сполук у воді, природні радіонукліди у воді не 
знаходяться у радіоактивній рівновазі. Для надання характеристик природної радіоактивності у 
воді (тобто, для аналізу впливу), потрібно визначити усі відповідні нукліди. До них відносяться: 
U-238, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Pb-210, Po-210, U-235 (може бути отриманий з U-238), Pa-
231, Ac-227, Th-230 та Ra-228.  

На практиці, для оцінки якості води широко використовується диференційований підхід. Тому, 
достатнім є визначення концентрацій ключових нуклідів у воді (починаючи з сумарної альфа та 
бета активності та продовжуючи концентраціями активності для Rn-222, U-238, U-234, Ra-226, 
Ra-228, Pb-210 та Po-210). За винятком Ra-228 (цей нуклід важливий лише при оцінці Th-232 та 
його похідних нуклідів у воді), усі ці нукліди були визначені УкрГМІ.  

Порівняння аналітичних результатів, представлених в Таблиці 4 цього огляду з 
рівнями/вимогами, що містяться в керівництвах для питної води Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, а також Європейської комісії (див. Таблицю 5), виявляє наступне: 

a) Усі виміряні концентрації Rn-222 (максимум 20.3 Бк/л) нижче рівнів у 100 Бк/м³, 
встановлених Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейською комісією. 

b) В усіх пробах води не було виявлено сумарної концентрації бета активності вище 
контрольного рівня в 1 Бк/л (максимальне зафіксоване значення = 0.73 Бк/л). 

c) В декількох пробах був перевищений контрольний рівень 0.1 Бк/л для сумарної альфа 
активності (максимальне значення: 0.89 Бк/г) з подальшим визначенням концентрацій 
радіоактивності для U-238, U-234, Ra-226, Pb-210 та Po-210. 

d) Визначені концентрації активності для U-238, U-234, Ra-226 та Po-210 значно нижче за 
відповідні рівні в керівництвах, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Те 
саме застосовується для порівняння виміряних значень з отриманими рівнями 
концентрації [C(der)] встановленими Європейською комісією (за винятком 1 проби, зі 
свердловини W07 в Новій Галещині, в якій спостерігалась підвищена концентрація Pb-210 
на рівні 0.177 Бк/г). 

Таблиця 5: Рівні за Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Європейською 

комісією (ЄК) для оцінки концентрацій радіонуклідів у питній воді 

Нуклід  Контрольні рівні, 

встановлені ВООЗ 

[Бк/л] 

C(der) встановлені ЄК  

[Бк/л] 

Rn-222 100 100 

U-238 10 3 

U-234 1 2.8 
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Ra-226 1 0.5 

Ra-228 0.1 0.2 

Pb-210 0.1 0.2 

Po-210 0.1 0.1 

 

Щодо даних природної концентрації урану U-nat в Таблиці 4 (отриманих з максимальної 
виявленої концентрації U-238), слід відмітити хіміотоксичний вплив урану. Уран у питній воді 
обмежений, перш за все, через хіміо-токсичні ризики, які мають місце при проникненні в 
організм цього елементу. У звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я [WHO-12]  
повідомляється, що до рівня 30 мкг/л не було виявлено небажаних впливів на здоров’я людини 
при постійному вживанні води з цією концентрацією («відсутність очевидного впливу»). Однак 
у багатьох країнах обмеження на концентрацію урану у питній воді було встановлено на рівні 
нижче 30 мкг/л. 

Встановлені дані фону призначені для збереження та надання доказів для майбутніх оцінювань 
радіаційної безпеки запланованих робіт на Біланівському кар’єрі..  
 

3.2 Історичні дані   

Історичні дані та знахідки підвищеної природної радіоактивності на території запланованого 
Біланівського кар’єру представлені та розглянуті в розділі 2 звіту {EcoM-15]. Основною метою є 
оцінка даних, зібраних між 1970 та 1978 Українським державним геологічним підприємством 
«ПівденУкрГеологія» (ПУГ). Крім того вказуються концентрації радіонуклідів в ґрунті та 
поверхневих водах, які були визначені в період між 2012 та 2014 Інститутом геохімії 
навколишнього середовища Української академії наук. Інститут також збирав радіологічні дані 
по ґрунту та повітрю, однак Екомонітор вважали ці дані ненадійними і тому не розглядали їх 
далі.  

