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АНОТАЦІЯ 
 
Статистика звіту: ____стор., ____малюнки,____таблиці,____додатки,____джерела. 
 
 
Предмет дослідження – умови навколишнього середовища в зоні ТОВ «Біланівський ГЗК» (поверхневі 
води, підземні води, ґрунт, осадові породи, основна порода та рудний матеріал) 
 
Короткий огляд 

Первинною ціллю цього дослідження є оцінка та розрахунок основних параметрів («рівні фону») 
природної радіоактивності у навколишньому середовищі (осадових породах, основній породі та 
рудних матеріалах, ґрунті, поверхневих водах та підземних водах) в зоні можливого впливу 
Біланівського залізорудного кар’єру (Полтавська область, Україна). Зразки рудного тіла були надані 
Замовником, та також відбирались в зоні кар’єру та на сусідніх територіях. Ці зразки геологічних 
матеріалів, ґрунту, води та аерозолів аналізувалися в радіо-аналітичній лабораторії Українського 
гідрометеорологічного інституту, який має кваліфікацію та досвід, визнані на міжнародному рівні, у 
визначенні радіонуклідів ряду розпаду U-Th у зразках навколишнього середовища. Визначені 
значення природних радіонуклідів, що містяться в зібраних зразках порівнювались з встановленими 
критеріями безпечності для ідентифікації Природних радіоактивних матеріалів (ПРМ), а також з 
критеріями, що дозволяють потенційно накопичувати залишкові матеріали на навколишній території 
під регуляторним контролем. Результати оцінювання обговорюються в даному звіті.  

 
Крім того, вивчалась поточна ситуація природних радіоактивних матеріалів, що містяться у 
поверхневих та підземних водах та їх гідрохімічні параметри. Фактичні значення загальної альфа-
радіоактивності та склад специфічних радіонуклідів в зразках води порівнювалися з відомими 
екологічними критеріями безпечності, рекомендованими національними та міжнародними нормами 
захисту здоров’я та навколишнього середовища.   
 
Звіт також включає висновки та пропозиції щодо спеціальних програм моніторингу, які слід 
запровадити до початку та протягом періоду розробки кар’єру, а також дії на випадок неочікуваного 
виявлення ПРМ під час розробки кар’єру.  
 
Цей звіт використовуватиметься Замовником в якості інформації для Оцінки впливу на навколишнє 
середовище (ОВНС) та Висновку щодо впливу на навколишнє середовище з описанням існуючої 
ситуації та можливих потенційних ризиків, які слід знизити.  
 
Очікуваний результат: 
 

1. Рівні фону природних радіоактивних матеріалів у навколишньому середовищі та визначення 
потенційних джерел та шляхів впливу існуючої радіації на місцеве населення та робітників, які 
прийматимуть участь у гірничих роботах з розробки Біланівського родовища залізної руди.  

2. Визначення потреб (у відповідних випадках) та процедур контролю у випадку виявлення ПРМ, 
або коли запропоновані дії, пов’язані з розвідкою та керуванням гірничими відходами, не 
можуть контролюватися на регуляторному рівні.   

3. Рекомендації щодо розробки та запровадження програми природоохоронного контролю для 
території розробки Біланівського кар’єру на період до початку та протягом проведення гірничих 
робіт.  

 
Ключові терміни: РАДІОІЗОТОПИ, РАДІЙ, ТОРІЙ, УРАН, СПЕКТРОМЕТРІЯ, РІДИННА 
СЦИНТИЛЯЦІЯ, АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРІЯ, ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЯ, РАДІОХІМІЯ 
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
В цьому звіті використовуються наступні терміни та визначення: 
 
Активність 
 

Кількісне значення радіонукліду, який існує у певному стані енергії та у певний момент часу; 
виражається математично:  

 

 
 

Де dN – очікувана кількість спонтанних ядерних трансформацій з певного стану енергії протягом 
періоду часу dt. Міжнародна система одиниць вимірює активність у зворотних секундах або 
беккерелях (Бк). 1Бк = 1 розпад за секунду.  

 
Концентрація активності 
 

Активність радіонуклідів на одиницю ваги (або на одиницю об’єму) матеріалу чи одиницю 
площі. Також дивіться «питому активність». 
 

Аналіз (альфа-спектрометрія) 
 

Вимірювання активності радіонукліду через вивчення розподілення енергії альфа променів.  
 
Аналіз (гамма-спектрометрія) 
 

Вимірювання активності радіонукліду через вивчення розподілення енергії гамма променів.  
 
Аналіз радіонуклідів 

 
Визначення якісного та/або кількісного складу радіонуклідів у зразку радіометричними та 
спектрометричними методами.  

 
Аналіз (радіохімічний) 
 

Використання процедури аналітичної хімії для селективного вивільнення одного чи групи 
радіонуклідів та аналізу їх складу щодо радіоактивної еманації.  

 
Беккерель 
 

Назва одиниці активності радіонуклідів. Також дивіться «активність».  
 
Очищення 
 

Зняття регуляторного контролю регуляторним органом з радіоактивного матеріалу чи 
радіоактивного об’єкту в рамках прийнятих чи встановлених процедур. Зняття регуляторного 
контролю в цьому контексті відноситься до регуляторного контролю, що застосовується в цілях 
захисту від радіації. 
 

Рівень очищення  
 

Значення, що встановлюється регуляторним органом та виражається концентрацією активності, 
при якій з джерела радіації знімається регуляторний контроль в рамках прийнятих чи 
встановлених процедур. 
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Звільнення 
 
Визначення регуляторним органом, що джерело, чи діяльність не підлягають деяким чи усім 
аспектам регуляторного контролю, виходячи з того, що вплив та потенційний вплив є занадто 
малим для обґрунтування таких аспектів, або що це є оптимальним варіантом захисту 
незалежно від фактичного рівня доз чи ризиків.  

 
Рівень звільнення 

 
Значення, встановлене регуляторним органом, що виражається сумарною активністю, 
інтенсивністю дози чи радіаційної енергії, при якій джерело не підлягає деяким чи усім аспектам 
регуляторного контролю.   

 
Ситуація існуючого впливу 
 

Ситуація впливу, яке вже існує на момент прийняття рішення щодо необхідності заходів 
контролю. Ситуації існуючого впливу включають контакт з природним фоновим 
випромінюванням, яке піддається контролю; контакт з залишковим радіоактивним матеріалом, 
отриманим від іншої діяльності, яка ніколи не була предметом регуляторного контролю, або 
контакт з залишковим радіоактивним матеріалом, отриманим від ядерної чи радіологічної 
аварійної ситуації після завершення аварійної ситуації.  

 
Контакт 

 
Стан чи умови піддавання опроміненню. 

зовнішній контакт: контакт з опроміненням з джерела зовні тіла. 
внутрішній контакт: контакт з опроміненням з джерела всередині тіла 

 
Шляхи контакту 
 

Шляхи, якими радіація чи радіонукліди можуть досягти людського організму та спричинити 
контакт.  
 

 
Оцінка ризиків 
 

Оцінка ризиків, пов’язаних з технічними елементами, діяльністю чи джерелами в межах чи поза 
межами Держави для визначення: 
 
(а) тих явищ та відповідних зон, для яких можуть потребуватися захисні дії в межах держави; 
(б) дій, які були б ефективними у зниженні наслідків таких явищ.  

 
Мінімальна виявлена активність 
 

Мінімальне значення активності, яке може вимірюватись відповідним приладом з застосуванням 
певного методу за встановлений період часу. Випадкова помилка вимірювання швидкості 
рахунку достовірного сигналу не перевищує контрольного значення. 

 
Природний фон 
 

Дози, інтенсивність дози чи концентрації активності, пов’язані з природними джерелами чи будь-
якими іншими джерелами у навколишньому середовищі, які не піддаються контролю.  
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ПРМ 
 

Природний радіоактивний матеріал, який може спричинити підвищений рівень контакту та може 
потребувати регуляторного контролю. 
 

Радіоактивність 
 

Спонтанна трансформація (розпад) нестабільних ядер, що супроводжується вивільненням 
енергії у формі випромінювання.  

 
Радіоактивне забруднення 
 

Присутність радіоактивних речовин чи матеріалів на поверхні або у твердих матеріалах, рідинах 
або газах, де їх присутність зазвичай не спостерігається.  

 
Регуляторний контроль 
 

Будь-яка форма контролю чи регуляції, що застосовується по відношенню до матеріально-
технічних елементів та діяльності зі сторони регуляторного органу з причин, пов’язаних з 
ядерною безпекою та радіаційним захистом.  
 

Зразок (усереднений) 
 
Екземпляр матеріалу, що складається з точених зразків, змішаних у встановленій об’ємній 
пропорції, з якого можна визначити середні значення певних параметрів.  

 
Питома активність 
 

Активність радіонукліду на одиницю маси матеріальної речовини. Цей термін використовується, 
коли радіонуклід міститься в речовині (наприклад, 210Ро в органічному матеріалі, 238U в 
природному урані), навіть якщо склад радіонукліду був штучно змінений. У випадку коли 
радіонуклід присутній в якості забруднювача, або внаслідок штучної активації, використовується 
термін концентрації активності.   
 

Тестова частка 
 

Кількість об’єму аналізів зразку. Зазвичай, щільність чи об’єм відомі. Також дивіться «тестовий 
зразок».  

 
Тестовий зразок 
 

Зразок матеріалу, що підготовлюється з лабораторного (усередненого) зразка, з якого береться 
тестова частка для проведення аналізів.  
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ПОЗНАЧЕННЯ, АКРОНІМИ, СКОРОЧЕННЯ 
 
В даному звіті використовуються наступні позначення, акроніми, скорочення: 
 

Термін Повна назва 
CMSET Центр моніторингових досліджень та природоохоронних технологій, Київ  
UkrHMI Український гідрометеорологічний інститут, Київ (УкрГМІ) 
IAEA Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ)  
EIA Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)  

NORM Природний радіоактивний матеріал (ПРМ)  
IER Рівень впливу іонізації 

MDA Мінімальна виявлена активність  
40K Ізотоп калію з атомною масою 40  

210Pb Ізотоп свинцю з атомною масою 210  
210Po Ізотоп полонію з атомною масою 210  
226Ra Ізотоп радію з атомною масою 226  
230Th Ізотоп торію з атомною масою 230  
232Th Ізотоп торію з атомною масою 232  
234U Ізотоп урану з атомною масою 234  
235U Ізотоп урану з атомною масою 235  
238U Ізотоп урану з атомною масою 238  

Бк/кг,  
Бк/м3 

Одиниця вимірювання питомої та об’ємної радіоактивності, в міжнародній 
системі одиниць  

Q Четвертинні відкладення  
Pkv Еоценовий (Середній Палеоген) Київський стратиграфічний горизонт  
Phr Еоценовий (Середній Палеоген) Харківський стратиграфічний горизонт 
Pbc Еоценовий (Середній Палеоген) Бучакський стратиграфічний горизонт 
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ВІДПОВІДНА РЕГУЛЯТОРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 

Цей звіт спирається на наступні нормативні, регуляторні та законодавчі документи: 

Наказ Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2000 року №1718 «Деякі питання Державного 

регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання». 

 

«Норми радіоактивної безпечності України (НРБУ-97)» – К., Міністерство охорони здоров’я, 1998  

ISO 10523:2008. Якість води – Визначення рівня pH  

ISO 6059:1984. Якість води – Визначення рівня кальцію та магнію – ЕДТА титрометричний метод 

ISO 9963-2:1994. Якість води – Визначення лужності – Частина 2: Визначення карбонатної 

лужності.  

ISO 9964-3:1993. Якість води. Визначення рівня натрію та калію. – Частина 3: Визначення натрію 

та калію спектрометричним методом аналізу випромінювання полум’я.  

Державний стандарт 17.1.1.01-77 GSI. Метод визначення властивостей та якості води. Загальні 

вимоги.  

Державний стандарт 17.1.4.01-80. Захист навколишнього середовища. Гідросфера. Загальні 

вимоги щодо захисту поверхневих вод від забруднення.  

Державний стандарт 17.1.5.02-80 Захист навколишнього середовища. Гідросфера. Загальні 

вимоги щодо забору зразків води для аналізу на забруднення.  

Державний стандарт 17.4.3.03-85. Захист навколишнього середовища. Ґрунти. Загальні вимоги 

щодо методів визначення забруднювачів.  

Державний стандарт 24902-81. Технічна та питна вода. Загальні вимоги аналітичних методів в 

польових умовах.  

Державний стандарт 4389-72. Питна вода. Методи визначення сульфатів.  

Державний стандарт 4979-49. Води господарсько-питного та промислового водопостачання. 

Методи хімічного аналізу.  Забір зразків, зберігання та транспортування.  

Державний стандарт України 4077-2001. Якість води. Визначення pH (ISO 10523:1994, MOD).  

Державний стандарт України 4742:2007. Система радіоекологічного моніторингу селітебних 

територій. Технічні умови.  

Державний стандарт України 7080:2009. Якість ґрунту. Проведення польових дослідів. Основні 

вимоги.  

Державний стандарт України 7243:2011. Якість ґрунту. Землі техногенно забруднені. 

Обстеження та використання. 

Державний стандарт України IEC 61577-1:2008 (IEC 61577-1:2006, IDT). лади радіаційного 

захисту. Прилади вимірювання радону та продуктів його розпаду. Частина 1. Загальні принципи.  

Державний стандарт України ISO 10703-2001. ахист від радіації. Визначення об`ємної активності 

радіонуклідів методом гамма-спектрометрії з високою роздільною здатністю. (ISO 10703:1997, IDT)  

Державний стандарт України ISO 16133:2005. кість грунту. Настанови щодо складання та 

виконання моніторингових програм.  

Державний стандарт України ISO 18589-3:2010 Вимірювання радіоактивності у довкілля. Ґрунт. 

Частина 3. Гамма-випромінювальні радіонукліди.  

Державний стандарт України ISO 2889-2001 (ISO 2889:1975, IDT). Захист від радіації. Загальні 

принципи Відбирання проб радіоактивних речовин з повітря.  
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Державний стандарт України ISO 5667-11:2005. Якість води. Відбирання проб. Частина 11. 

Настанови щодо відбирання проб підземних вод (ISO 5667-11:1993, IDT).  

Державний стандарт України ISO 5667-14 :2005. Якість води. Відбирання проб. Частина 14. 

Настанови щодо забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод.  

Державний стандарт України ISO 5667-18:2007. Якість води. Відбирання проб. Частина 18. 

Настанови щодо відбирання проб підземних вод із забруднених місць. 

Державний стандарт України ISO 5667-6:2009 . Якість води. Відбирання проб. Частина 6. 

Настанови щодо відбирання проб води з річок і струмків.  

Державний стандарт України ISO 9696-2001. Захист від радіації. Вимірювання альфа-активності 

у прісній воді. Метод концентрованого джерела. (ISO 9696:1992, IDT).  

Державні санітарні норми та правила України GSRU-2004/ДСанПіН 6.6.1.2.3.4.5.6. – 2004. 

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. – К., Міністерство охорони 

здоров’я, 2005.  

Реєстр природоохоронних документів 14.1;2.95-97. Кількісний хімічний аналіз води. Метод 

вимірювання масової концентрації кальцію в пробах, отриманих з природної та очищеної стічної води.   

Робочий документ 118.02.6-89. Метод вимірювання вмісту іонів хлориду меркурометрією у 

поверхневих та стічних водах.  

Робочий документ 52.24.493-95. Інструкція. Методичні вказівки. Метод вимірювання масової 

концентрації гідрокарбонатів у поверхневих водах шляхом титриметрії. 
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ВСТУП 
 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат» 

(надалі – ТОВ «Біланівський ГЗК») володіє дозволом на розробку Біланівського родовища залізної 

руди (відповідні коричні копалини – мігматит та плагіограніт) №3572 від 20 грудня 2004, повторно 

виданим наказом №630 Державної служби України з геології та мінеральних ресурсів від 19 грудня 

2013. Тривалість дозволу складає двадцять років до 20 грудня 2024. У відповідності до Робочої 

програми, яка є невід’ємною частиною Ліцензійного договору від 14 лютого 2014, видобуток залізної 

руди повинен розпочатись у 2020 році. На даний момент ТОВ «Біланівський ГЗК» підготовлює 

детальний інженерний план з розробки Біланівського родовища та Оцінку впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС).  

Біланівське залізорудне родовище знаходиться на території Кременчуцького району 

Полтавської області, на відстані 4 км від залізничної станції Галещина, 30 км на північний захід від 

міста Кременчук та 20 км на північ від міста Комсомольськ. Площа земельної ділянки, відведеної для 

кар’єру ТОВ «Біланівський ГЗК» та об’єктів інфраструктури, складає 3 359 га. Загальна площа, 

передбачувана для видобутку залізної руди, становить 990 га.  

Територія проекту розташована у першій надзаплавній терасі річки Дніпро, яка є рівниною з 

невеликими топографічними підйомами та зниженнями, де розвиваються соляні озера. Територія не 

вкрита лісами. Клімат помірний континентальний. Температурний діапазон від +400 C в липні до -300 в 

січні. Глибина промерзання ґрунту становить 0,7-1 м. Сумарна кількість атмосферних осадків за рік 

становить 450-500 мм. Переважають північно-західні, східні та південно-східні вітри швидкістю 5-6 м/с. 

Гідрографічна система представлена невеликими струмками та річкою Рудька, як є придатком річки 

Псел; остання протікає за межами проектної території.  

Територія проекту переважно сільськогосподарська. Єристівсьский залізорудний кар’єр (надалі 

– кар'єр ТОВ «Єристівський ГЗК») знаходиться на відстані 5 км на південь. Єдиним промисловим 

об’єктом, який може ускладнити природоохоронну ситуацію в проектній зоні, є ставок-випаровувач 

площею 360 га, що відноситься до Кременчуцького нафтопереробного заводу, який граничить з 

територією ТОВ «Біланівський ГЗК» на заході.  

Техніко-економічне обґрунтування, розроблене проектним інститутом «Южгіпроруда», 

передбачує видобуток руди відкритим способом до глибини 560 м. Кінцевий контур кар’єру базується 

на максимальному річному темпі видобутку 45 мільйонів тон залізної руди та мінімальному об’ємі 

вскришних робіт. Кар’єр розроблятиметься у декілька послідовних етапів. Загальний строк розробки 

експлуатації кар’єру, включаючи період поступового зменшення видобування, складає 40 років. 

Планується, що розширення кар’єру за площею відбуватиметься паралельно з його заглибленням, а 

пуста порода складуватиметься за межами кар’єру. Передбачаються наступні захисні методи: 

гідрозахист від поверхневих вод, водозниження з випередженням гірничих робіт, та захист кар’єру від 

підземних вод.  