3.2.1 Дані ПівденУкрГеологія (ПУГ) 
В сімдесятих та восьмидесятих роках, ПУГ очолювала дослідження Біланівського залізорудного 
родовища. Підприємство пробурило 310 пошукових свердловин. З них в 298 виконувався 
гамма-каротаж з метою виявлення радіоактивних аномалій. ПУГ використовували фактор 
перерахунку 7.6 . 10-5  % уранового еквіваленту на мкР/год для інтенсивності гамма 
випромінювання2. Цей коефіцієнт перерахунку дозволяє зробити висновок, виходячи з 
інтенсивності гамма-випромінювання в інтервалах свердловини, щодо місцевої концентрації 
урану в навколишньому геологічному матеріалі у свердловині, і визначити питому активність U-
238 (1 г природного урану рівняється 12.44 . 103 Бк U-238).  

Результати гамма-каротажу можна підсумувати наступним чином: 

1. Радіоактивні аномалії були виявлені в восьми пробурених свердловинах (2.6 % усіх 
свердловин), усі знаходились за межами залізорудного пласта, який планується 
розробляти протягом 1 стадії проекту Біланівського кар’єру. 

2. В шести з восьми свердловин аномалії поширилися в інтервалі свердловини довжиною 
близько 1м чи менше. В одній свердловині аномалія зайняла інтервал довжиною 3 м, ще в 
одній така довжина склала 6.4 м. 

                                                           
2 В звіті [EcoM-15] коефіцієнт чітко не визначається. Він був розрахований Консультантом, основуючись на 
повідомлених даних. 
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3. Локальні уранові аномалії знаходились на різній глибині (мінімум 115 м від поверхні, 
максимум 486 м).  

4. Для трьох з восьми виявлених свердловин з підвищеною інтенсивністю гамма-
випромінювання, локальна питома активність U-238 для геологічного пласту була за 
підрахунками менше 1 Бк/г.  В локальному відношенні, значення питомої активності U-238 
в трьох інших свердловинах були між 1.24 Бк/г та 1.36 Бк/г. З двох решти аномалій одна не 
розглядалась детально через свою віддаленість, 321 м на південь від кінцевого контуру 
кар’єру. Нарешті, значення питомої активності U-238 на рівні 10.3 Бк/г було підраховано 
для свердловини з найвищою інтенсивністю гамма-випромінювання.  

ПУГ також вимірювали інтенсивність гамма випромінювання прямо на зразках керну, 
відібраних під час буріння. Як і очікувалося, ці значення інтенсивності були набагато нижче в 
порівнянні з відповідними рівнями дози за гамма-каротажем. Ця різниця обумовлюється 
різними геометріями вимірювання. Тому застосування того самого коефіцієнту перерахунку, що 
й описувався вище (7.6 .10-5 % U-екв. / мкР/год інтенсивність дози за гамма-каротажем), для 
визначення локальної концентрації урану з інтенсивності дози на зразках керну, а також для 
визначення питомої активності U-238 зразків керну (що виконувалось ПУГ та повідомлялось 
Екомонітор) є сумнівним. Різні геометрії вимагають застосування різних коефіцієнтів 
перерахунку. Це суперечливе питання треба вирішити, надавши обґрунтування, чому можна 
використовувати один і той самий коефіцієнт для обох випадків, або вказавши окремий 
коефіцієнт перерахунку для кожного. 

На додачу до результатів гамма-каротажу в свердловинах та його статистичної інтерпретації, в 
розділі 2 звіту [EcoM-15] представлені дані концентрацій для урану (U-238) та радію (Ra-226) в 
різних підземних водоносних горизонтах. Ці водоносні горизонти включають Четвертинний (4 
проби), Харківський (3 проби), Київський (1 проба), Бучакський (18 зразків), та водоносний 
горизонт кристалічних порід (30 проб). З ранніх досліджень ПУГ можна отримати обмежену 
кількість інформації щодо урану. Більшість значень для урану повідомлені відповідно як 0 мг/л 
та 0 Бк/л. Можливо, лабораторні аналізи в таких випадках зафіксували показання обладнання 
нижче межі визначення. Декілька значень коливались в діапазоні між 0.006 Бк/л та 0.012 Бк/л 
U-238. Максимальне повідомлене значення дорівнювало 0.121 Бк/л U-238 в Бучакському 
водоносному горизонті, який при грубій апроксимації є рівним концентрації урану 10 мкг/л. 
  
Вказані значення концентрації Ra-226 в ґрунтових водах для водоносних горизонтів пластів 
Неогену (Четвертинний, Харківський, Київський, Бучакський) знаходились в діапазоні між 0.037 
та 0.148 Бк/л. Сім значень концентрацій в водоносному горизонті кристалічних порід були вище 
0.2 Бк/л, в той час як максимальне значення в ґрунтових водах дорівнювало 0.888 Бк/л для Ra-
226. В чотирьох пробах з найвищими значеннями, повідомлена концентрація урану ймовірно 
була нижче нижньої межі визначення. З досвіду консультантів, такий збіг є досить незвичайним 
та спричиняє певні сумніви щодо надійності історичних даних ПУГ. Завданням майбутньої 
програми, що супроводжуватиме розробку Біланівського залізорудного родовища (див. розділ 
4), буде підтвердження чи спростування цих значень. 