Відповідно до розташування кар’єру, передбачається, що його розробка може вплинути на стан 

навколишнього середовища. Уразливими зонами є геологічні елементи, водне середовище, повітря, 

ґрунт, флора та фауна. На геологічне середовище впливатиме переміщення та штучне руйнування 

пластів порід під час видобутку залізної руди до досягнення проектної глибини кар’єру. В результаті 

цих робіт на поверхні будуть побудовані відвали пустої породи. Не виключається, що випадково 

можуть зустрітися деякі частки порід з підвищеним вмістом радіонуклідів. На водне середовище 
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впливатиме водозниження (відкачка) та об’єкти гідрозахисту. На стан повітря можуть вплинути 

вибухові роботи з породами в кар’єрі, складування та транспортування породи, а також будь-які інші 

супроводжувальні будівельні роботи. Верхній шар ґрунту буде знятий з усієї території кар’єру і 

складуватися до рекультивації. Флора та фауна зазнають впливу через виключення земель ТОВ 

«Біланівський ГЗК» з сільськогосподарського використання.   

У дослідженні оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) розглядатимуться усі 

вищезазначені зони. Вихідна інформація та забруднення навколишнього середовища 

оцінюватиметься та порівнюватимуться з поточними природоохоронними вимогами та критеріями 

якості.  

Крім цього, ТОВ «Біланівський ГЗК» (Замовник) направив запит на проведення спеціального 

дослідження природного фону та можливого визначення ПРМ (природних радіоактивних матеріалів) в 

геологічних пластах родовища та навколишньому середовищі з метою забезпечення безпечних умов 

для нього, працівників та громадськості протягом всього періоду розробки кар’єру.  

Передбачається, що усі мінерали та первинні матеріали містять радіонукліди природного 

походження, з яких найважливішими в цілях радіаційного захисту є радіонукліди ряду розпаду 238U і 
232Th та 40K. Для більшості видів людської діяльності, пов’язаних з корисними копалинами, рівні 

контакту з цими радіонуклідами не набагато вищі, ніж звичайні рівні фону. Такий контакт зазвичай не 
відноситься до радіаційного захисту. Однак деяка промислова діяльність може спричинити 

збільшення контакту, який потребує регуляторного контролю. Матеріали, які спричиняють підвищення 

контакту називаються природними радіоактивними матеріалами (ПРМ). В декількох процесах 

збільшення концентрації радіоактивності спостерігатиметься в отриманих відходах та/або залишках 

виробництва.   

У випадку території Біланівського кар’єру не виключається, що родовище може потенційно 

містити окремі кармани (прожилки) з підвищеною концентрацією U та/або Th, включаючи залізну руду. 

Попередні дослідження, що проводилися на цій території показали, що в деяких місцях в підземних 

водах спостерігалася підвищена сумарна альфа активність та був виявлений Rn-222, що може 

вказувати на вірогідність того, що певні геологічні пласти містять природні радіоактивні матеріали з 

підвищеними концентраціями радіоактивності. Тому необхідно було провести спеціальні дослідження, 

націлені на визначення ПРМ в рудних матеріалах, що містять залізо, та в матеріалах, які, як 

очікується, складатимуть залишки від розробки кар’єру. Як було визначено, встановлений вміст 

природних радіонуклідів у піддослідній основній породі та рудних матеріалах, слід порівняти з 

відомими міжнародними критеріями для ПРМ, з метою застосування регуляторного режиму, такого як 

звільнення, повідомлення чи дозвіл. Це було основним завданням компанії, обраної для виконання 

цього дослідження. Крім того очікувалося, що Виконавець розробить рекомендації, які можуть 

допомогти у підготовці Висновку з оцінки впливу на навколишнє середовище (в частині виявлення 

ризиків радіації), та у встановленні кращого процесу обміну інформацією між ТОВ «Біланівський ГЗК» 

(Замовник), громадськістю, місцевими органами влади та регуляторними органами (Державна 

інспекція ядерного регулювання України). 

Також враховувалося те, що місцева громадськість виражала занепокоєння та в деяких 

випадках навіть негативне ставлення до планів Компанії щодо Біланівського залізорудного проекту 

загалом та розробки кар’єру зокрема. В якості аргументу місцеве населення висловлює занепокоєння 

тим, що матеріал и залишки руди, які збиратимуться на поверхні в якості неродючих відвалів, 
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міститимуть природні радіонукліди з підвищеною концентрацією радіоактивності (ПРМ), і тому існують 

потенційні радіологічні ризики для їх здоров’я та навколишнього середовища.  

Тому ТОВ «Біланівський ГЗК» вирішило провести додаткове незалежне дослідження проектної 

території та рудних матеріалів Біланівського родовища для визначення потенційних ПРМ. 

Потребувалося уточнити очікування регуляторних органів щодо встановлення регуляторного режиму 

(звільнення, повідомлення чи дозвіл) для запланованої діяльності, а також щодо надання достатньої 

кількості даних та доказів для передачі інформації про ризики місцевій громадськості та зацікавленим 

сторонам.  

Піддослідна територія включає родовище залізної руди (основуючись на аналізі проб керну зі 

свердловин, взятих з архіву зразків основної породи Замовника) та навколишнє середовище (ґрунт, 

повітря, поверхневі та підземні води) в межах 1 км на північ та 4 км на південь та схід від кінцевого 

контуру кар’єру. Зразки також відбирались на території сусідніх населених пунктів. Ці зразки 

аналізувалися у висококваліфікованій лабораторії (її кваліфікація регулярно перевіряється МАГАТЕ). 

Результати порівнювались з національними та регуляторними критеріями безпечності. Відповідність 

регуляторним вимогам та рекомендації описані в даному звіті.   

Міжнародні експерти залучались до проведення консультацій щодо підготовки та аналізу оцінки, 

що виконується Українською підрядною компанією.  
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1 РЕГУЛЯТОРНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РАДІОАКТИВНИМИ 
МАТЕРІАЛАМИ 

 

1.1 Найкраща міжнародна практика 
 

1.1.1 Базові принципи та критерії визначення ПРМ 
 

Усі мінерали та корисні копалини містять радіонукліди природного походження. У більшості 

випадків контакт людей з такими радіонуклідами вважається частиною звичайного природного фону, 

та загалом не становить проблеми. Однак в деяких випадках концентрації радіонуклідів перевищують 

рівні норми чи підвищуються в результаті діяльності з переробки мінералів, і можливо, потребується 

розглянути заходи захисту від контакту з матеріалом. Після цього мінерали чи корисні копалини 

розглядаються як радіоактивні матеріали в цілях радіаційного захисту та підпадають під визначення 

природних радіоактивних матеріалів (ПРМ).  

МАГАТЕ розробили критерії для визначення того, які матеріали слід розглядати для 
регуляторного контролю. Для матеріалів, що містять лише радіонукліди природного походження, 

критерієм є концентрація активності у 1 Бк/г для 238U, 235U, 232Th та продуктів їх розпаду та 

концентрація активності у 10 Бк/г для 40K. Ці значення були визначені на основі концентрацій 

активності цих радіонуклідів у звичайних породах та ґрунті, та представляють (округлені) верхні межі 

діапазону таких концентрацій, що визначається Науковим комітетом ООН з впливів атомної радіації 

(UNSCEAR). Значення застосовуються по відношенню до всіх твердих матеріалів за винятком 
продуктів харчування, матеріалів у транспортних та радіоактивних залишках (зазвичай, у 
промисловості видобутку та переробки U та Th) у навколишньому середовищі (для яких 

застосовуються окремі критерії) та 40K в пласті (який повністю виключається з регуляторних вимог).  

Незважаючи на те, що доза радіації не розглядалась у визначенні вищезазначених 

регуляторних критеріїв, МАГАТЕ відмічає, що дози, отримані окремими людьми внаслідок 

використання цих критеріїв, малоймовірно перевищують 1 мЗв на рік, виключаючи випромінювання 

радону. Однак у випадку великих об’ємів матеріалу, який забруднює водні шляхи, таких як великі 

відкладання залишків ПРМ в результаті видобутку та переробки корисних копалин, було 

запропоновано проводити оцінку дози для кожного окремого випадку. У разі виявлення ПРМ в деяких 

випадках потребуються подальші дослідження для оцінки потенційних доз, які можна отримати в 

результаті контакту представників громадськості з великими відкладеннями залишкових ПРМ, 

причому увага приділяється усім потенційно значним шляхам контакту, включаючи ті, що пов’язані з 

забрудненням води.     

Критерії концентрації активності для контролю матеріалів встановлені МАГАТЕ та наводяться у 

Частині 3 GSR [1]. При розробці цих критеріїв було вирішено, що не практично формулювати критерії 

для радіонуклідів природного походження, основуючись на дозиметричних міркуваннях (як це 

робиться для радіонуклідів штучного походження), тому що в багатьох випадках такий підхід формує 

концентрації радіоактивності, які є нижче за ті, що трапляються у природному середовищі. Тому, 

критерії концентрації активності для радіонуклідів природного походження базувалися на верхній межі 

світового розповсюдження природних радіонуклідів як це вказано, наприклад, у (UNSCEAR, 2000 

(Науковий Комітет ООН з дії радіації). Відповідно, в Основних стандартах безпечності МАГАТЕ 

зазначається (GSR, Частина 3, 2014), що «Зазвичай немає потреби контролювати…» матеріали, що 
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містять радіонукліди природного походження з концентрацією радіоактивності нижче 1 Бк/г для 

радіонуклідів ряду розпаду урану та торію та нижче 10 Бк/г для 40K.  

Ці основні припущення застосовуються для будь-якої діяльності, що відноситься до роботи з 

матеріалом Біланівського залізорудного родовища та відходами обробки корисних копалин протягом 

періоду розробки. Як правило, державним органом, який несе відповідальність за контроль гірничо-

видобувної галузі, що має справу з ПРМ (у відповідних випадках) зазвичай є орган ядерного контролю. 

Залежно від державної структури органів, регуляторна відповідальність за таку діяльність може 

лежати на іншому органі влади, окрім органу ядерного контролю. В деяких випадках таким органом 

влади може бути той, що не був заснований виключно в цілях радіаційного захисту. Тому важливо, 

щоб регуляторний режим, за яким регулюється діяльність, пов’язана з ПРМ, був чітко визначений 

урядом у декларації державної політики та/або державних юридичних та регуляторних нормах. 

  

1.1.2 Ситуації контакту та регуляторні режими 
 

Також слід зазначити, що матеріали гірничо-видобувної галузі, де є ПРМ, включаючи відходи, 

можуть містити інші небезпечні складові, такі як певні хімічні елементи, вуглеводні та важкі метали. 

Контроль залишків ПРМ може бути сферою декількох органів влади, кожен з яких має свої законодавчі 

вимоги. У випадку Біланівського проекту, також треба вивчити присутність хімічних забруднювачів в 

рудному матеріалі для визначення, який тип екотоксичності він несе, який потребується контроль для 

цього. У випадку присутності токсичних матеріалів, ПРМ залишки можуть задовольнити критерії 

звільнення чи очищення, встановлені одним органом, але все ще можуть підпадати під регуляторний 

контроль іншого органу.    

З метою встановлення практичних вимог захисту та безпечності Основні правила безпечності 

МАГАТЕ розділяють три види ситуації контакту:  

• Заплановані ситуації контакту, 

• Аварійні ситуації контакту, та 

• Існуючі ситуації контакту 

З них, лише заплановані ситуації контакту та існуючі ситуації контакту мають відношення до 

ПРМ: 

(а) Запланована ситуація контакту є ситуацією контакту, який з’являється в результаті 

запланованих робіт з джерелом або запланованої діяльності, що призводить до контакту з 

джерелом. Через те, що заходи захисту та безпечності можуть вживатися до початку 

діяльності, відповідний контакт та вірогідність його настання можуть бути обмежені з самого 

початку. Основними засобами контролю контакту в запланованих ситуаціях є якісне 

проектування об’єктів інфраструктури, обладнання та процедур роботи, а також проведення 

навчань. Щодо проекту Біланівського кар’єру, ця ситуація застосовна лише у випадку, якщо 

визначені ПРМ будуть залучені в робочу діяльність та існуватимуть залишки видобувних 

робіт, які створюють таку дозу контакту для робітників та громадськості, яка потребує 

контролю.   

б)  Існуюча ситуації контакту є ситуацією контакту, який вже існує на момент прийняття 

рішення щодо потреби контролю. Існуючі ситуації контакту включають ситуації контакту з 

природною фоновою радіацією. До них також належать ситуації контакту через залишковий 

радіоактивний матеріал, отриманий від минулої діяльності, яка не піддавалася 
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регуляторному контролю, або який залишається після ситуації аварійного контакту. У 

випадку Біланівського кар’єру, існуючі ситуації контакту повинні розглядатися, якщо ПРМ 

будуть визначені в основній породі, руді чи потенційних залишках, які збиратимуться на 

територіях прилеглих до площі Біланівського кар’єру.  

В Основних стандартах безпечності (GSR Частина 3) зазначається, що контакт з природними 

джерелами зазвичай вважається існуючою ситуацією контакту. Це означає, що контакт, хоча, 

можливо, і потребує зменшення шляхом захисних та/або відновлювальних дій, не підлягає офіційній 

системі регуляторного контролю для діяльності, як це було б при запланованій ситуації контакту.  

Однак звільнення застосовується для промислової діяльності (включаючи процедури видобутку 

та обробки), що мають відношення до ПРМ, тому що, загалом, застосування офіційної системи 

регуляторного контролю для такої діяльності є обґрунтованим. Відповідно, вимоги для запланованої 

ситуації контакту застосовуються таким самими чином, що й для промислової діяльності, яка має 

відношення до штучних джерел. Це сформульовано в Частині 3 GSR у вигляді критеріїв концентрації 

радіоактивності, що застосовуються по відношенню до кожного перероблювального матеріалу: 

(а) Якщо, у кожному перероблювальному матеріалі, концентрація активності усіх радіонуклідів 

ряду розпаду 238U та 232Th дорівнює 1 Бк/г чи менше, та концентрація активності 40K 

становить 10 Бк/г чи менше, матеріал не розглядається як ПРМ; промислова діяльність 

розглядається такою, до якої застосовуються вимоги існуючої ситуації контакту.  

(б) Якщо у будь-якому перероблювальному матеріалі, концентрація активності будь-якого 

радіонукліду ряду розпаду 238U та 232Th перевищує 1 Бк/г, або якщо концентрація активності 
40K перевищує 10 Бк/г, такий матеріал вважається ПРМ, промислова діяльність 

розглядається такою, до якої застосовуються вимоги запланованої ситуації контакту. 

Ті ж самі критерії 1 Бк/г для ряду розпаду радіонуклідів 238U та 232Th та 10 Бк/г для 40K також 

можуть використовуватись як критерії очищення для виключення матеріалу з промислової діяльності, 

в якій зустрічаються ПРМ. Для визначення оптимального регуляторного підходу, регуляторний орган 

повинен на додачу більш детально розглянути певні види робіт, технології чи матеріалів, включаючи 

початкову оцінку контакту чи дози, та розглянути витрати відносно отриманих переваг. Очевидно, що 

детальне розуміння промислової діяльності є важливим для належного запровадження 

класифікованого підходу. Як частина класифікованого підходу, Основні стандарти безпечності 

визначають п’ять рівнів регуляторного контролю: 

 

(i) Початкова оцінка;  

(ii) Звільнення;  

(iii) Повідомлення;  

(iv) Повідомлення плюс дозвіл у формі реєстрації чи ліцензії; 

(v) Очищення.  

 

Початкова оцінка 
У випадку з Біланівським кар’єром початкову оцінку слід провести для встановлення категорій 

ПРМ у матеріалах, які утворяться протягом розробки кар’єру та складування залишків, з метою 

визначення оптимального регуляторного підходу для матеріалів, залучених в розробку кар’єру та 

пов’язаних з потенційним контактом. Для промислової діяльності з залученням ПРМ шляхи контакту 

для працівників та представників громадськості, які, скоріш за все, потребують уваги, та ті, які 
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пов’язані з зовнішнім контактом з гамма радіацією з перероблювального матеріалу, внутрішнім 

контактом через вдихання радіонуклідів з пилом, та для членів громадськості, внутрішнім контактом 

через попадання в організм радіонуклідів (через ланцюг харчування). Розгляд внутрішнього контакту 

через вдихання 222Rn з перероблювального матеріалу (призводячи до контакту з його недовго 

існуючими продуктами розпаду) також може бути необхідним протягом видобутку певних мінералів. 

Внутрішній контакт з працівниками через попадання в організм малоймовірно потребує розгляду в 

нормальних робочих обставинах.  

Ці обставини враховувались в зразках навколишнього середовища, та виконувався збір даних 

на початковій стадії вивчення території Біланівського кар’єру, що проводилось в рамках робіт. Методи 

оцінки для досліджень існуючої фонової радіоактивності та для визначення ПРМ на потенційній 

промисловій ділянці ТОВ «Біланівський ГЗК» описується в наступних розділах.  

 

Критерії звільнення  
Основуючись на результатах оцінки, які включали детальне вивчення рудного матеріалу та 

інших зразків навколишнього середовища і радіаційних умов, регуляторний орган (в Україні це 

Державна інспекція ядерного регулювання) може вирішити, що оптимальним регуляторним варіантом 

буде не застосування регуляторних вимог по відношенню до юридичної особи, відповідальної за 

матеріал. Механізмом реалізації такого рішення є надання звільнення. В якості загального критерію 

звільнення може надаватись у випадку задоволення однієї з наступних вимог: (а) Радіаційні ризики, 

що виникають від діяльності чи з джерела в рамках такої діяльності достатньо низькі (та вірогідно 

залишатимуться низькими), щоб можна було не застосовувати регуляторний контроль; або (б) 

Регуляторний контроль діяльності чи джерела не надасть чистої користі, а саму у тому, що 

обґрунтовані заходи контролю не досягнуть виправданого результату щодо зниження індивідуальних 

доз чи ризиків для здоров’я.  

У більшості випадків, якщо будь-який природний радіонуклід ряду розпаду U-Th в руді чи 

залишкових матеріалах буде виявлений з концентрацією активності менше 1 Бк/г, ці матеріали та 

відповідні види діяльності не підлягають регуляторному контролю. Досвід з промисловою діяльністю, 

пов’язаною з ПРМ, вказує, що представники громадськості, що проживають поруч з промисловим 

об’єктом, зазвичай отримують дозу не більше декількох мікрозівертів на рік, у винятковим випадках 

вище 100 мкЗв на рік, і відповідно працівники можуть отримати лише невелику частку дози. Тому, 

рішення щодо звільнення загалом може прийматися шляхом розгляду лише доз, що отримують 

працівники запланованої діяльності.  