3.2.2 Дані Інституту геохімії навколишнього середовища (ІГНС) 
В розділі 2 звіту [EcoM-15], представлені більш нещодавні дані, які були зібрані ІГНС. Для річки 
Рудька біла села Бондарі концентрація U-238 в поверхневих водах дорівнювала 0.006 Бк/л. 
Аналіз поверхневих вод з річки Псел біля села Залісся виявив концентрацію U-238 близько 
0.020 Бк/л.  

На додачу до поверхневих вод, ІГНС відібрав та проаналізував 17 проб ґрунтових вод, вісім 
проб з Четвертинного водоносного горизонту, чотири – з Харківського водоносного горизонту, 
та п’ять проб з Бучакського горизонту. Картина радіоактивності, визначена ІГНС в грунтових 
водах, відображається діапазонами концентрації активності U-238 (урану): 
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 Четвертинний водоносний горизонт:   0.001 Бк/л (0.08 мкг/л)   -   
0.037 Бк/л  (2.95 мкг/л) 

 Харківський водоносний горизонт: 0.001 Бк/л (0.08 мкг/л)   -   
0.011 Бк/л (0.91 мкг/л) 

 Бучакський водоносний горизонт:  0.001 Бк/л (0.08 мкг/л)   -   
0.012 Бк/л (0.94 мкг/л). 

  

Разом з нещодавніми роботами з відбирання проб компанією Екомонітор, ми робимо 
висновок, що об’єднаного набору даних, що включає дані Екомонітор, ІГНС та історичні дані, 
буде достатньо для визначення типових хімічних характеристик водоносного горизонту. 

3.2.3 Кременчуцька уранова мінералізація 
Український щит відомий існуванням уранової мінералізації в зонах альбітизації, як залягання 
урану біля Кременчука на відстані близько 3 км на північний схід від території Біланівського 
проекту. ІГНС за підрядним контрактом з ТОВ «Біланівський ГЗК» вивчав поширення та 
можливий вплив Кременчуцької уранової мінералізації на Біланівський проект. В результаті 
було зазначено, що ця мінералізація є невеликою за розміром, та поширюється в сланцях K21 
вздовж поперекових розломів і містить уран в сполуках, які є досить стійкими до 
металургійного вивільнення. Як наслідок, значна активація урану з потоком ґрунтових вод є 
дуже малоймовірною, та можливість міграції радіонуклідів на територію Біланівського кар’єру 
слід розглядати лише в теорії. 

Таким чином, Консультант поділяє думку про те, що не слід боятися впливу Кременчуцької 
уранової мінералізації на Біланівський проект. 

Жодні з представлених історичних даних не надають причин для радіологічного занепокоєння. 

4. Довгострокова програма радіологічного моніторингу 

Феррекспо передбачає створення повної та комплексної програми моніторингу, яка буде 
реалізовуватись протягом розробки Біланівського кар’єру. Ця програма, зокрема, буде 
націлена на типи середовища та шляхи, по відношенню до яких існує підозра у вивільненні 
радіоактивності в навколишнє середовище протягом розробки кар’єру.  В зв’язку з цим, слід ще 
один раз наголосити, що слід чітко провести лінію між поточною ситуацією, ситуацією під час 
розробки Біланівського кар’єру та подальшою ситуацією після закриття кар’єру. Відповідно до 
цього, програма моніторингу повинна плануватись в три етапи: моніторинг до початку робіт, 
моніторинг під час гірничих робіт та моніторинг після завершення робіт.   

 
Екомонітор пропонують в розділі 5.2 звіту [EcoM-15] запровадити програму моніторингу «на 
період тривалості Біланівського проекту» (Консультант інтерпретує це як «для підготовки та 
роботи Біланівського кар’єру»). В Розділі 5.2 говориться, що моніторинг треба розпочати 
заздалегідь до початку активної фази гірничих робіт. В звіті [EcoM-15] пропонується вести 
моніторинг наступних параметрів: 

- концентрації активності нуклідів ряду розпаду U-/Th та K-40 в скальних породах 

- концентрації активності цих нуклідів в стічній кар’єрній воді 

- Rn-222 в повітрі (повинен продовжуватись після звершення гірничих робіт) та 

- радіоактивність твердих частин в повітрі (U-238, Ra-226, Pb-210, Th-232 та Pb-210) 

Екомонітор наголошує, що незважаючи на очікуваний низький (або навіть мізерний) 
радіологічний вплив гірничих робіт, запровадження радіологічного моніторингу необхідне, 
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перш за все для обміну інформацією з місцевим населенням. Крім того, слід зазначити, що 
реалізація радіологічного моніторингу відповідає місцевим законодавчим вимогам. Нарешті, 
Українські спеціалісти відмічають необхідність дослідження впливу ставка-випаровувача 
Кременчуцького НПЗ, що розташований біля території Біланівського проекту.   