 

Повідомлення 
Якщо регуляторний орган визначає, що звільнення не є оптимальним рішенням (наприклад, 

якщо концентрація активності в матеріалах та залишках вище за встановлений критерій звільнення чи 

очищення (наприклад 1 Бк/г для будь-якого радіонукліду ряду розпаду U-Th), мінімальною вимогою 

для юридичної особи (у випадку ТОВ «Біланівський ГЗК») є офіційна передача повідомлення 

регуляторному органу щодо наміру виконання робіт або внесення певних змін для радіаційного 

захисту. Таким чином регуляторний орган залишається поінформованим щодо усіх таких робіт та 

будь-яких важливих змін. Вимога надання повідомлення може бути достатньою, якщо максимальна 

річна ефективна доза є невеликою часткою застосовної межі дози. Знову ж таки, коли приймається 

рішення стосовно того, чи є повідомлення оптимальним регуляторним варіантом, регуляторний орган 
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повинен прийняти до уваги інші форми контролю (наприклад норми ОТ та ТБ), які можуть вже 

існувати, та які можуть бути ефективними в плані контролю радіації. Остаточне рішення стосовно 

регуляторного режиму, застосовного для існуючої ситуації чи запланованих робіт, повинен 

визначатися регуляторним органом (потребується звільнення чи певний вид дозволу (реєстрація чи 

отримання ліцензії).  

Дозвіл 
У випадках, коли рівень контакту з ПРМ є таким, що ані звільнення, ані повідомлення не є 

оптимальним регуляторним варіантом, певні обов’язки (на додачу до обов’язку надання 

повідомлення) накладаються на юридичну особу через надання дозволу. Однак базовою вимогою 

стандартів безпечності є те, що дозвіл на діяльність надається лише тоді, коли така діяльність 

обґрунтована, що означає, що очікувана користь особам та громадськості переважає шкоду 

(включаючи шкідливі впливи радіації) від такої діяльності.  

Існує два рівня надання дозволу – реєстрація та отримання ліцензії: 

(і) Реєстрація є відповідною формою надання дозволу, коли юридичній особі необхідно 

задовольнити лише визначені зобов’язання для забезпечення адекватного захисту осіб, 

що підпадають під вплив. Ці зобов’язання зазвичай включають заходи контролю контакту 

та заходи з забезпечення таких робочих умов, щоб вплив був незначним, причому 

повинна бути забезпечена мала вірогідність досягнення дозою встановленої межі.  

(іі) Отримання ліцензії є підходящою формою надання дозволу, коли прийнятний рівень 

захисту може бети забезпечений лише засобом запровадження більш жорстких заходів 

контролю контакту. Це є найвищим рівнем класифікованого підходу до контролю та його 

використання в діяльності, пов’язаною з контактом з ПРМ. Вірогідно його можна обмежити 

по відношенню до проектів, в яких роботи ведуться з великою кількістю матеріалу з дуже 

високою концентрацією активності радіонуклідів.  

Розглядаючи міжнародні затверджені регуляторні вимоги, описані вище, по відношенню до 

проекту Біланівського кар’єру, можна помітити, що звільнення та повідомлення (якщо визначені 

ПРМ) є найбільш обґрунтованими та застосовними видами регуляторного режиму.  

Можуть застосовуватись будь-які дії щодо надання дозволу, якщо будуть виявлені матеріали, 

що містять уран в концентраціях активності, що перевищують встановлені критерії безпечності для 

запланованої гірничої промислової діяльності. Програма контролю за відповідністю протягом періоду 

розробки кар’єру, яка включатиме регулярне визначення природних радіоактивних матеріалів в 

штабелях залишкової породи залізної руди, воді, пилу та навколишніх ґрунтах, повинна забезпечити, 

щоб активність природних радіонуклідів в матеріалах та навколишньому середовищі залишалася 

нижче за встановлений критерій безпечності.   

Якщо будуть виявлені ПРМ або якщо залишкові матеріали можуть негативно вплинути на 

навколишнє середовище та можуть підвищити дозу для робітників та громадськості понад критерії 

безпечної дози (контрольні рівні чи обмеження дози), регуляторний орган може вимагати від компанії, 

що веде видобувну діяльність, запровадити режим дозволу на заплановану діяльність та, за 

необхідності і за наявності обґрунтування, забезпечити послаблення (очищення від забруднювачів чи 

зміна робочих процедур) для зниження доз до значень набагато нижчих на рівні безпечності 

(очищення).  
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Очищення 
Очищення це зняття регуляторного контролю з радіоактивних матеріалів чи радіоактивних 

об’єктів в межах вказаних чи дозволених процедур, дозволяючи, таким чином, видаляти їх з 

промислового майданчика без жодних подальших обмежень. У загальній формі, схвалення на 

очищення може надаватись при задоволенні будь-якого з нижчезазначених критеріїв: 

(а) Радіаційні ризики, що виникають від очищеного матеріалу є достатньо низькими (та 

вірогідно такими і залишаться), щоб не запроваджувати регуляторний контроль; чи  

(б) Постійний регуляторний контроль матеріалів не надасть чистої користі, а саму у тому, що 

обґрунтовані заходи контролю не досягнуть виправданого результату щодо зниження 

індивідуальних доз чи ризиків для здоров’я.  

Для матеріалів, що містять радіонукліди природного походження, загальний критерій для 

очищення вважається досягнутим, якщо концентрації активності усіх радіонуклідів ряду розпаду 238U 

та 232Th становлять 1 Бк/г або менше. Ці критерії концентрації активності в цифровому вираженні є 

такими же, що й ті, які використовуються для визначення того, чи застосовуються вимоги для 

запланованої ситуації контакту (дивіться пояснення нижче).  

Очищення, за своєю суттю, передбачає, що регуляторний орган не виконує жодного подальшого 

контролю по відношенню до відповідного матеріалу, після того як його очистили від вказаної чи 

дозволеної діяльності. Це може означати, що для очищеного матеріалу відкривається шлях для 

зростання дози понад 1 мЗв на рік в результаті його перетворення на матеріал з більш високою 

активністю, наприклад, шляхом хімічного оброблення матеріалів руди чи її залишків. В такому разі, 

однак, стандарти безпечності автоматично вимагають розглядати це, як новий вид діяльності, та 

застосовувати відповідні норми. Матеріал, який отримав очищення від потреби надання повідомлення 

чи отримання дозволу через свій низький вміст радіонуклідів, все ж таки може спричинити зростання 

не-радіологічних ризиків для людей та навколишнього середовища в результаті інших складових, 

таких як важкі метали. Тому такий матеріал може потребувати поточного контролю за відповідними 

нормами.  

Виходячи з найкращих міжнародних практик та загальноприйнятих міжнародних регуляторних 

стандартів, описаних вище стосовно визначення ПРМ, звільнення та очищення, по відношенню до 

Біланівського кар’єру слід зробити декілька припущень. 

1.  Визначення ПРМ є першим кроком в оцінці, яку слід виконати. Ключовий отриманий критерій 

для визначення ПРМ це 1 Бк/г для будь-якого радіонукліду ряду 238U та 232Th.  

2.  У випадку виявлення ПРМ, та якщо запланована діяльність може призвести до запланованої 

ситуації контакту, слід розглянути будь-які оцінки дози та оцінки безпечності як елементів дій 

з радіаційного захисту відповідно до умов та критеріїв, описаних вище.  

  

1.2 Українська регуляторна база 
 

1.2.1 Загальні вимоги та критерії 
 

Загалом українські регуляторні вимоги та критерії з радіаційної безпеки та радіаційного захисту 

досить відповідають міжнародним стандартам. В Україні, будь-яка практика, яка відноситься до 

керування матеріалами гірничо-видобувної та переробної промисловості, які містять природні 

радіонукліди для існуючих та запланованих ситуацій контакту, загалом, подібна до тих вимог, які є 
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загальноприйнятими в міжнародній практиці та зокрема в Основних стандартах безпечності МАГАТЕ 

(GSR, Частина 3). 

На даний момент існують два основних регуляторних документи: Норми радіаційної безпеки 

України (НРБУ-97/Д-2000) та Основні санітарні правила радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005) [3] а 

також інші нормативні документи, які на даний момент оновлюються у відповідності до нових 

Основних стандартів безпечності МАГАТЕ (GSR Частина 3).  

Ці загальні вимоги повинні використовуватись як керівництво для проведення оцінки та 

ідентифікації руди та інших матеріалів як ПРМ. Такі ж критерії звільнення та очищення, описані вище, 

також включені в Основні санітарні правила радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005). Як 

зазначається в ОВНС діяльність БГЗК призведе до складування великої кількості пустої породи на 

поверхні, яка потенційно може містити радіонукліди у більш високих концентраціях, ніж в 

непорушеному геологічному середовищі. Якщо станеться така ситуація, проектна територія може 

потенційно бути забруднена радіонуклідами.  

Незважаючи на деяку різницю в термінології (ЗПРМ – збагачені природні радіоактивні матеріали 

та ПРМ – природні радіоактивні матеріали), значення цих термінів залишається практично однаковим. 

Також деякі отримані критерії для природних радіонуклідів дещо відрізняються в Основних санітарних 

правилах радіаційної безпеки, та на даний момент ці два документи НРБУ-2000 та ОСПУ-2005 

знаходяться під розглядом і будуть оновлені відповідно до Основних стандартів безпеки (ОСБ, 

Частині 3 GSR описана вище).  

Деякі специфічні норми були розроблені протягом останніх 10 років в Україні, (наприклад, ДСП 
6.6.1.2.4-00-2006) – Державні санітарні правила поводження з мінеральною сировиною, 
матеріалами та відходами, які вміщують техногенно -підсилені джерела природного 
походження [5]). Цей документ був випущений в 2006 році Міністерством охорони здоров’я України. 

Однак цей документ не був схвалений вповноваженим Урядовим регуляторним органом, та має 

досить обмежене застосування. На даний момент цей документ також знаходиться на перегляді, та 

повинен бути оновлений у відповідності до Частини 3 GSR. Тому в даному дослідженні 

рекомендуються основні регуляторні вимоги та критерії, які подібні до тих, що описані вище, 

основуючись на найкращій міжнародній практиці.  

Однак загальні критерії, взяті з цих документів, які на даний момент існують в Україні, можуть 

застосовуватись для керування ПРМ в металургії, гірничо-видобувній та переробній промисловості.  

Ці регуляторні критерії подібні до Частини 3 GSR визначають, що якщо активність будь-якого 

радіонукліду ряду Урану менше 1 Бк/г, то цей матеріал приписується до категорії матеріалів першого 
класу, що містять природні радіонукліди, що означає, що у переважній більшості випадків 

регуляторний контроль не є необхідним.  

Будь-які матеріали, які мають питому альфа-активність в діапазоні між 1 та 10 Бк/г, 

класифікують як низько-активні матеріали. Для природних матеріалів з таким рівнем питомої 

активності регуляторний орган повинен розглянути застосовний режим управління під регуляторним 

контролем. Для матеріалів, питома альфа-активність яких становить від 10 до 100 Бк/г або вище, для 

всіх можливих сценаріїв застосовується детальна оцінка ризиків безпечності, а також заходи 

радіаційного захисту.  

 
5 ДСП 6.6.1.2.4-00-2006) – Державні санітарні правила поводження з мінеральною сировиною, матеріалами та відходами, які 

вміщують техногенно -підсилені джерела природного походження (не затверджені) 
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Відповідно до Основних санітарних правил України, якщо будь-який матеріал класифікується як 

матеріал 1-ого класу (має активність менше 1 Бк/г) та його кількість становить до 100 тонн, такий 

матеріал має необмежене застосування. Якщо відвали великі, будь-яке управління залишками 

корисних копалин вимагає оцінку можливої ситуації контакту та подальші рішення стосовно 

застосування регуляторного режиму. У випадку Біланівського кар’єру, ТОВ «Біланівський ГЗК» ще не 

розглядає стратегію транспортування та управління очікуваними відвалами. Тому для поточної 

ситуації, критерій не перевищення контрольного рівня 1 Бк/г повинен застосовуватися подібно до 

міжнародної практики.  

У випадку запланованої ситуації (професійний робочий контакт) роботи з ПРМ, пропонуються 

межі дози в діапазоні від 1 до 5 мЗв на рік, що вимагають контроль радіації робочої зони. Якщо дані 

моніторингу продемонструють умови, що дозволять перевищити контрольні рівні, встановлені 

регуляторним органом (отримані з річних контрольних рівнів дози в 1 мЗв/рік для населення та 5 

мЗв/рік для залучених працівників), регуляторний орган буде вимушений зупинити будь-яку діяльність 

та вимагатиме проведення будь-яких дій від Компанії, що виконує розробку, для зниження доз, що 

встановлюються для запланованої діяльності. Однак такі сценарії можна розглядати лише для 

запланованих ситуацій контакту, якщо будуть виявлені ПРМ, що мають відношення до розробки 

Біланівського кар’єру, та якщо вважатиметься, що ситуація запланованого контакту під регуляторним 

режимом потребує регуляторного дозволу.  

 

1.2.2. Загальні вимоги для визначення характеристик промислового об’єкту, який 
пов'язаний з матеріалами корисних копалин та залишками, що містять ПРМ 

 

Відповідно до керівництва, розробленого Міністерством промислової політики України 

«Контроль радіаційної обстановки на залізорудних шахтах України» СОУ-Н МПП 17.240-046:2005 [6], 

вивчення характеристик будь-якого об’єкту щодо дослідження зони нового кар’єру повинно включати 

розділ, в якому описуються потенційні радіологічні умови та дії радіаційного захисту.  

Зокрема в цьому керівництві зазначається наступне: Будь-які юридичні особи, які у своїй 

діяльності мають справу з корисними копалинами та/або матеріалами з підвищеною активністю 

радіонуклідів природного походження (ПРМ), зобов’язані розробити проект транспортування та 

управління ними. Будь-який план переробки таких матеріалів повинен включати наступне: 

• Технологія та переробка ПРМ: 

• Характеристика ПРМ в рудних матеріалах та відходах переробки руди; 

• Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС); 

• Оцінки максимальних дозволених скидів та максимальних дозволених рівнів викидів;  

• Радіаційна безпека та контроль радіації для персоналу; 

• Заходи радіаційного захисту для населення 

В запланованій діяльності повинно детально зазначатися наступне: 

• Технологічний процес розробки та переробки матеріалу корисних копалин, що може 

призвести до контакту з працівниками та населенням.  

• Радіаційні характеристики продукції та очікувані залишки та відходи; 

• Процедури збору, складування та утилізації відходів; 

 
6 «Контроль радіаційної обстановки на залізорудних шахтах України» СОУ-Н МПП 17.240-046:2005 
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• Види, періоди та масштаби радіаційного моніторингу та дії з радіаційного контролю 

Діючі підприємства чи об’єкти, проект яких не передбачає вищезазначених вимог, повинні 

розробити новий проект. Цей проект повинен включати результати первинного радіаційного 

дослідження об’єктів підприємства та оцінку відповідних доз випромінювання для персоналу. Умови 

нового проекту затверджуються регуляторним органом.  

Для оцінки впливу на навколишнє середовище немає спеціальних встановлених вимог, які не 

вказані для діяльності, пов’язаної з ПРМ, тому у випадку наявності ПРМ, зміст ОВНС слід погодити та 

затвердити в регуляторному органі в якості частини процедури оцінки безпечності.  

Загальні вимоги для підготовки ОВНС подані в переліку в Державних будівельних нормах ДБН-

А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і 

будівництві підприємств, будинків і промислових об’єктів» [7].  

Відповідно до закону, громадські слухання Компанії щодо запланованої діяльності та наслідків 

для навколишнього середовища є обов’язковими для надання населенню своєчасної, адекватної та 

ефективної інформації щодо оцінки природоохоронних наслідків, а також для отримання коментарів та 

пропозицій на ранніх стадіях проекту.  

Та ж сама процедура застосовується по відношенню до радіологічного впливу, потенційний 

контакт з яким та критерії оцінки радіаційної безпечності повідомлялись в попередніх абзацах. При 

розробці ОВНС ТОВ «Біланівський ГЗК» радіологічний вплив проекту не був встановлений. Тому 

заява Компанії щодо природоохоронних наслідків повинна бути оновлена після отримання результатів 

цього звіту.  

Достовірність оцінки потенційного радіологічного впливу повинна перевірятись законодавчим 

регуляторним органом – Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ). ДІЯРУ 

зробить висновок щодо присутності або відсутності радіологічного впливу на навколишнє середовище 

та місцеве населення, основуючись на результатах дослідження, вказаних в даному звіті. У випадку 

позитивного висновку діяльність ТОВ «Біланівський ГЗК» не потребуватиме регуляторного контролю. 

Якщо буде доказане існування будь-якого радіологічного впливу, критерії та процедури ПРМ повинні 

застосовуватися по відношенню до матеріалів, які містять технічно підвищені концентрації природних 

радіонуклідів.  

 

1.2.3 Вимоги щодо висновку впливу на навколишнє середовище 
 

Загалом, структура висновку впливу на навколишнє середовище описується Статтею 11 закону 

України «Про захист навколишнього середовища». Висновок впливу на навколишнє середовище є 

юридичним документом, в якому описуються екологічні наслідки для навколишнього середовища та 

гарантії юридичної особи щодо запроваджування природоохоронних заходів для підтримання безпеки 

для навколишнього середовища протягом всієї тривалості економічної діяльності, що має на неї 

вплив. Висновок містить узагальнену інформацію стосовно результатів оцінки радіологічного впливу 

на навколишнє середовище та інформацію стосовно участі громадськості в оцінці цих впливів:  

 

 

 
7 ДБН-А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і промислових об’єктів» 
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• Аналіз запланованої економічної діяльності, її цілі та план виконання, включаючи опис та 

фізичні характеристики діяльності, що шкодить навколишньому середовищу, вимоги щодо 

відведення земельної ділянки для ведення цієї економічної діяльності, технологічну схему 

та індивідуальні властивості матеріалу, який планується використовувати; 

• Кількісне та якісне оцінювання екологічних та радіаційних ризиків безпечності (за 

доцільності) для громадськості в результаті запланованої діяльності; 

• Проблеми розповсюдження інформації про ризики та запропоновані механізми обміну 

інформацією з громадськістю 

• Альтернативи запланованій діяльності, враховуючи витрати, екологічні та соціальні 

впливи 

• Можлива очікувана шкода від запланованої діяльності здоров’ю населення та 

навколишньому середовищу (включаючи геологію, водні ресурси, якість повітря, клімат, 

ландшафт, флору та фауну і т.п.); 

• Опис можливих значних впливів запланованої діяльності на запаси корисних копалин, 

викидів та скидів забруднених речовин, накопичення відходів, та методів, що 

використовуються для оцінки цих впливів; 

• Опис заходів, які слід виконати для зниження, запобігання, скорочення та, якщо це 

можливо, виключення негативного впливу на навколишнє середовище; 

• Інформація про будь-який обмін даними та передачу даних, включаючи регуляторні 

органи; 

• Інформація про будь-які труднощі чи технічні проблеми або нестачу технічних знань, які 

були виявлені підприємством під час підготовки Висновку; 

• Висновок впливу на навколишнє середовище підписується виконуючою компанією, та копії 

направляються Вповноваженим органам (сільським, міським, районним та обласним) та 

регуляторним органам, та повинні бути обговорені на громадських слуханнях;  

• Будь-яка інформація стосовно результатів оцінки впливу на навколишнє середовище є 

відкритою для населення з моменту офіційної реєстрації висновку.  

 

Оцінки радіологічного впливу, радіаційної безпеки чи потенційних ризиків від визначених ПРМ 

повинні розглядатись в окремому розділі ОВНС, та відповідно висновки повинні бути представлені в 

ОВНС, що задовольняють існуючі регуляторні вимоги та критерії безпечності. Таким чином, цей звіт 

складається відповідно до процедур та структури, зазначених вище, але в ньому надаються 

радіологічні розрахунки та впливи лише у формі порівняння результатів оцінок з регуляторними 

критеріями, описаними в параграфі 1.2. Треба зазначити, що описані критерії є міжнародними 

стандартами, розробленими Міжнародною комісією радіаційної безпеки та Основними стандартами 

безпеки Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ). 

Інформація про оцінки, отримані з радіологічного аналізу та відповідні коментарі та висновки 

детально описані в розділах та абзацах цього звіту нижче. Вони також будуть опубліковані у 

відповідних розділах Висновку щодо впливу на навколишнє середовище стосовно будь-яких 

очікуваних радіологічних ризиків.  
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У випадку Біланівського кар’єру, усі визначені значення та оцінки повинні бути представлені в 

порівнянні з критеріями безпеки стосовно визначення ПРМ та регуляторних вимог, описаних в даному 

розділі.  

 

  



28 
 

2 ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Історичний аналіз фону радіації та потенційних радіаційних ризиків проводився двома різними 

шляхами. Спершу аналізувались геологічні точки попередньо визначених місць з потенційним 

підвищеним природних радіаційним фоном. Цей вид оцінки проводився для того, щоб зрозуміти, як 

аномалії пов’язані з залізними формаціями Біланівського родовища у просторовому (структурному) 

відношенні та за походженням. Оцінка також була націлена на визначення потенційної кількості 

(об’єму та маси) матеріалу, який потенційно містить природні радіоактивні матеріали у підвищених 

концентраціях, які можуть виникнути в межах кінцевого контуру кар’єру. На додачу, статистично 

аналізувались та порівнювались дані гамма-каротажу попередніх досліджень та нещодавніх 

геотехнічних робіт. По-друге, були охарактеризовані глобальні фактори локалізації мінералізації урану 

в межах Криворізько-Кременчуцького залізорудного поясу, включаючи уранове родовище недалеко 

від Кременчука. По-третє, історичні гідрогеологічні дані аналізувались для порівняння значень 

радіоактивності, зареєстрованих у минулому зі значеннями, виявленими у дослідженні. Та на кінець, 

проводився аналіз нещодавньої радіоекологічної роботи Інституту Геохімії Навколишнього 

Середовища (ІГНС). 

 

2.1 Аналіз та інтерпретування історичних геологічних даних  
 

Попередні дослідження Біланівського залізорудного родовища, що проводились Державним 

геологічним підприємством «ПівденУкрГеологія» (надалі ПУГ) протягом розвідницької кампанії 1970-

1989 років, включали спеціалізоване дослідження, спрямоване на виявлення місць з підвищеними 

рівнями природної радіоактивності. Роботи включали ґрунтову зйомку та стандартний автоматичний 

гамма-каротаж кожної пошукової свердловини, а також контрольні вимірювання рівнів радіації в 

отриманих зразках керну за допомогою радіометру. Каротаж проводився не лише з залізною рудою, 

але й зі зразками керну інших материнських порід, включаючи м’які вскришні породи (ґрунт, пісок, 

мергель, глина та алевроліт), кристалічні сланці, кварцити, граніти та мігматити.  

Загалом за всю історію досліджень на родовищі було зроблено 310 пошукових свердловин. З 

них в 298 (96%) виконувався гамма-каротаж з метою визначення радіоактивних інтервалів. В 

результаті були виявлені радіоактивні аномалії невеликої інтенсивності в восьми свердловинах 

(2,6%). Зафіксовані аномалії були виявлені в різних пластах, усі знаходяться поза продуктивними 

пластами залізної руди (К22, К233 та К25), значно глибше кінцевих меж кар’єру. Ці дані коротко 

підсумовані у Таблиці 2.1 нижче.  

Як видно з Таблиці 2.1, найбільш інтенсивна аномалія спостерігається у свердловині 1145. 

Відповідно до гамма-каротажу, рівень становив до 1090 мкР/год, що інтерпретувалось як горизонт, 

який містить уранову руду в еквіваленті (у збалансованому стані з продуктами свого розпаду) до 

0,83%. Однак при застосуванні перевідного коефіцієнту 7.6 * 10-5% U-еквіваленту на кожне значення 

одного мкРентгена на годину, вміст урану повинен бути понижений до 0,083%. Це є обґрунтованим, 

тому що інтенсивність аномалії відображається таким самим чином при вимірюванні радіометром 

прямо на керні. Вміст урану по даним аналізу керну дорівнює 0,011%. Таким чином, історичні дані у 

звіті є невірними.   
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Цей інтервал знаходиться на межі контакту між гранітами та К21 сланцями, де були виявлені 

метасоматичні процеси альбітизації, силікатизації та піритизації. Уранова смоляна руда була 

виявлена в керні у вигляді невеликих вкраплень в кавернах та тріщинах.  

 

Таблиця 2.1 – Дані радіоактивності Біланівського родовища (Дослідження 1970-1974)  

Номер 
свердловини 

Горизонт, 
інтервал, м Пласт 

Максимальний рівень гамма-
випромінювання, мкР/год 

Вертикальна 
відстань від 

кінцевого 
контуру 
кар’єру 

вглиб, м. 

Гамма-
каротаж Аналіз керну 

Південний край родовища 

1145 235.00-238.00 
K21 сланці біля 

розлому 
(не добувались) 

1090 110 40 

1386 275.15-275.55 K26 сланці 
(не добувались) 144 Не виявлено 65 

1343 215.95-216.20 K24 сланці 
(не добувались) 118 10 45 

1550 114.40-115.25 
Кіровоградсько-

Житомирські 
граніти 

140 25 135 

1326 382.00-383.00 K24 сланці 
(не добувались) до 98 Не виявлено 215 

1339 464.00-465.00 

Межа контакту 
між 

залізорудними 
пластами K22 та 

K25  
(не добувались) 

до 98 Не виявлено 232 

1166b 486.40-486.50 

K24 сланці біля 
контакту з 

залізорудним 
пластом K25  

(не добувались) 

до 90 

Не виявлено, 
радіоактивний 

мінерал, 
виявлений 

мінералогічним 
аналізом 

470 

1336 За межами видобувних робіт та відведеної земельної ділянки, 312 м на південь від 
кінцевого контуру кар’єру 

Північна межа родовища 

1495 250,95- 
257,35 

К24 сланці  
(не добувались) 130 20 345 

 

Радіоактивний інтервал у свердловині 1386 має максимальну інтенсивність 144 мкР/год. Цей 

інтервал складається з високо-тріщинуватих кварц-біотитових сланців К26 зі слідами гідротермальних 

змін. Вміст уранового еквіваленту в результаті інтерпретування кривих гамма-каротажу складає 

0,011%. Пряме вимірювання ручним радіометром не виявило більш високих рівнів радіації, хоча вихід 

керну був дещо меншим, -70%. Таким чином, можлива втрата радіоактивного керну, але фактичний 

аномальний інтервал в такому разі повинен бути на 70% менше, ніж було зареєстровано (12 см проти 

40 см).  
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Радіоактивна аномалія у свердловині 1343 має інтенсивність 118 мкР/год. Вона локалізується у 

сланцях пласта К24, на який помітно вплинув процес альбітизації. Вміст в еквіваленті урану при 

перерахунку інтерпретованих даних гамма-каротажу дорівнює 0,009%.  

Радіоактивна аномалія у свердловині 1550 має інтенсивність 140 мкР/год відповідно до рівню 

гамма-випромінювання у свердловині, причому лише 25 мкР/год було зафіксовано при прямому 

вимірюванні на керні. Вона локалізується у кварц-карбонатній прожилці потужністю 10 см в межах 

Кіровоградсько-Житомирської гранітної формації. Вміст в еквіваленті урану при перерахунку 

інтерпретованих даних гамма-каротажу становить 0,011%.   

Останні дві радіоактивні аномалії у свердловинах 1326 та 1339 локалізуються у сланцях К24 

дуже поруч чи прямо на межі контакту з залізорудним пластом К25. Відповідно до гамма-каротажу в 

свердловинах, їх інтенсивність дози досягає 98 мкР/год, причому підвищеної гамма-активності 

виявлено не було протягом прямого вимірювання на керні. Перерахований вміст в урановому 

еквіваленті становить 0,007%.  

На додачу до аномалій, описаних вище, одна набагато менш інтенсивна аномалія (нижче 90 

мкР/год) була виявлена у свердловині 1166b в сланцях К24 також біля межі контакту з залізорудним 

пластом К25 на глибині 486,4 м. Невизначений радіоактивний мінерал описувався разом з кварцом 

пізнього покоління, піритом та карбонатом, що вказує на його гідротермальне походження. 

Перерахований вміст в урановому еквіваленті дорівнює 0,007%.  

Цей короткий опис показує, що практично одна третя аномалій (три з восьми) були зафіксовані в 

сланцевому пласті К24. Просторове розповсюдження сланців К24 обмежено – вони в основному 

зустрічаються у формі двох лінз у північно-західній частині родовища (за межами кар’єру 1-ої стадії, 

Таблиця 2.2). Ці лінзи пересікаються скиданнями на заході, і тому мають вигляд тектонічних 

виклинцьовувань, потужність яких зменшується з глибиною. Мінеральний склад сланців K24 широко 

відрізняється. Він включає біотити (50-90%), серицити (5-40%), кварц (5-20%), хлорити (0-15%), 

карбонат (0-7%), пірити (0-5%), гранат (0-20%), кумінгтоніти (0-10%), альбіти (0-20%), магнетити (2%), 

турмалін (1-5%), та гідроксид заліза (0-5%) 

 

Таблиця 2.2 – Параметри прошарків сланців К24  

Найменування: Довжина, м Горизонтальна 
ширина, м 

Вертикальне 
простягання, м 

Південна лінза 650 0-145 200 
Північна лінза 350 0-131 110 
 

Слід відмітити, що кварц-біотитові сланці К24 загалом мають підвищену природну 

радіоактивність, як у гранітів, до 40-45 мкР/год. Усі інші пласти родовища, включаючи залізну руду, 

мають низьку радіоактивність в діапазоні від 2 до 35 мкР/год.  

В Таблиці 2.3 наданий економічний підсумок аномалій, описаних вище. Відповідно до значень 

рівня урану, визначених шляхом інтерпретування кривих гамма-каротажу, усі аномалії рівно 

розподіляються відносно бортового вмісту, рекомендованого Державною комісією з запасів корисних 

копалин України, який застосовується для геологічної інтерпретації уранових мінералізованих зон [8].  

 

 
 

8 Інструкції з використання Класифікації корисних копалин та природних ресурсів відносно мінеральних корисних копалин 

чорних металів (залізо, марганець, хром), 2002, Державна комісія з запасів корисних копалин України, 48 стор. 
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Враховуючи альбітизацію як основний процес U-формування, аномалії у свердловинах 1495, 1326, 

1339 та 1166b мають набагато нижче значення ніж граничне 0.01% U. Таким чином вважається, що 

вони представляють природний геохімічний фон піддослідної території. Інші чотири аномалії (1.3% від 

загальної кількості) в свердловинах 1386, 1145, 1343, 1550, як виявилося, мають значення вище 

граничного, але набагато нижче показника економічного бортового вмісту 0.05% U (за винятком 1145). 

Їх розраховані показники активності з кривих гамма-каротажу лише дещо вище контрольного рівня 

1000 Бк/кг.  

З загального метражу 93 554 м пробурених на родовищі, ці чотири аномалії складають лише 

4.68 метрів (0.005%). Однак як було показано на прикладі аномалії 1145, фактичний рівень урану 

завжди на порядок нижче за значення, отримане в результаті інтерпретації кривих гамма-каротажу. 

 
Таблиця 2.3 – Підсумок виявлених аномалій з підвищеним вмістом U  

Пробурена 
свердловина 

Інтервал, 
м 

Стратиграфічне 
відношення до 

економічних 
пластів залізної 

руди 

Інтерпретація кривих 
гамма-каротажу 

Прямі вимірювання 
керну 

U-екв., 
% 

Активність, 
Бк/кг U-екв., % Активність, 

Бк/кг 
Вище граничного рівня 0,01% U 

1386 0.40 Вище K25 0.011 1364 0.0011 137 
1145 3.00 Нижче K22 0.083 10292 0.0110 1364 
1343 0.25 Між K25 та K22 0.010 1240 0.0010 124 
1550 0.85 Гранітний шар 0.010 1240 0.0010 124 

Нижче граничного рівня 0,01% U 
1326 1.00 Між K25 та K22 0.006 744 0.0006 75 
1339 1.00 Між K25 та K22 0.006 744 0.0006 75 

1166b 0.10 Між K25 та K22 0.005 620 0.0005 62 
1495 6.40 Між K25 та K23 0.008 992 0.0007 87 

 

Таким чином, лише одна аномалія (1145) або 3 метри (0,003%) представляють частину 

родовища, активність якої перевищує контрольний рівень.  

Очевидно, що зазначені аномалії не мають стратиграфічного чи пластового зв’язку.  

Горизонтальна проекція на Малюнку 2.1 демонструє краще розуміння можливих структурних 

з’єднань виявлених аномалій з структурою скидів у південній частині Біланівського родовища. 

Наприклад, аномалії 1386 та 1145, незважаючи на відносно близьке розташування, на плані 

представляють відповідно пласти висячого крила та лежачого боку, таким чином, знаходячись на 

значній відстані одна від одної у вертикальному розрізі. Аномалії 1343 та 1550 представляють різні 

геологічні шари і також знаходяться на значній відстані. Однак ці аномалії, виявляється, є структурно 

контрольованими. Наприклад, 1343 локалізована в пласті К24 і спускається до системи оперяючих 

розломів Галещинського та Ревовських скидів, в той час як аномалія 1550 розташована ближче до 

Ревовського скиду в східній стороні родовища, досить далеко від кінцевого контуру кар’єру.  

Загальна геологічна структура Біланівського родовища описується в декількох звітах, які не 

розглядаються в дослідженні. Наразі визнається те, що Кременчуцька зона, яка є складовою частиною 

Криворізько-Кременчуцького залізного поясу, залягає в пластах Раннього Протерозойського періоду 

(Саксаганська свита), які склалися і сформували ряд синкліналей та антикліналей з розповсюдженням 

на північ. Біланівське родовище само по собі розташовується в одній з синкліналей та ускладнюється 

антикліналлю в його східній частині  
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Зони скидів та тріщин широко розповсюджуються в частині переважаючого простягання розлому 

у північно-північно-східному напрямку. Відповідно до історичних геологічних звітів та досліджень 

Феррекспо, простягання розлому у північно-північно-східному напрямку відповідає за контроль та 

розташування Саксаганської свити пластів, що вміщують залізо. В південній частині Біланівського 

родовища Саксаганська свита та північно-північно-східні розломи пересікаються Ревовським скидом 

Пізнього Протерозойського періоду, який змінює напрямок його простягання зі східно-східно-північного 

(Аз.61°) на східно-північно-східний (Аз.43°) далі на схід. Відповідно, азимути падіння та кути 

змінюються з 2410 Аз та 810 падіння на заході на 2230 Аз та 85-870 падіння у східному напрямку. 

Пересікання розломів та тріщин різних напрямків в зоні Південної Біланівської площі формують 

тектонічний клин, показаний на Малюнку 2.1 голубою заштрихованою частиною. Очевидно, що 

формування цього клину пов’язане з морфологічними та кінематичними властивостями обмежуючого 

регіонального Галещинського скиду і його оперяючими крилами. Також очевидним є те, що ці 

відгалужені оперяючі розломи виникли в результаті тектонічного зсуву в східному напрямку вздовж 

Ревовського скиду.  

Що стосується тектонічного клину, треба зробити висновок, що південна частина Біланівського 

родовища зазнала змін через тектонічні явища бокового стиснення, дилатації та зсуву. В умовах 

бокового стиснення клин зазнав опускання, що призвело до масивного розтріскування на пологих 

скатах, в той час як тривале явище дилатації може призвести до крутого падіння та вертикального 

розтріскування. Елементи опускання підтверджуються геологічними розрізами, що показують 

тектонічні виклинювання пластів К21 та К24 вглибину (Малюнок 2.2).  
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Малюнок 2.1 – Горизонтальний план Південної частини Біланівського родовища 

Кольори: оранжевий – K25; жовтий – K22; сірий – кінцевий контур кар’єру на -200 м умовного 
горизонту; чорні лінії – скиди; невеликі темно-сині круги – історичні свердловини; зелені круги – 

геотехнічні свердловини 
 

В цьому плані, асоціація аномалій із структурою клину пояснюється, як наслідок локальної 

бокової дилатації, що призвела до формування узгоджено напластованих тріщинуватих зон 

ослаблених ділянок, які пізніше попали під вплив гідротермальної активності типу альбітизації. 

Метасоматична заміна є нерегулярною та загалом спускається до зон дроблення, катаклізмів та 

мілонітизації, а також до контактів зі скельною породою. Таким чином, зміни можна спостерігати у 

будь-якому пласті, але їх інтенсивність залежить від масштабу вказаних сприятливих структурних 

умов, наприклад, розміру клину.  

Скиди, що формують структуру клину, з’єднуються на невеликих та середніх глибинах (300-600 

м), в підошві клину, і тому цей феномен в межах Біланівського родовища спостерігається дуже 
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локально з обмеженим масштабом. Структура клину, що описується в даному дослідженні, має 

нерівномірну ромбовидну форму з максимальною довжиною 850 м, максимальною шириною 140 м, та 

максимальною глибиною 550 м. Розрахунковий об’єм дорівнює 9 563 400 м3, з яких 2 608 200 м3 (або 

27%) або 7 459 452 тон кварц-біотитових сланців будуть видобуті в якості пустої породи в результаті 

гірничих робіт.  

 
Малюнок 2.2 – Приклади розрізів через тектонічні структури клину 

А) Тектонічний клин в пласті К24; В) Тектонічний клин в пласті К21 

 

В описаному клині з 12 пробурених свердловин, які пересікають цю структуру по її повному 

простяганню, лише чотири (30%) мають невеликі інтервали з підвищеною радіоактивністю низької 

інтенсивності. Як можна чітко побачити на Малюнку 1, ці інтервали не можуть мати бокового 

з’єднання. Гіпотетично, з максимальним допуском на середню правдиву ширину аномалій 1,5 м, на 

об’єднаній горизонтальній відстані у 350 м вздовж простягання та максимальному вертикальному 

простяганні 550 м загальний очікуваний об’єм матеріалу з підвищеною радіацією, складатиме 88,5 

тисяч тон або 1,2% від загального об’єму матеріалу, що міститься в клині.  