Моніторинг передбачає необхідність надання інформації про результати моніторингу місцевій 
громадськості та зацікавленим сторонам. 

5. Кінцеві висновки 

Дослідження потенційних радіаційних ризиків у звіті [EcoM-15] є повним та детальним. В 
цілому, питання «ризиків впливу радіації» та потенційних небезпечних факторів, пов’язаних з 
цими ризиками, представляє тривале вивчення. Ясно, що контроль за цією проблемою не 
припинятиметься до закриття Біланівського кар’єру та відновлення ландшафту. Загалом, 
консультант зробив наступні висновки: 
 

1. Якість польових вимірювань, результати яких повідомлялись, підтверджується.  Компанія 
Екомонітор/УкрГМІ використовували сертифіковані прилади для вимірювань, що є 
Найкращою Практикою.  

2. УкрГМІ може аналізувати радіоактивність в зразках навколишнього середовища при рівнях 
в діапазоні природного фону. Визначені параметри є правдоподібними. Під час візиту в 
Київ в травні 2015 року експерти Консультанта переконалися в високому рівні роботи 
лабораторії УкрГМІ. 

3. Під час польових вимірювань на території Біланівського родовища перевищень 
інтенсивності дози гама випромінювання понад звичайні значення фону виявлено не було.  

4. УкрГМІ визначив усі параметри для твердих зразків, які потребуються для оцінки 
радіологічних ризиків при контакті з твердими матеріалами для Біланівського кар’єру.  

5. Радіоактивність, виявлена в твердих зразках, знаходиться на рівні природного фону. Не 
очікується серйозних радіологічних ризиків при видобуванні залізної руди в Біланівському 
кар’єрі та складуванні її разом з верхнім рослинним шаром ґрунту та вскришним 
матеріалом. 

6. Консультант погоджується з думкою компанії Екомонітор, що Біланівський кар’єр не 
потребує регуляторних контрольних заходів. 

7. Очищення гірничих робіт та матеріалів, отриманих в процесі, від регуляторного контролю 
повинно відбуватись в рамках передбаченої процедури. 

8. Дещо підвищенні концентрації нуклідів в пилу/частини в повітрі, виявлені протягом 
дводенного короткого візиту з вимірюваннями, не дають причин для занепокоєння в 
радіологічного аспекті. 

9. Щодо проб води, УкрГМІ визначив усі необхідні параметри для належної оцінки 
радіологічних ризиків впливу через воду для Біланівського кар’єру. 

10. Консультант поділяє думку українських експертів про те, що вода з такими рівнями 
концентрації радіоактивності, яка спостерігається на місці Біланівського кар’єру, не є 
критичною з радіологічної точки зору. Однак слід звернути увагу, що проаналізовані проби 
води відображують ситуацію до початку гірничих робіт. 

11. Наголошується той факт, що уран у воді слід перш за все оцінювати з хіміо-токсичної точки 
зору.  
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12. Результати попередніх досліджень та їх інтерпретація щодо урану та Ra-226 у воді та 
твердих зразках співпадають з нещодавніми результатами, наданими компанією 
Екомонітор/УкрГМІ. Таким чином висновки, зроблені Екомонітор, основуючись на 
фактичних даних не суперечать попереднім результатам та їх інтерпретаціям.     

13. Консультант підтверджує програму моніторингу, запропоновану в звіті [EcoM-15]. 
Наскільки зрозумів Консультант, доцільно запровадити радіологічний моніторинг на  
видобувному підприємстві, яке знаходиться недалеко від уранових родовищ.  

14. Однак слід зауважити, що детальна програма моніторингу може основуватись на 
детальному описі запланованої діяльності. Таким чином, моніторинг не повинен 
обмежуватись лише радіологічними параметрами. Це зрозуміло, що оцінка впливу 
крупного проекту також повинна включати не радіологічні параметри, такі як вміст хіміо-
токсичних речовин в усьому навколишньому середовищі, пил, шум, вібрації і. т.п.  
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