Поточне дослідження було сконцентроване на ділянці, що передбачена для розробки протягом 

перших 10 років (Стадія 1 розробки кар’єру) до запланованої глибини 250 м. Матеріал клину, 

включаючи К21 та К24 не буде видобуватись протягом цієї Стадії.  Однак, враховуючи те, що матеріал 

клину буде видобуватись під час Стадії 4, з загальної кількості матеріалу 91,7 мільйонів тон (залізна 

руда, м’яка та тверда пуста порода), що міститься в південній частині родовища, кількість матеріалу 

клину з підвищеним вмістом радіації дорівнюватиме за підрахунками 30 тисяч тон, що складає лише 

0,03%.  

На відміну від кар’єру Стадії 1, кінцеві контури кар’єру охоплюють значно більшу площу, на якій 

на сьогоднішній день не було виявлено присутності підвищених концентрацій природних радіонуклідів. 

Однак кінцева глибина кар’єру повинна бути 560 м, і в цьому плані не проводилось детальне 

дослідження маси основної породи між Стадією 1 та кінцевими контурами кар’єру (Стадія 4). Тому 

ТОВ «Біланівський ГЗК» занепокоєне можливістю того, що гіпотетично (потенційно), деякі природні 
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низько-інтенсивні аномалії, подібні до тих, що описувалися в Таблиці 1, можуть бути виявлені, коли 

гірничі роботи перейдуть в майбутньому на Стадію 4 у південній частині родовища, де знаходиться 

вищеописана тектонічна структура клину. Цей сценарій, однак, малоймовірний для інших частин 

Біланівського родовища, тому що на північ від площі, передбаченої для гірничих робіт Стадії 1, не 

виявлено структурних елементів, які є сприятливими для метасоматичних змін.  

На додачу до описаних аномалій південної сторони родовища (Таблиця 2.3) в одному з 

попередніх звітів ПУГ зазначені інші три записи з дещо підвищеною радіоактивністю, локалізованою в 

крайній північній частині Біланівського родовища. Це свердловини 1495, 1337 та 1345.  

Радіоактивна «аномалія» в пробуреній свердловині 1495 має інтенсивність випромінювання 130 

мкР/год, відповідно до гамма-каротажу (вертикальний профіль інтенсивності дози випромінювання), і 

лише 20 мкР/год при прямому вимірюванні на керні. Вміст уранового еквіваленту при повторному 

перерахунку з інтерпретованих показників кривих гамма-каротажу дорівнює 0,008%. Однак були 

виявлені декілька розбіжностей між вказаними глибинами та літологічними даними. Наприклад, 

глибина інтервалу вказаної аномалії була зазначена як 250.95-257.35 м для кварц-біотитових сланців 

К24. Але відповідно до геологічних розрізів того ж звіту ПУГ та 3-D блокової моделі Феррекспо, пласт 

К24 знаходиться в даній свердловині вище 228 м. Також розрахований інтервал для вказаної глибини 

складає 6,4 м, в той час як в звіті говориться про 6.8 м. 

Інтервали глибини для свердловин 1337 та 1345 взагалі не зазначаються, однак формація К21 

згадується, як пласт, що містить аномалії. По факту, пласт К21 не пересікався свердловиною 1345.  

Таким чином, незважаючи на те, що ці три свердловини (аномалії) розташовані понад 200 м за 

межами кінцевого контуру кар’єру, вони будуть далі розглядатись. Існує взаємне розуміння між 

«Феррекспо» та «Екомонітор» щодо необхідності проведення іншого радіологічного дослідження в 

майбутньому, коли буде розроблений план гірничих робіт для стадій 2-4. Подібно до Стадії 1, 

радіологічне дослідження 2 співпадатиме за часом з геотехнічними та гідрогеологічними 

дослідженнями для цих зон родовища.  

Інтенсивність гамма-випромінювання «аномалії» 1495, відповідно до кривої гамма-каротажу, 

складає 130 мкР/год (0.008% в еквіваленті U-238), що відповідає радіоактивності 992 Бк/кг, дещо 

менше контрольного рівня 1000 Бк/кг. Прямі вимірювання керна за допомогою радіометра показали 

інтенсивність радіаційного випромінювання, що відповідає природному фону – 20 мкР/год. Тому 

активність в такому випадку повинна бути принаймні в 8 разів менше, ніж розраховане значення 992 

Бк/кг. Зареєстровані показники інтенсивності гамма-випромінювання в свердловинах 1337 та 1345 

навіть ще менше – 85 мкР/год або 0.006% в еквіваленті U-238 (744 Бк/кг).   

 

2.2 Статистика радіаційних даних  
 

Природна радіоактивність є результатом ядерного розпаду, що є довільно виникаючим явищем. 

Довільна природа радіоактивності означає не тільки постійну зміну активності окремого зразку через 

напіврозпад природних радіонуклідів, але й також коливання (зміну) ступеню розпаду певного зразка 

від одного місця до іншого. Тому реєстраційні дані радіоактивності повинні бути описані в 

статистичних термінах.  

Практика гамма-каротажу, яка використовувалась підрядною організацією, Українською 

Геологічною Компанією (надалі УГК) під час нещодавнього геотехнічного буріння, базувалась на 

безперервній (кожні 10 см) реєстрації показань гамма-активності вздовж свердловини. Таким чином, 
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статистичний аналіз важливий з двох причин. Перш за все, підвищені та дуже високі значення слід 

аналізувати щодо можливого радіоактивного джерела, та по-друге, результати, отримані в даному 

дослідженні, слід порівняти зі статистичними даними. Доступна база даних з 44 361 показань для 

Стадії 1 є достатньою для цієї мети. Описова статистика значень гамма-випромінювання для кожної 

літологічної різниці для Стадії 1 представлена в Таблиці 2.4. 

Зважаючи на те, що значення гамма-випромінювання представляють загальний рівень гамма 

радіоактивності, тобто об’єднаний рівень фону та вірогідного джерела, стандартне відхилення чи 

розбіжність зразка є адекватною ознакою, коли рівні радіоактивності зразка великі в порівнянні з 

фоновим випромінюванням [9]. 

Загальна розбіжність є сумою розбіжності зразка, що перевіряється на потенційне джерело, та 

розбіжності фону в межах одної літологічної одиниці. Розбіжності для високих значень виявилися 

нижче або близькими до середніх розбіжностей. Таким чином, різницю між максимальними 

значеннями активності та середнім значенням можна взяти для охарактеризування активності радіації 

з видаленим фоном. Таким чином, з припущенням рівного часу підрахунку для кожного показання 

гамма-випромінювання, відповідно до [10] неточність в оцінці можливого джерела можна розрахувати 

за формулою: 

δ = ��макс.		значення − середнє	значення�2 + �середнє	значення�2, припускаючи що δ ≥ МЗ - Середнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9   Велмер Ф.-В., 1998, Статистичні оцінки при дослідженнях родовищ корисних копалин, Спрінгер, 379 стор 

10  Мюррей Р. та Холберт К., 2014, Ядерна енергія, введення в основи. Ельсевір, 576 стор.  
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Таблиця 2.4 – Статистичні дані гамма-каротажу на Біланівському родовищі 

Стратиграфічна 
одиниця Пласт 

Мін. 
значення, 
мкР/год 

Макс. 
значення, 
мкР/год 

Середнє, 
мкР/год Розбіжність Стандартне 

відхилення 
Коефіцієнт 
розбіжності 

Медіана, 
мкР/год 

Закон 
розподілення 

Число 
сукупностей 

Верхній зріз 
хвоста, 
мкР/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Четвертинний Суглинки 1.18 8.60 5.26 1.66 1.29 0.25 5.22 Нормальне Одна - 

Пісок 1.19 7.12 3.07 1.11 1.05 0.34 2.89 Нормальне Одна - 

Харківський Глина 2.76 11.17 6.60 1.19 1.09 0.17 6.48 Нормальне Одна - 

Суглинки 1.97 9.90 6.37 1.13 1.06 0.17 6.26 Нормальне Одна - 

Пісковики 3.30 10.10 7.11 2.01 1.42 0.20 7.10 Нормальне Одна - 

Київський Глина 2.18 17.20 5.98 8.34 2.89 0.48 5.40 Нормальне Дві 12.00 

Мергелі 1.74 15.90 4.64 1.75 1.32 0.29 4.50 Нормальне Одна - 

Пісок 3.05 6.20 4.43 0.54 0.74 0.17 4.17 Нормальне Одна - 

Бучакський Глина 2.58 8.29 5.10 1.94 1.39 0.27 4.89 Нормальне Одна - 

Суглинки 2.17 14.70 4.99 4.48 2.12 0.42 4.33 Нормальне Одна - 

Кора 
вивітрювання 

Дніпровський 
граніт 1.78 10.17 3.97 1.26 1.12 0.28 3.75 Нормальне Одна - 

Кіровоградський 
граніт 2.28 12.40 4.87 2.40 1.55 0.32 4.40 Нормальне Одна 10.10 

K22 залізна руда 0.61 16.80 5.06 5.42 2.33 0.46 4.55 Нормальне Одна 12.00 

K23 залізна руда 3.73 5.66 4.79 0.20 0.45 0.09 4.72 Нормальне Дві 5.20 

K25 залізна руда 0.69 17.00 5.82 13.28 3.64 0.63 4.88 Нормальне Дві 15.00 

K25 сланці 3.22 6.184 4.67 0.96 0.98 0.21 4.52 Нормальне Одна - 
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Таблиця 2.4 продовження. Статистичні дані гамма-каротажу на Біланівському родовищі 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

K26 сланці 
Сланці/кварцит 0.93 20.18 8.56 25.36 5.04 0.59 6.63 Нормальне Три - 

K25 залізна 
формація Сірокольрова 0.20 20.79 1.64 3.50 1.87 1.14 1.12 Логнормальне Дві 10.90 

Червонокольор
ова 0.20 3.41 0.92 0.17 0.42 0.45 0.80 Логнормальне Одна - 

Сланці 1.15 22.60 9.51 52.83 7.27 0.77 10.83 Логнормальне Дві - 
K23 залізна 
формація Сірокольрова 0.87 6.26 2.14 1.61 1.27 0.59 1.60 Нормальне Декілька 5.80 

Кварцит 0.54 7.25 1.95 0.83 0.91 0.47 1.75 Нормальне Одна 6.50 
Сланці 1.02 3.00 1.87 0.18 0.43 0.23 1.83 Нормальне Одна 2.80 

K22 залізна 
формація Сірокольрова 0.10 28.24 1.27 2.60 1.61 1.27 0.96 Логнормальне Одна 9.90 

Червонокольор
ова 0.32 2.22 0.89 0.08 0.29 0.32 0.87 Логнормальне Одна - 

Кварцит 0.30 1.75 0.98 0.10 0.32 0.33 0.97 Нормальне Одна - 
Сланці 0.48 21.74 6.56 22.81 4.78 0.73 5.49 Нормальне Декілька 19.00 

K21 формація 
сланців 

Біотит-
амфіболові 

сланці/кварцит 
0.22 21.28 1.99 11.85 3.44 1.73 1.07 Логнормальне Дві 11.70 

Кіровоградський 
граніт 

Кварц-
полевошпатовий 

граніт 
0.68 29.41 8.11 21.96 4.69 0.58 6.96 Нормальне Дві 26.00 

Дніпровський 
граніт 

Кварц-
плагіоклазовий 

мігматит 
2.78 28.79 9.95 15.86 3.98 0.40 10.29 Нормальне Дві 22.00 
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Зважаючи на те, що породи Біланівського родовища характеризуються низькими значеннями 

радіоактивності, аналіз оцінки можливого джерела проводився лише для декількох пластів, які 

характеризуються відносно високою розбіжністю та присутністю дуже великих значень; вони 

представлені в Таблиці 2.5 разом з розрахунком неточності. Як видно рівень неточності дуже близький 

до рівня фонової радіоактивності в усіх випадках і, таким чином, очевидним є те, що максимальні 

значення гамма-випромінювання є просто випадковими коливаннями, а не джерелами підвищеної 

радіоактивності.  

Точний розрахунок можна виконати, коли відомі показники інтенсивності випромінювання за 

значно більший час та /або доступні геометризовані вищі рівні сукупності. Останнє, однак, є 

малоймовірним через високий (близький до розбіжності) або чистий наггет-ефект, що підтверджується 

свердловинними та всеспрямованими напів-варіограмами (Малюнок 2.3).  

 
Малюнок 2.3 – Свердловинні напів-варіограми для обраних пластів 

1 – Київські глини; 2 – K26 сланці; 3 – K25 сланці; 4 – K22 сланці; 5 – K21 сланці; 6 – 
Кіровоградський граніт; 7 – Дніпровський мігматит. Різними кольорами позначені лаги варіограми від 5 

м до 80 м.  
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Таблиця 2.5 – Аналізи неточності 

 

Стратиграфічна 
одиниця Пласт 

Максимальне 
значення (МЗ), 

мкР/год 

Середнє (С), 
мкР/год 

МЗ - С, 
мкР/год 

Неточність 
джерела (δ), 

мкР/год 

Київські Глина 17.20 5.98 11.22 ±12.72 

K26 Кварц-біотитові 
сланці/кварцит 20.18 8.56 11.62 ±14.44 

K25 залізна 
формація 

Кварц-амфіболові 
магнетитові сланці 22.60 9.51 13.09 ±16.18 

K22 залізна 
формація 

Кварц-магнетитові- 
амфіболові сланці 21.74 6.56 15.19 ±16.55 

K21 формація 
сланців 

Біотит амфіболові-
сланці 21.28 1.99 19.29 ±19.40 

Кіровоградський 
граніт 

Кварц-
полевошпатовий 

граніт 
29.41 8.11 21.30 ±22.79 

Дніпровський 
граніт 

Кварц-
плагіоклазовий 

мігматит 
28.79 9.95 18.85 ±21.31 

 

Результати геостатистичного аналізу підтверджуються історичними регулярними аналізами всіх 

рядових зразків на уран та торій, що проводились ПУГ у південній частині Біланівського родовища 

(пошукові розрізи ІІІ та IV – 14 свердловин), та не було виявлено жодних інших аномалій, які можна 

було б додати до тих, які вказані в переліку в Таблиці 2.1. Також не було виявлено жодної 

радіоактивної аномалії в залізній руді.  

Аналіз неточності проводився повторно для аномальних значень з Таблиці 2.1 шляхом 

додавання вказаних значень в базу даних. В результаті були отримані наступні формули неточності 

для радіоактивності в пробурених свердловинах 1386, 1339, 1495 та 1550:  

1386 (K26) = 135 ± 144 мкР/год;  

1339 (K25) = 86. ± 98.63 мкР/год;  

1495 (K23) = 118 ± 130 мкР/год;  

1339 (K22) = 88.1 ± 98.5 мкР/год;  

1343, 1326, 1166b (K24 південні лінзи) = 57.0 ± 72.6 мкР/год;   

1550 (Кіровоградський граніт) = 131 ± 140 мкР/год;  

1495 (K24 північні лінзи) = 85.0 ± 96.2 мкР/год 

Через те, що значення інтенсивності випромінювання з видаленими середніми значеннями та 

значеннями неточності вище тих, які вказані в Таблиці 2.5, це означає, що зазначені статистичні 

записи мають різну геологічну природу. Їх можна описати як аномальні, однак не вважаючи ці 

абсолютні значення потенційним джерелом. Цей висновок підтримується даними прямого 

вимірювання керну з Таблиці 2.1, які виявилися на порядок менше або відсутніми при порівнянні з 

даними свердловинного каротажу. 

Лише одна аномалія в свердловині 1145 (К21) має значно вищі рівні неточності: 1145 (K21) = 

998 ± 1093 мкР/год. Питання її приналежності потенційному джерелу радіоактивності слід вирішити, 

шляхом підрахунку еквівалентного рівня дози, який розглядається далі в цьому звіті.  

Порівняльна статистика з історичними даними показана в Таблиці 2.6. Слід зауважити, що 

історичні дані існують не для всіх літологічних розбіжностей, вказаних в Таблиці 2.3. Різниці в 
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діапазонах даних пояснюються спостереженнями, що історичні дані охоплюють значно ширші зони. 

Тим не менш, середні значення знаходяться в тому ж порядку для всіх пластів, і в деяких випадках 

близькі, за винятком гранітів та мігматитів.  

 
Таблиця 2.6 – Порівняльна статистика з історичними даними 

Од. Пласт Статистичні дані мкР/год Поточне дослідження, мкР/год 

Мін. Макс. Середнє Мін. Макс. Середнє 
Четвертинний Суглинки 3.0 12.0 6.8 1.2 8.6 5.3 

Пісок 1.6 4.0 2.8 1.2 7.1 3.1 

Харківський Суглинки 5.0 17.5 11.2 2.0 9.9 6.4 

Пісковик 6.0 14.3 11.4 3.3 10.1 7.1 

Київський Мергель 3.0 10.4 6.5 1.7 15.9 4.6 

 Пісок 3.7 12.4 7.8 3.1 6.2 4.4 

Бучак Суглинки 2.5 6.5 4.2 2.2 14.7 5.0 

K26 Кварц-біотитові 
сланці 

3.0 35.0 14.0 0.9 20.2 8.6 

K25 Червонокольорові 0.3 2.6 1.1 0.2 3.4 0.9 

K23 Сірокольорові 0.3 6.0 2.0 0.7 6.3 2.1 

K22 Червонокольорові 0.3 2.6 1.1 0.3 2.2 0.9 

K21 Сланці/кварцит 0.9 2.9 1.3 0.7 6.3 2.1 

Криворізький Граніти 12.0 36.0 20.0 0.7 29.4 8.1 

Дніпровський Мігматити 10.0 32.0 23.0 2.8 28.8 9.9 
 

Основуючись на результатах геологічних та статистичних аналізів, слід зробити висновок, що 

жодний літологічний різновид Біланівського родовища не можна охарактеризувати як потенційне 

джерело природних радіонуклідів. Не було виявлено аномально високих значень радіоактивності для 

пластів кори вивітрювання та м’якої вскриші. Декілька аномалій, зареєстрованих в основній породі на 

даний момент представляють локальне явище (дуже обмежене) що опускається до структурного 

клину, і, таким чином, лягає на залізну руду та пласти, що її вміщують. Цей феномен аналізується на 

прикладі уранової мінералізації з регіональної структурної перспективи в наступному розділі.   

 

2.3 Глобальні фактори уранової концентрації в Криворізько-Кременчуцькому поясі  
 

Уран, як хімічний елемент, має різні геохімічні властивості, що спричинені різними умовами, при 

яких він мобілізується, мігрує та концентрується. Тому накопичення урану є складними, мають 

мінливий хімічний та мінералогічний склад, масштаб, вік та зустрічаються в різних геологічних та 

структурних ситуаціях. В Україні, більшість уранових родовищ та залягань локалізовані в межах 

Докембрійських кристалічних порід Українського щита. В основному розрізняють два мінералогічні 

види уранової мінералізації: відповідно натрій-уранова та залізо-уранова. Обидва види в 

просторовому відношенні та генетично пов’язані з натрій-лужними метасоматичними пластами – 

альбітитами [11,12]. 
 

11 Генетичні види та закономірності розташування уранових родовищ в Україні (Бєлєвцев Я.М. та Коваль В.Б, редактори), 1995, 

Видавництво Наукова Думка, 396 стор.  
12 Закономірності пластів та розташування уранових родовищ в Україні (Бєлєвцев Я.М. автор), 1968, Київ, Видавництво Наукова 

Думка, 763 стор.  
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Давно було помічено, що основні уранові родовища та залягання в Україні не розкидані по 

площі Українського щита, а скоріше сконцентровані в межах його центральної частини в такій собі суб-

широтній Південноукраїнській зоні активації. Цікаво, що не було виявлено суб-широтних 

рудоконтролюючих структур на поверхні Докембрійських формацій в межах цієї зони. Тим не менш, 

просторове розповсюдження цих родовищ обмежено Вісковським скидом на півночі та Компаніївським 

скидом на півдні [11]. Сейсмічні дані підтверджують, що ці скиди зв’язують зону опускання земної кори 

з розмахом 2-5 км. Таким чином, всі уранові родовища вважаються залишками складної історії 

оголення Докембрійських структур на Українському щиті. Також доказано, що опускання відбулося 

400-600 мільйонів років тому після формування альбіт-уранової мінералізації [13]. В глобальному 

плані, Біланівське родовище залягає на північ від описаної Південноукраїнської зони активації.  

В межах суб-меридіонального Криворізько-Кременчуцького (КРК) поясу, підвищені концентрації 

урану належать більш пізнім стадіям, після формування верхньої Гданцевської метаморфічної-

осадової свити (К3), яка залягає зверху смугастих залізистих формацій Саксаганської свити (К2). 

Наявності уранової мінералізації генетично пов’язані з орогенними (піднімаючими) явищами в 

навколишніх гранітних комплексах, де були сформовані граніти, багаті на калій та їх натрієві 

метасоматичні похідні, між 1,8 та 1,9 мільярдів років тому. На відміну від цього, вік смугастих 

залізистих формацій Кременчуцької зони складає понад 2,1 мільярди років [13]. Таким чином, уранова 

мінералізація та смугасті залізисті формації не є продуктами одного і того ж геологічного процесу.  

Щодо можливого зв’язку з урановою мінералізацією по всьому світу, смугасті залізисті формації 

мають широке літературне освітлення, підсумоване та класифіковане зокрема в [14]. Літературні 

джерелі доводять, що близько 4% багатої руди (вміст заліза понад 45%) в основному КРК поясі 

асоціюється з натрієвими метасоматитами, що містять уран, які накладаються на смугасті залізисті 

формації вздовж структур з високими деформаціями. Відомі ще два економічні родовища такого типу 

на відстані близько 100 км (Жовті Води) та 150 км (Первомайське) на південь від Біланівського 

родовища, якщо дивитись по прямій. «Ці руди залягають на глибині, що перевищує 1500 м і 

переходять вище в Саксаганський ряд. Основний мінералом є масивне магнетитове зростання з 

егірином, закрите зонами альбітизації та карбонатизації». Метасоматичного походження багатої 

магнетитової руди ніколи не було виявлено в межах Кременчуцької зони, включаючи Біланівське 

родовище.   

Ендогенні концентрації урану протягом метасоматичного процесу є локальними нерегулярними 

явищами, які можуть розвинутись на кожній метаморфній формації, включаючи залізну руду, але щоб 

це сталося в одному місці, потребується збіг декількох сприятливих умов. Основні з них підсумовані в 

Таблиці 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 
13 Родовища корисних копалин України, Том 1, Металоносні родовища корисних копалин (Щербак M.П. та Бобров O.Б. автори), 

2005, Львів, Видавництво «Центр Європи», 783 стор. 
14 Лазнічка П., 2010, Гігантські металічні родовища, Спрінгер, 949 стор. 
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Таблиця 2.7 – Основні локальні умови сприятливі для накопичення урану  

Опис стану Коментарі стосовно Кременчуцької залізорудної 
зони 

Присутність древніх пластів, збагачених ураном Відсутні в Кременчуцькій зоні 

Стиснуті синклінальні складки з розломами 
Стиснуті зміщення не відносяться до 
Біланівського родовища (скоріше до 

Єристівського) 
Відкриті складки породи, ускладнені зонами 

брекчій та тріщин Відноситься до Кременчуцького родовища U 

Сприятливі структури, які утворюють природні 
пастки для рідин, що містять уран; наприклад, 

гребні зміщень, з’єднання та пересікання 
розломів різного напрямку, зрощенні розломи, 

з’єднання рівних та круто падаючих розломів, та 
клинові тектонічні структури 

Невелика клинова структура виявлена у південній 
частині Біланівського родовища 

Комбінація структурних елементів суб-широтної 
та суб-меридіональної орієнтації, яка призводить 

до виникнення зон (блоків) локальної бокової 
дилатації в межах кристалічних пластів, які 

характеризуються проникністю для розчинів, що 
містять уран 

Південну частина Ревовського скиду можна 
описати як суб-широтну 

Метасоматичні натрій-алкалінові гідротермальні 
процеси Лише характерні ознаки 

 

Багато доказів тісних зв’язків між метасоматичними та глибинними структурами розломів суб-

меридіонального та суб-широтного простягання підсумовані в [11, 13 та 12].  

Криворізько-Кременчуцький (Основний) є єдиним глибинним розломом, відомим на цій площі. 

Ревовський скид, що пересікає, не має глибинного походження, і, зазвичай, описується як структура 

другого порядку. Незважаючи на його протягання у північно-східному напрямку від Біланівського 

родовища, вздовж цього розлому не спостерігається жодних структурних зв’язків з Кременчуцьким 

урановим родовищем. Єдиним значенням Ревовського скиду в цьому сенсі є те, що він обмежує 

мінералізацію багатих гематитів Галещинського родовища на півдні. Іншими словами, Ревовський 

скид відділяє Галещинське залізорудне родовище від Кременчуцького уранового родовища. 

Походження мінералізації гематитів на Галещинському родовищі все ще не до кінця зрозуміло.  

Геологія, структура, мінералогічний склад та параметри переробки Кременчуцької уранової 

мінералізації добре описані в [12] та проаналізовані ІГНС. Родовище локалізоване в межах сланців 

К21, що залягають вздовж відкритих складок порід та брекчій, ускладнених зонами тріщинуватості, які 

їх перетинають. Як минулі, так і поточні дослідження підтверджують відсутність просторового зв’язку 

між залізною рудою та мінералізацією урану. На плані Кременчуцьке родовище розміщується на 

південному гребні Галещинської синкліналі, і через Ревовський скид, воно не доходить далі на північ 

до родовища гематитів тієї ж структури.  

Усі різновиди Кременчуцької уранової руди важко піддаються переробці. Уран отримується за 

допомогою гідрометалургії, коли при високих температурах застосовуються каустична сода та процес 

кислотного вилужування. Однак гідрометалургійна ефективність слабка через нерозчинні властивості 

уранової руди в кислоті. Останнє є важливим з точки зору охарактеризування промислового об’єкту 

щодо радіаційних ризиків. Вилужування урану поверхневими та/або підземними не агресивними 

водами малоймовірне, і тому передумови для міграції радіоактивних нуклідів з Кременчуцького 

уранового родовища в напрямку Біланівського кар’єру відсутні. Тим не менш, це питання 

розглядається більш детально шляхом аналізу історичних гідрогеологічних даних Біланівського 

родовища та навколишньої території в наступному розділі.  
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2.4 Аналіз історичних гідрогеологічних даних  
 
Підсумкові дані по деякому вмісту радіонуклідів в підземних водах на території 

Біланівського родовища та прилеглих територіях, відповідно до документації ПУГ, 
представлені в 

Таблиці 2.8. Як можна бачити, концентрації природних радіонуклідів та значення їх активності в 

усіх водоносних горизонтах Біланівського родовища та поза ним є незначними, набагато нижче 

допустимої межі радіоактивності 1 Бк/л. 

 
Таблиця 2.8 – Підсумок даних ПУГ з забруднення ґрунтових вод. 

Номер 
смердло

вини 
Місце розташування 

Уран-238 Радій-226 

Концентраці
я, міліграм/л 

Активність, 
Бк/л 

Концентрація, 
міліграм/л 

Активність, 
Бк/л 

Четвертинний водоносний горизонт 

435 
Східна сторона 
Кременчуцького 

нафтопереробного заводу  
- - 1*10-9 0.037 

439 Село Нестеренки 0 0 1*10-9 0.037 
440 Село Нестеренки 0 0 1*10-9 0.037 
443 Північний кущ 5*10-4 0.006 1*10-9 0.037 

Харківський водоносний горизонт 
385 Село Білани 0 0 1*10-9 0.037 
451 Північна група кущів 0 0 3*10-9 0.111 
464 Село Базалуки 5*10-4 0.006 1*10-9 0.037 

Київський водоносний горизонт 
484 Північна група кущів 0 0 0 0 

Бучакський водоносний горизонт 
373 Село Білани, північ 0 0 4*10-9 0.148 
380 1.5 км від с.Кузьменки 0 0 1*10-9 0.037 
383 Село Білани 0 0 2*10-9 0.074 
388 Біланівське родовище 0 0 2*10-9 0.074 
398 20 м від лінії VII 0 0 1*10-9 0.037 
431 с. Білани, захід 0 0 4*10-9 0.148 
432 с.Кузьменки 0 0 1*10-9 0.037 
433 с.Василівка 0 0 1*10-9 0.037 
434 с.Павлівка 0 0 1*10-9 0.037 
441 с.Запсілля 0 0 3*10-9 0.111 
454 с.Мелешки 0 0 1*10-9 0.037 
465 Південна група кущів 0 0 0 0 
471 Біланівське родовище 0 0 1*10-9 0.037 
478 Біланівське родовище 2.25*10-3 0.028 0 0 
1514 Біланівське родовище 0 0 0 0 
1549 Лінія IV+300 9.75*10-3 0.121 2*10-9 0.074 
1550 Лінія IV+300 0 0 1*10-9 0.037 
1556 Лінія I 6.5*10-4 0.008 1*10-9 0.037 
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Таблиця 2.8 (продовження) – Підсумок даних ПУГ з забруднення ґрунтових вод. 

1 2 3 4 5 6 
Водоносний горизонт в кристалічних пластах 

12 с.Резники 0 0 1,7*10-8 0.629 
48 Кільце водозниження 0 0 1*10-9 0.037 
135 с.Резники 0 0 3*10-9 0.111 
396 Біланівське родовище 0 0 1*10-9 0.037 
397 с.Білани 0 0 2*10-9 0.074 
479 Біланівське родовище 5*10-4 0.006 2*10-9 0.074 
479 Біланівське родовище 0 0 2*10-9 0.074 
480 Біланівське родовище 5*10-4 0.004 1*10-9 0.037 
480 Біланівське родовище 0 0 0 0 
481 Лінія VII+300 0 0 3*10-9 0.111 
482 Лінія V+300 0 0 2.4*10-8 0.888 
483 Біланівське родовище 0 0 0 0 
1229 Лінія IV+300 0 0 1.4*10-8 0.518 
1318 Лінія VII 0 0 6*10-9 0.222 
1325 Лінія VIII 0 0 7*10-9 0.259 
1327 с.Базавлуки 0 0 2*10-9 0.074 
1332 Біланівське родовище 0 0 0 0 
1334 с.Білани 0 0 2*10-9 0.074 
1337 с.Білани 0 0 1.6*10-8 0.592 
1343 с.Базавлуки 0 0 1*10-9 0.037 
1357 Лінія VII 3.25*10-4 0.004 0 0 
1396 Лінія II+300 0 0 1*10-9 0.037 
1397 Лінія IV+150 0 0 3*10-9 0.111 
1464 Лінія V+150 0 0 0 0 
1470 Лінія V+150 0 0 0 0 
1494 Лінія VIII+300 0 0 0 0 
1508 Лінія VIII 3*10-4 0.004 0 0 
1535 Біланівське родовище 5*10-4 0.006 3*10-9 0.111 
1552 Лінія IV+300 9.75*10-4 0.012 8*10-9 0.296 
1555 Лінія I 0 0 1*10-9 0.037 

 

Відповідно до даних ПУГ, підвищені, але все ще значно менші за допустимий рівень, 

концентрації урану-238 виявлені у водоносних горизонтах Кременчуцького уранового родовища: 5*10-4 

мг/л (0.006 Бк/л) для води в м’яких вскришних породах та 9.75*10-4 мг/л (0.012 Бк/л) для водоносного 

горизонту в основній породі. Концентрації Радію-226 наступні: 1*10-9 мг/л (0.037 Бк/л) в м’яких 

вскришних породах та 2.9*10-9 мг/л (0.11 Бк/л) в водоносному горизонту в кристалічних породах. Для 

порівняння, фоновий показник Урану-238 в стічних водах з гранитів в Центральній Українській 

урановій області дорівнює 4-9 мкг/л (0.05-0.11 Бк/л). При цьому, малоамплітудні аномальні 

концентрації Урану-238 вказуються на рівні 9-29 мкг/л (0.11-0.36 Бк/л), в той час як контрольні 

аномальні значення виявляються вище 29 мкг/л (0.36 Бк/л). 

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища» Національної академії наук 

України (надалі ІГНС) нещодавно повідомила найостанніші (2012-2013) показники вмісту урану в 

водах для прилеглої території Біланівського родовища (Таблиця 2.9).  
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Таблиця 2.9 – Підсумкові дані ІГНС з вмісту урану в поверхневих та ґрунтових водах 

Місце розташування Водоносний горизонт Вміст Урану-238, 
мг/л 

Радіоактивність 
U-238, Бк/л 

Річка Рудька. с.Бондарі Поверхнева вода 4.64*10-4 0.006 
р.Псел, с. Залісся Поверхнева вода 1.52*10-3 0.020 

Кущ гідрогеологічних свердловин №2 Четвертинний горизонт 3.70*10-4 0.005 
Приватна свердловина, с. 

Крамаренки Четвертинний горизонт 2.95*10-3 0.037 

Кущ гідрогеологічних свердловин №1 Четвертинний горизонт 0.80*10-4 0.001 
Кущ гідрогеологічних свердловин №3 Четвертинний горизонт 2.57*10-4 0.003 
Кущ гідрогеологічних свердловин №3 Четвертинний горизонт 8.98*10-4 0.011 
Кущ гідрогеологічних свердловин №4 Четвертинний горизонт 7.81*10-4 0.010 
Кущ гідрогеологічних свердловин №2 Четвертинний горизонт 8.80*10-4 0.011 
Кущ гідрогеологічних свердловин №1 Четвертинний горизонт 1.13*10-4 0.001 
Кущ гідрогеологічних свердловин №3 Харківський горизонт 3.96*10-4 0.005 
Кущ гідрогеологічних свердловин №3 Харківський горизонт 7.65*10-4 0.009 
Кущ гідрогеологічних свердловин №4 Харківський горизонт 1.20*10-4 0.001 
Кущ гідрогеологічних свердловин №2 Харківський горизонт 9.08*10-4 0.011 
Кущ гідрогеологічних свердловин №3 Бучакський горизонт 1.51*10-4 0.002 
Кущ гідрогеологічних свердловин №3 Бучакський горизонт 3.17*10-4 0.004 
Кущ гідрогеологічних свердловин №4 Бучакський горизонт 9.44*10-4 0.012 
Кущ гідрогеологічних свердловин №2 Бучакський горизонт 1.07*10-4 0.001 
Кущ гідрогеологічних свердловин №1 Бучакський горизонт 2.46*10-4 0.003 

 
Як видно з таблиці, значення радіоактивності урану загалом знаходяться в межах схожого 

діапазону, що був повідомлений ПУГ, значно нижче допустимого рівня 1 Бк/л та на порядок менше, 

ніж ті, що визначені для Центральної Української уранової області. Це ще один непрямий покажчик 

відсутності активної міграції природних радіонуклідів у воду Біланівського родовища та прилеглих 

територій.  

В Таблиці 2.10 представлені більш детальні дані щодо можливої міграції природних 

радіонуклідів в кар’єр протягом перших п’яти років гірничих робіт (стадія вскришних робіт). Оцінка 

базувалась на середніх можливих концентраціях Урану-238, розрахованих на основі усіх зазначених 

даних в Таблиці 2.8 та 2.9 відповідно до нульових концентрацій. Наприклад, середня концентрація 

Урану в Четвертинному водоносному горизонті складає 3.55*10-4 мг/л, концентрація в Харківському 

водоносному горизонті – 3.84*10-4 мг/л, в Бучакському – 0.72*10-4 мг/л, та в кристалічних породах – 

1.00*10-4 мг/л. При порівнянні з допустимим значенням концентрації для Урану-238 у воді (40*10-4 мг/л 

[2]) також доводиться те, що загальні показники концентрації природних радіонуклідів для цього 

періоду гірничих робіт є мізерними. Точний розрахунок можна виконати, коли буде доступна 3-D 

гідрогеологічна модель Біланівського родовища. 
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Таблиця 2.10 – Загальний потік ґрунтових вод в кар’єр в умовах радіоактивності 

Формація 
Середні 

показники 
концентрації    

U-238*10-4, мг/л 

Розрахункові рівні припливів води за рік, м3/год 

0 1 2 3 4 5 

Четвертинна 3.55 200 560 350 300 200 170 

Харківська 3.84 - - 40 100 85 90 

Бучакська 0.72 - - - - 40 10 

Основна 
порода 

1.00 - - - - 110 140 

Загальний рівень потоку м3/год 200 560 390 400 435 410 

Річні концентрації U-238*10-4, мг/л 3.55 3.55 3.57 3.62 2.70 2.67 

 

Карти на Малюнках 2.4 та 2.5 показують результати моделювання проникності, що 

виконувались Науково-технічною фірмою «Практичної інженерної геології, гідрогеології та транспорту 

(надалі – Інститут ПІГГІТ) [15]. Контурні карти проникності показують ймовірний сценарій дренажу 

води, спричинений гірничими роботами Біланівського родовища, відповідно в Четвертинному та 

Харківському водоносному горизонтах, після перших п’яти років гірничих робіт (вскришні роботи до 

досягнення залізної руди). Очікується, що протягом періоду вскришних робіт, напрямок дренажу води 

переважно буде з півночі на південь, обумовлений воронкою Єристівського кар’єру. Тому, міграція 

природних радіонуклідів в Біланівський кар’єр не очікується через відсутність будь-яких радіоактивних 

джерел на північ від Біланівського кар’єру.  

 
Малюнок 2.4 – Контури проникності для Четвертинного водоносного горизонту (після 

перших п’яти років гірничих робіт) 
 
15 Звіт – «Розвиток системи водозниження Біланівського кар’єру на період вскришних робіт, враховуючи сценарій 
автомагістралі», інститут ПІГГІТ, 2014, Харків, 77 стор. 
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Малюнок 2.5 – Контури проникності для Бучакського водоносного горизонту (після 

перших п’яти років гірничих робіт) 
 

Щодо вірогідного впливу Кременчуцького родовища уранової руди в звіті ІГНС обговорюється 

можливість того, що кора вивітрювання кристалічних порід може бути шляхом міграції для природних 

радіонуклідів, особливо в тих частинах кори, які щільно підходять до Ревовського скиду. 

Існує два контраргументи проти цієї думки. Перш за все, на основі достатніх даних, 

представлених ІГНС, основний напрямок дренажу в водоносних горизонтах кори вивітрювання та 

м’якої вскриші, якщо не брати до уваги гідроворонку Єристівського кар’єру, визначається загальним 

нахилом кристалічного фундаменту (Український щит) в напрямку Дніпровсько-Донецької западини, 

тобто в північно-північно-східному протилежному напрямку від Біланівського родовища. Та по-друге, 

кора вивітрювання не є однорідною та має складну структуру. В межах зони Біланівського родовища 

інтенсивність вивітрювання (потужність) більш глибока на гранітах, мігматитах та неекономічних 

смугастих залізистих кварцитах К232. На відміну від цього, на економічних смугастих залізистих 

кварцитах (К22 та К25) і формаціях сланців, вона слабо розвинута. Вивітрена залізна руда 

представляє компактну цілковито коричневу кавернозну породу, сформовану під впливом кислот, що 

призвели до вилужування кварцу та загального збагачення гематиту. Докази підвищеної радіації в корі 

вивітрювання виявлені не були. Результати робіт ІГНС з охарактеризування фонової радіації більш 

детально обговорюються та підсумовуються в наступному розділі.  

 

2.5 Аналіз досліджень з охарактеризування фонової радіації (2012-2013)  
 

Незважаючи на те, що історичні пошукові роботи не виявили доказів обґрунтованості можливої 

міграції радіонуклідів в підземні води та пласти породи Біланівського родовища, ТОВ «Біланівський 

ГЗК» приділив детальну увагу цій проблемі, враховуючи важливість цього питання для місцевої 

громадськості. До виконання цього дослідження ТОВ «Біланівський ГЗК» розробив спеціалізовану 

технічну програму з охарактеризування радіаційних ризиків, яка включала три звіти ІГНС:  
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• Наукове дослідження №63/1 «Дослідження природної радіоекологічної ситуації та оцінка 

ризиків, пов’язаних з радіоактивною безпечністю з метою розробки Біланівського родовища 

залізної руди», вересень 2012;  

• Наукове дослідження №05/2013 «Гідрогеохімічне дослідження водних об’єктів на території 

ТОВ «Біланівський ГЗК», Полтавська область», серпень 2013; та 

• Наукове дослідження «Дослідження можливих впливів Кременчуцької уранової 

мінералізації на формування природного радіоактивного фону на території ТОВ 

«Біланівський ГЗК» листопад 2013. 

 

Ці звіти містять детальний опис геологічної структури та гідрогеологічних умов Біланівського 

родовища, уранової мінералізації глобальної Криворізько-Кременчуцької тектонічної зони та аналіз її 

можливого впливу на Біланівське родовище, результати польових та лабораторних екологічних 

досліджень, картографічні та ГІС (геологічна інформаційна система) документи з аналізами польових 

та лабораторних досліджень, оцінками радіаційних ризиків та визначенням зон розломів, де можлива 

активна міграція радіонуклідів в підземні води. 

Тим не менш, необхідно відмітити що за своїм текстом всі звіти досліджень 2012-2013 мають 

багато спільного, та висновки, зроблені в різних звітах, часто базуються на тих самих даних. Таким 

чином, кожний наступний звіт має посилання на попередній звіт зі спеціальним підкресленням нових 

даних або нового об’єкту дослідження.  

Детальний опис фізичних географічних, топографічних, гідрографічних характеристик, 

рослинності та клімату проектної зони представлений в звіті ІГНС 2012 року. Спеціальний розділ 

присвячений геологічному та тектонічному опису регіональної Кременчуцької синклінальної структури, 

яка вміщує Біланівське залізорудне родовище. Рудні тіла, а також вскришні пласти та бокові породи 

Біланівського родовища достатньо детально описані, щоб можна було визначити їх просторове 

розповсюдження, потужність та спосіб залягання. Гідрогеологічний опис надається окремо для 

кожного водоносного горизонту, та основні характеристики ґрунтових вод із встановленим фактом 

забруднення верхнього дзеркала води продуктами нафтопереробки представлені, використовуючи 

історичні дані з розвідницької кампанії 1970-1989 років, що проводилась ПУГ.  

Усі звіти ІГНС містять посилання на попередні пошукові роботи з виявлення урану та рідких 

елементів, що проводились ПУГ на території Біланівського родовища протягом 1975-1979 років. ПУГ 

зареєструвала декілька випадків підвищеної гамма-радіоактивності в п’яти з 289 пробурених 

свердловин на родовищі, в яких проводився гамма-каротаж (Таблиця 2.1). З цих п’яти записів лише 

один (пробурена свердловина 1145, інтервал 235-238 м) вказував на можливість залягання уранової 

аномалії з рівнем гамма-випромінювання 1,1 мкР/год. Це значення теоретично повинно відповідати 

вмісту урану 0,8%, однак прямі вимірювання матеріалу керну в лабораторії показали можливий 

урановий вміст зі значно нижчим значенням 0,011%. Усі інші записи гамма-каротажу показали рівень 

гамма-випромінювання 120-140 мкР/год, що відповідає еквівалентному вмісту урану 0,01%. 

Зареєстровані інтервали «аномалій» не перевищують 10-85 см керну по довжині лише з одним 

винятком в пробуреній свердловині 1494, в якій фактична довжина такого інтервалу дорівнює 5,8 м. 

Таким чином, не було виявлено накопичення радіоактивної руди економічної уваги або тієї, що 

потенційно може забруднити залізну руду. Більш того, відмічені низько-інтенсивні «аномалії» 

розташовані у південній частині родовища на значно глибших горизонтах, які розглядаються для 

ведення гірничих робіт, за межами кінцевого контуру кар’єру. Вони не відносяться до пустої породи 
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(не будуть видобуватись під час гірничих робіт), не мають візуального зв’язку з існуючими розломами, 

і тому, не несуть взагалі, або мають лише невеликий ризик екологічної та радіаційної безпеки на 

період розробки родовища. Також, як було зазначено вище, можлива радіоактивна мінералізація була 

зареєстрована в різних стратиграфічних бокових формаціях, і тому вважається випадковим 

заляганням природної концентрації радіоактивності.  

Історичні дослідження ПУГ (1975-1979) не виявили накопичення рідкісних, рідкоземельних, 

благородних та неблагородних металів окрім залізної руди, які можуть супроводжуватись урановою 

мінералізацією. Незважаючи на це, та за запитом ТОВ «Біланівський ГЗК», ІГНС описав Кременчуцьке 

уранове родовище, яке розташоване біля південно-західної сторони селища Нова Галещина, далеко 

поза проектною територією. Даний звіт посилається на публікацію «Зв’язки формацій та локалізація 

уранових родовищ в Україні» (1968) з особливим підкресленням опису результатів добування урану. 

Результати технологічних досліджень показали, що Кременчуцька уранова мінералізація важко 

піддається добуванню урану, в той час як середній вміст урану в руді в пластових умовах складає 

0,05-0,08%. Враховуючи ці факти, а також її розміри, Кременчуцька уранова мінералізація вважається 

неперспективною для економічного розвитку. Враховуючи складність металургійного добування урану 

(вилужування сірчаною кислотою), також важко уявити вилужування урану природними низько-

активними підземними водами.  

Тому, щодо зазначених фактів, звіти ІГНС 2012-2013 є узагальненням (об’єднання 
посилань 3 та 19) ранніх досліджень, які використовувались тим чи іншим способом в цьому 
звіті ТОВ «Екомонітор».  

Оригінальне дослідження з визначення радіаційних ризиків, описане у звітах ІГНС, включало 

наступні методи:  

1. Вимірювання фонових рівнів гамма-випромінювання на поверхні та в пробурених 

свердловинах, використовуючи польові радіометри SRP-88 та SRP-68, також 

використовувались для радіологічного дослідження на спостережних точках на поверхні, 

розміщених вздовж дев’яти ліній геологічного розрізу та з інтервалом кожні 100-500 м на 

трьох рівнях – 1 м над поверхнею, на поверхні та в межах «рівня ґрунту до 1 м в глибину»; 

2. Вимірювання еквівалентної дози радіації Векторним інструментом в тих самих спостережних 

точках; 

3. Аналітичне дослідження зразків ґрунту та матеріалу скальних порід.  

Стосовно вищезазначеного, були виявлені деякі невідповідності в даних, повідомлених ІГНС. 

Наприклад, Малюнок 3.2 в звіті 2012 року показує еквівалентні залишкові дози, але не фоновий рівень 

дози гамма-випромінювання на проектній території. Вимірювання фонового рівня дози гамма-

випромінювання (кількість спостережених точок - 31) на рівні 1 м над поверхнею показують 

однорідність в діапазоні 10-15 мкР/год, що відповідає фоновому значенню відповідного географічного 

регіону (Полтавська область).  

Невелике перевищення дози природного рівня гамма-випромінювання до 30 мкР/год було 

зареєстровано лише в двох спостережних точках (точки 172 та 178) в ґрунті на глибині 0-1 м. В цих 

місцях виміряний показник еквівалентної залишкові дози перевищує фонові рівні у 1,5-2 рази, до 0,22 

мкЗв/год. Ці дві точки розташовані недалеко від Кременчуцької уранової аномалії біля селища Нова 

Галещина, і тому, ймовірно, що ґрунт на цій території був забруднений матеріалом історичних (1960-

1970) пошукових робіт урану (аналізи керну, транспортування і т.п.).  
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Ще однією характеристикою рівня радіації на території, що наводиться у звітах ІГНС, є 

територіальна гамма-активність, представлена в Бк/м2. В 7 з 36 точках вимірювання цей показник 

значно відрізняється від фонових рівнів (130-690 порівняно з фоновим нижче 10). Однак відповідно до 

цього звіту, точні межі цих точок визначити важко.  

Вміст Радону-222 вимірювався в ґрунті однократно та визначався в одиницях об’ємної 

концентрації в діапазоні між 23 та 161 Бк/м3, що не є аномально високим рівнем. Важливо, що немає 

зв’язку між фоновими значеннями гамма-випромінювання, що вимірюється у повітрі на рівні 1 м над 

поверхнею землі та на верхньому шарі ґрунту і вмістом радону-222 в ґрунті.  

Атмосферний пил збирався, використовуючи пластини з марлею, встановлені на рівні 1 м над 

землею. Три з них були встановлені в довільних місцях та ще одна (для контролю) в м. Комсомольськ. 

Однак звіт не містить даних параметрів радіоактивності атмосферного пилу, але замість цього існують 

вимірювання деяких інших хімічних елементів, виміряних RFA. 

Проби ґрунту відбиралися методом «конверту» зі сторонами 10м х 10 м та інтегрованим 

методом ручного буріння свердловини (загалом 31 зразок). Проби води відбирались зі спостережених 

свердловин (27), громадських свердловин (4) та з водних об’єктів на поверхні (3). Буровий керн 

відбирався зі свердловин 1, 4 та 8 (Таблиці 3.6-3.7) в межах інтервалу 85-310 м.  

Вимірювання загальної радіоактивності радіонуклідів з гамма-випромінюванням в матеріалах 

твердого/м’якого ґрунту та скельного матеріалу виконувалися, використовуючи радіометр FoodLight. 

Отриманні значення представлені в Бк/м2. Однак неясно, як ці дані використовувати, та чи були 

виявленні значення перераховані на площі відбирання, тому що при описанні методу вимірювання 

використовувалась стандартна об’ємна одиниця вимірювання в Бк/м3 (Бк/кг). Тим не менш, автори 

звіту роблять однозначний висновок, що зазвичай, ґрунт в межах проектної території 

характеризується низьким рівнем радіоактивності.  

Аналіз гамма-спектрометрії проб виконувався, використовуючи спектрометр з GeLi детектором з 

дискретністю 6 кеВ на лінії енергії 285 кеВ. Інші технічні параметри цього вимірювального приладу, 

такі як відносна ефективність, та метод, що використовувався для калібрування енергії та 

ефективності не вказуються у звітах. Через те, що нижня межа визначення для деяких радіонуклідів 

була показана у звіті з ємністю «Марінеллі», можна очікувати, але не доводити, що проби 

вимірювались такою самою ємністю. Звіт ІГНС 2012 представляє результати вимірювання деяких 

радіонуклідів лише для 9 проб, незважаючи на те, що було відібрано набагато більше проб, і тому 

навряд чи можливе правильне інтерпретування цих даних.  

Загальна альфа- та бета-радіоактивність твердих матеріалів (скельної породи, ґрунту) 

вимірювалась за допомогою радіометру «Спутнік». Отримані значення представлені у звіті в одиницях 

імп/хв., що є лише показником рахунку, і тому може використовуватись лише з порівняльною метою 

для швидкого сканування зразків під час процесу ідентифікації аномальної проби.  

Вміст урану в пробах води вимірювався флуоресцентним методом, використовуючи 

флуориметр АУФ-101. У звіті представлені результати вимірювання для 8 проб з загальної кількості 

відібраних - 34, в діапазоні 0.8*10-4-1.52*10-3 мг/л, що після повторного перерахунку дає еквівалентний 

вміст Урану-238 0.001-0.02 Бк/л, що є набагато нижче при порівнянні з попередніми дослідженнями в 

1970 роках. На відміну від цього, вміст радону в воді, що вимірювався в 10 пробах, був в діапазоні 0.08 

– 0.59 Бк/л. Як загальну властивість слід зазначити, що у звітах ІГНС більшість експериментальних 

даних не проходили порівняльний аналіз між різними одиницями вимірювання, отриманими 

результатами та національними і міжнародними контрольними рівнями. 
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Однак статистичний аналіз отриманих даних дозволив зробити основний висновок (точна 

цитата) – «вплив зовнішніх факторів (стан атмосфери, сонячна активність) на природний фон 

радіоактивності навколишнього середовища значно переважає вплив внутрішніх факторів – питома 

радіоактивність неживої системи ґрунту». На додачу до всього іншого, цей висновок підтверджує 

низький рівень радіоактивності ґрунту.  

В таблиці 4.1 звіту 2012 року показані значення вмісту радону в повітрі в межах території 

Біланівського родовища, виміряні за допомогою приладу AlphaGuard PQ2000. Отримані дані 

виявилися в діапазоні 13-40 Бк/м3, що вказує на відсутність аномального вдихання радону з ґрунту в 

межах проектної території. Теоретично це також вказує на відсутність проблем з радіацією, 

пов’язаною з радоном.  

Після запиту від ТОВ «Біланівський ГЗК» в 2013 році ІГНС розширили область дослідження та 

збору даних для охоплення більш значної території, ніж виключно площа Біланівського родовища. В 

такому випадку, вимірювання фонового гамма-випромінювання, що проводилось в додаткових 46 

спостережених точках не виявили аномальних значень. Об’ємні концентрації радону в ґрунті 

підтвердили дані звіту 2012 року за винятком однієї точки, де концентрація радону в ґрунті досягла 

507 Бк/м3. Через те, що це було єдине вимірювання, що не повторилось, а усі інші параметри 

радіоактивності, виміряні в даній точці наближаються до середніх значень, не обґрунтовано вважати, 

що була виявлена локальна аномалія.  

Але важливо зазначити, що гамма-спектрометричні вимірювання ґрунту, вказані у звіті 2013 

року ІГНС, показали значні та розкидані розбіжності в плані активності радіонуклідів в межах одного 

ряду продуктів розпаду, що вказує на значну незбалансованість між членами ряду (наприклад U-238 

та його дочірні продукти); а також співвідношення між ізотопами Урану-238 та Урану-235 не відповідає 

своїй природній чисельності. Таким чином, дані, представлені в Таблиці 3.7 звіту викликають питання 

щодо достовірності отриманих результатів та якості їх інтерпретації перед переходом до їх 

статистичного аналізу.  

Значний об’єм звіту ІГНС 2013 року присвячений обговоренню питань, пов’язаних з новітньою 

тектонікою в межах проектної площі та можливого впливу тектоніки на міграцію радіонуклідів вздовж 

площини скиду та зон тріщинуватості. Висловлені ідеї базуються виключно на теоретичних наукових 

принципах, в той час як доказів цих ідей на місцевому рівні знайдено не було. Також зрозумілим є те, 

що обговорення найновіших тектонічних проблем не входило в перелік завдань, вказаних ТОВ 

«Біланівський ГЗК». Як би там не було, спеціальна пропозиція встановлення додаткових 

спостережних свердловин в зонах тріщинуватості в межах формацій основної породи Біланівського 

родовища заслуговує уважного розгляду.    

На закінчення, ІГНС в 2012-2013 роках зібрав велику кількість даних польових спостережень та 

різних аналітичних даних, і вони підтверджують відсутність будь-якої радіоактивної аномалії в межах 

території Біланівського родовища та запланованих об’єктів інфраструктури ТОВ «Біланівський ГЗК». 

Однак кількість та якість лабораторних досліджень радіоактивних характеристик води, ґрунту, 

основної породи та рудного матеріалу і т.п. не були задовільними для правильного аналізу радіаційної 

безпечності у відповідності до національних та міжнародних стандартів, і тому було запропоновано 

розширити дослідження з охарактеризування радіаційного фону та залучити професійну команду в 

області радіологічних оцінювань.  
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3 РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВИХ ДЖЕРЕЛ РАДІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ В 
ГЕОЛОГІЧНИХ ПЛАСТАХ ТА ЕЛЕМЕНТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МЕЖАХ 
ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТУ РОЗРОБКИ БІЛАНІВСЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО РОДОВИЩА ТА 
ЙОГО САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ 

 

3.1 Методи та підхід 
 

Розгляд та аналіз усіх реєстрів історичних радіаційних даних, виконаний в попередньому 

Розділі, дозволив ретельно спланувати масштабну польову кампанію в межах проектної території. 

Вона була спеціально націлена на пошук та ідентифікацію можливих джерел радіації (Малюнок 3.1). 

Особлива увага приділялась геотехнічним свердловинам, пробуреним на момент польових робіт для 

проведення прямих вимірювань рівнів радіоактивності в усіх геологічних пластах, та в рамках цих 

робіт, команді спеціалістів був наданий повний доступ до архіву керну свердловин, який відбирався з 

тіла родовища, котлованів, траншей та інших елементів інфраструктури.  Представник ТОВ 

«Біланівський ГЗК» був весь час присутній для надання команді спеціалістів будь-якої можливої 

технічної допомоги та підтримки, а також для забезпечення контролю якості процедур відбирання 

зразків. 

Як було показано в Розділі 2 цього звіту, існує невелика вірогідність, що деякі геологічні 

формації родовища можуть містити невеликі включення породи, в яких потенційно можуть бути 

присутні концентрації природних радіонуклідів ряду розпаду Урану-Торію, що перевищують критерії 

ідентифікації природних радіоактивних матеріалів (1 Бк/г). У зв’язку з цим, існує низька вірогідність 

того, що ці включення, за їх наявності, можуть потенційно бути розроблені під час гірничих робіт. З 

іншого боку, історичний аналіз показав, що включення порід з підвищеним радіаційним рівнем 

зустрічалися в обмеженій кількості поза запланованою територією ведення гірничих робіт, і що їх 

просторове розповсюдження обмежується специфічними структурними елементами та літологічними 

одиницями. Таким чином, проводилось детальне дослідження цих елементів та формацій (Малюнок 

3.2 та Малюнок 3.3). 

Крім того, типові зразки всіх мінералогічних різновидів порід родовища збирались з керну 

свердловин після аналізу гамма-каротажу. Зразки основної породи досліджувались для вирішення 

двох основних задач:  

• Оцінити максимальній можливий вміст природних радіонуклідів в усіх геологічних пластах 

Біланівського родовища. Це питання розглядалось, використовуючи показання рівня дози 

гамма-випромінювання в вертикальному розрізі пробуреної свердловини на тіло родовища в 

якості шаблону. Проби відбирались на межі контакту різних літологічних горизонтів, де рівні 

гамма-випромінювання показали найвищі значення. Таким чином вивчався та перевірявся так 

званий «поганий сценарій» на додачу до аналізу статистичних даних, що проводився в Розділі2.   

• Оцінити середній вміст природних радіонуклідів в усіх геологічних формаціях Біланівського 

родовища. Питання вирішувалось шляхом відбирання у випадковому порядку невеликих (20 г) 

звичайних проб з кернів, що представляють різні свердловини, а також з різних горизонтів, що 

представляють різні літологічні різновиди. Всі звичайні проби були об’єднані для отримання 

одного згрупованого зразка, який був відправлений в аналітичну лабораторію. Ця процедура 

застосовувалась по відношенню до всіх геологічних формацій, відомих на сьогодні в межах 

Біланівського родовища.  
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Підготовка зразків для подальшого аналізу проводилась в лабораторії УкрГМІ.  

Елементи навколишнього середовища були піддані спеціальній кампанії польових робіт, яка 

охоплювала значно більшу територію, ніж площа геотехнічного буріння (Стадія 1). Територія 

відбирання зразків включала кінцеві контури кар’єру, супутню інфраструктуру для ведення гірничих 

робіт, заплановану санітарну зону, прилеглі території та навіть далі, а також сусідні села (Малюнки 

3.2, 3.3).  

• діапазон відібраних проб включав наступне:  

• ґрунт верхнього шару та нижні осадові породи;  

• ґрунтова вода, відібрана із спостережених свердловин; 

• поверхнева вода, зібрана з річок та струмків на прилеглій території; 

• вода з домашніх криниць з найближчих селищ, прилеглих до території кар’єру; 

• проби атмосфери з завислими частинами, відібрані на піддослідній території на висоті 1 м 

від поверхні землі.  

Аналітичні роботи та лабораторні дослідження зібраних проб проводились для визначення 

вмісту природних радіонуклідів, використовуючи методи низько-фонової гамма-спектрометрії, альфа-

спектрометрії та рідинно-сцинтиляційної спектрометрії.  

Вміст природних радіонуклідів в пробах, зібраних з пластів залізної руди та основної породи 

Біланівського родовища, порівнювався з національними та міжнародними регуляторними стандартами 

стосовно природних радіоактивних матеріалів та відповідності критеріям безпеки, встановленим цими 

стандартами.  
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Малюнок 3.1 – План загального розташування Біланівського проекту 
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Малюнок 3.2 – Схема відбирання проб 
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Малюнок 3.3 – План розташування геотехнічних свердловин 
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3.2 Зразки м’яких вскришних порід, основних порід та залізної руди 
 

До початку кампанії з відбирання зразків була вивчена історична геологічна база даних, що 

відноситься до території ведення гірничих робіт на Біланівському родовищі. Також були доступні 

зразки керну зі свердловин з архіву нещодавніх геотехнічних кампаній. Як було коротко зазначено в 

розділі 3.1, основними критеріями, що застосовувались для охарактеризування зразків 1-ої Партії, був 

або геологічний контакт між різними літологічними одиницями або горизонти з підвищеним рівнем 

радіоактивності в порівнянні з природним фоном на прилеглих територіях, яка визначалась, виходячи 

з даних вертикального гамма-каротажу, який проводився в кожній пробуреній свердловині на тіло 

родовища.  

Застосовувались наступні умови відбирання проб: об’єм проби повинен бути 100-200 см3 

подрібненого сухого матеріалу та принаймні один зразок повинен представляти один окремий 

мінералогічний (літологічний) різновид м’якої вскриші, основної породи та/або залізної руди. Зразки    

1-ої Партії були згруповані в два набори: м’які вскришні чи осадові породи та основні породи, 

включаючи залізну руду (Таблиця 3.2).  

 
Таблиця 3.1 – Зразки 1-ої партії осадових порід з визначеними підвищеними рівнями дози 

гамма-випромінювання у свердловинах 

 

№ 
Номер 

геотехнічної 
свердловини 

Глибина 
зразку, м 

Гамма-
каротаж 
мкР/год 

Стратигра 
фічна 

одиниця 
Літологічний вид Код зразку 

1 
GT-2 

35 10 Phr Алевроліт BNGT235 

2 76 16 Pbc Вуглезалізистий 
пісок BNGT276 

3 
GT-3 

3 8 Q Глинистий пісок BNGT33 
4 15 8 Phr Пісковик BNGT315 
5 73 8 Pkv Мергель BNGT373 
6 GT-5tw 70 7 Pkv Мергель BNGT5t70 
7 

GT-7 

3 8 Q Глинистий пісок BNGT73 
8 35 10 Phr Алевроліт BNGT735 

9 82 8 Pbc Вуглезалізистий 
пісок BNGT782 

10 
GT-9 

35 10 Phr Алевроліт BNGT935 

11 80 8 Pbc Вуглезалізистий 
пісок 

BNGT980A 
12 8 BNGT980B 
13 

GT-12 
35 9 Phr Алевроліт BNGT1235 

14 80 8 Pbc Вуглезалізистий 
пісок BNGT1280 

15 

GT-19 

2 8 Q Суглинок BNGT192 
16 33 10 Phr Глауконітовий пісок BNGT1933 

17 75 10 Pbc Вуглезалізистий 
пісок BNGT1975 

18 75.5 8 Pbc + кора 
вивітрювання 

Вуглезалізистий 
пісок з гравієм  BNGT1976 
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Таблиця 3.2 – Зразки 1-ої партії основних порід, включаючи матеріали залізної руди з 
визначеними підвищеними рівнями дози гамма-випромінювання у свердловинах 

 

№ 
Номер 

геотехнічної 
свердловини 

Глибина 
зразку, м 

Гамма-
каротаж 
мкР/год 

Код породи Петрогра фічний 
вид Код зразка 

19 
GT-2 260 

16 К22 залізна 
руда 

Магнетитовий 
кварцит 

BN2260A 

20 16 BN2260B 
21 

GT-5tw 95 
7 К25 залізна 

руда 

Кумінгтоніт-
магнетитовий 

кварцит 

BN5tw95A 

22 7 BN5tw95B 

23 
GT-6 205 

10 К25 залізна 
руда 

Магнетитовий 
кварцит з шаром 

сланцю  

BN6205A 

24 10 BN6205B 

25 
GT-11 146 

10 
K24 сланці Кварцит, що містить 

магнетит, сланці  
BN11146A 

26 10 BN11146B 
27 

GT-17 

225 
30 

К22 залізна 
руда 

Кумінгтоніт-
магнетитовий 

кварцит, сланці, що 
містять магнетит 

BN17225A 
28 30 BN17225B 

29 
229 

24 BN17229A 

30 24 BN17229B 

31 
235 

24 BN17235A 

32 24 BN17235B 

33 
245 

30 BN17245A 

34 30 BN17245B 
35 

GT-19 268 
20 

К21 сланці Біотито-хлоритові 
сланці 

BN19268A 
36 20 BN19268B 

 
Згруповані зразки для охарактеризування середнього вмісту природних радіонуклідів в межах 

одного і того ж літологічного різновиду, були включені у 2 Партію. Їх опис представлений в Таблиці 

3.3. 
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Таблиця 3.3 – Зразки 2-ої Партії для визначення середнього вмісту природних 
радіонуклідів 

№ 
Номер 

свердло
вини 

Глибина 
зразку, м 

Стратигра
фічна 

одиниця 
Назва породи Тип 

Літологія / 
Петрографіч 

ний склад 
Структурний 

тип 
Лаборатор 

ний код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

GT-1 3 

Q Четвертинна 
формація Вскриша Глинистий 

пісок Консолідований B1502QSC 
GT-5tw 2 
GT-20 3 
GT-2 2 

2 

GT-1 11 

Q Четвертинна 
формація Вскриша Пісок Консолідований B1501QS 

GT-5tw 8 
GT-20 7 
GT-2 10 

3 

GT-1 28 

Phr Харківська 
формація Вскриша Глина Консолідований B1503KhC 

GT-5tw 17 
GT-20 27 
GT-2 20 

4 

GT-1 31 

Phr Харківська 
формація Вскриша Пісок Консолідований B1504KhS 

GT-3 35 
GT-19 36 
GT-20 30 

5 

GT-1 56 

Pkv Київська 
формація Вскриша Мергель Консолідований B1505KiM 

GT-5tw 54 
GT-7 62 
GT-20 71 
GT-2 52 

6 

GT-5tw 76 

Phr Київська 
формація Вскриша Глина/ 

суглинок Консолідований B1506BuC 
GT-2 77 
GT-1 78 
GT-19 77 
GT-20 80 

7 
GT-2 

81 MZ 
К25 залізна руда Кора 

вивітрюванн
я 

 Некогерентний B1508K25 GT-5tw 84 
GT-8 87 

8 
GT-17 

94 MZ 
К22 залізна руда Кора 

вивітрюванн
я 

 Некогерентний B1507K22 
GT-19 80 

9 
GT-1 91 

MZ Kz 
Кора 

вивітрюванн
я 

Кіровоградсь 
кий граніт Некогерентний B1510KG 

GT-15 100 

10 
GT-4 102 

MZ Dn 
Кора 

вивітрюванн
я 

Дніпровський 
мігматит Некогерентний B1509DG 

GT-10 104 

11 

GT-2 92 

PR1sx 
К25 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Залізна руда Консолідований B1513K25 

GT-8 109 
GT-6 127 
GT-5 133 

12 GT-12 114 PR1sx 
К23 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Залізна руда Консолідований B1512K23 

13 
GT-3 151 

PR1sx 
К22 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Залізна руда Консолідований B1511K22 GT-17 140 

GT-20 220 
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Таблиця 3.3 – продовження 
1 3 4 5 6 7 8 9 2 

14 GT-19 227 PR1sx 
К22 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Сланці Консолідований B1514K22 

15 GT-11 92 PR1sx 
К23 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Сланці Консолідований B1515K23 

16 
GT-14 115 

PR1sx 
К25 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Сланці Консолідований B1516K25 

GT-13 181 

17 
GT-10 118 

AR2sx Dn Молода 
порода 

Дніпровський 
мігматит Консолідований B1518DG 

GT-4 120 

18 
GT-1 102 

AR2in Kz Молода 
порода 

Кіровоградсь 
кий граніт Консолідований B1517KG 

GT-15 131 

19 GT-15 148 AR2in Основний 
розлом 

Зона 
розлому 

Кіровоградсь 
кий граніт Fractured B1524KG 

20 GT-10 152 AR2sx Ревтовський 
скид 

Зона 
розлому 

Дніпровський 
мігматит Fractured B1527DG 

21 
GT-16 144 

PR1sx 
К26 сланці, 
Основний 

розлом 
Зона 

розлому Сланці Fractured B1523K26 

GT-18 169 

22 
GT-15 178 

PR1sx К26 сланці Висяче 
крило Сланці Консолідований B1520K26 

GT-18 179 

23 GT-13 155 PR1sx 
К25 залізна 

руда, Основний 
розлом 

Зона 
розлому Залізна руда Тріщинуватий B1521K25 

24 GT-12 172 PR1sx 

К23 залізна 
руда, 

Галещинський 
скид 

Зона 
розлому Залізна руда Тріщинуватий B1525K23 

25 GT-17 220 PR1sx 
К22 залізна 

руда, Основний 
розлом 

Зона 
розлому Залізна руда Тріщинуватий B1522K22 

26 GT-14 272 PR1sx 

К25 залізна 
руда, 

Галещинський 
скид 

Зона 
розлому Залізна руда Тріщинуватий B1526K25 

27 GT-13 195 PR1sx 
формація К25, 
Ревтовський 

скид 
Зона 

розлому Сланці Тріщинуватий B1528K25 

28 GT-17 294 PR1sx К21 сланці Лежачий бік Сланці Консолідований B1519K21 

 

Усі зразки зібрані з формацій осадових порід, були висушені та подрібнені до досягнення однорідного 

стану. Зразки основної породи та руди також були висушені, подрібнені (в щоковій дробарці) та 

перетерті (на роликовому млині) до досягнення 95% фракції 1мм.  
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Малюнок 3.4 – Процедура усереднення та пакування зразків для вимірювання 

 

Для охарактеризування вмісту радіонуклідів в зразках ґрунту, основної породи та рудного матеріалу 

застосовувались комплексні методи аналізу радіонуклідів:  

• Пряма гамма-спектрометрія; 

• Альфа спектрометрія; 

• Рідинно-сцинтиляційна спектрометрія 

 

Усі зразки, відібрані з пластів Біланівського родовища були належним чином проаналізовані на 

вміст радіонуклідів, використовуючи одиниці концентрації радіоактивності Бк/кг. 238U, 230Th, 226Ra, 
210Pb, 40K, ті інші радіоізотопи вимірювались прямою гамма-спектрометрією в лабораторії гамма-

спектрометрії та радіохімії Відділу радіаційного моніторингу навколишнього середовища Українського 

Гідрометеорологічного Інституту (УкрГМІ, Малюнок 3.5). Ця лабораторія сертифікована МАГАТЕ та є 

активним членом мережі МАГАТЕ аналітичних лабораторій для вимірювання природної 

радіоактивності (ALMERA). 
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Малюнок 3.5 – Установка для гамма-спектрометрії в лабораторії УкрГМІ 

 

В рамках проекту аналізувалися зразки порід з різної глибини та різних літологічних різновидів 

(алеврити, мергелі, пісковики та декілька видів пісків: карбонатні, вуглисті, розсіяний з гравієм, 

глауконітові). Зразки відбирались з керну геотехнічних свердловин GT-2, GT-3, GT-5tw, GT-7, GT-9, 

GT-12, GT-19, розташування яких показано на Малюнку 3.3.  

Крім того, зразки, що представляють залізорудне тіло та материнські метаморфні породи, 

відбирались з геотехнічних свердловин GT-2, GT-5tw, GT-6, GT-17, GT-19. Точне розташування точок 

відбирання зразків узгоджувалось з Замовником для визначення складу радіонуклідів основного 

рудного тіла та навколишніх порід, що з ним граничать.  

Метаморфні пласти були представлені магнетитовими кварцитами, кварцитами, що містять 

магнетити з шаром сланців, кумінгтоніт-магнетитовими кварцитами, біотито-хлоритовими сланцями та 

іншими.  

Результати вимірювань зразків першої категорії (Партія 1) представлені в Таблиці 3.4. 

Показники вмісту природних радіонуклідів в залізній руді та материнських породах також представлені 

в підсумковому розділі зі спеціальною увагою до регуляторної практики.    
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Таблиця 3.4 – Природні радіонукліди, визначені в осадових породах, основній породі та матеріалах залізної руди за даними гамма-спектрометрії 
(Партія 1) 

Свердло
вина 

Глибина 
зразку, м 

Стратигра
фічна 

одиниця 

Літологічний 
різновид 

Активність, Бк·кг -1 
238U ± 226Ra ± 210Pb ± 235U ± 232Th ± 40K ± 

GT-2 
35 Phr Алевроліт 39.8 8.0 45.5 9.1 33.3 8.3 1.81 0.36 22.4 4.5 669 134 

76 Pbc Вуглезалізистий 
пісок 33.3 6.7 29.1 5.8 29.2 7.3 1.51 0.30 39.8 8.0 518 104 

GT-3 
3 Q Глинистий пісок 39.5 7.9 43.0 8.6 41.3 10.3 1.79 0.36 37.4 7.5 597 119 
15 Phr Пісковик 23.9 4.8 29.9 6.0 27.4 6.9 1.08 0.22 26.8 5.4 724 145 
73 Pkv Мергелі 14.2 2.8 20.1 4.0 15.3 3.8 0.65 0.13 18.0 3.6 397 79 

GT-5tw 70 Pkv Мергелі 15.5 3.1 15.4 3.1 13.7 3.4 0.70 0.14 15.1 3.0 345 69 

GT-7 

3 Q Глинистий пісок 33.6 6.7 33.5 6.7 32.9 8.2 1.53 0.31 40.2 8.0 529 106 

35 Phr Алевроліт 41.3 8.3 46.4 9.3 41.6 10.4 1.88 0.38 24.6 4.9 710 142 

82 Pbc Вуглезалізистий 
пісок 21.7 4.3 21.3 4.3 20.2 5.0 0.99 0.20 24.1 4.8 491 98 

GT-19 

2 Q Суглинок  32.7 6.5 31.6 6.3 29.8 7.4 1.49 0.30 32.2 6.4 511 102 

33 Глауконіто
вий пісок 25.9 5.2 32.2 6.4 26.3 6.6  1.18 0.24 19.4 3.9 1560 312 

75 Pbc Вуглезалізистий 
пісок 29.7 5.9 28.4 5.7 27.5 6.9 1.35 0.27 56.0 11.2 688 138 

75.5 
Pbc + кора 
вивітрюва

ння 

Вуглезалізистий 
пісок з гравієм  21.4 4.3 21.5 4.3 23.4 5.9 0.97 0.19 30.8 6.2 452 90 

GT-2 260 К22 руда Магнетитовий 
кварцит 13.9 2.8 17.3 3.5 12.2 3.1 0.63 0.13 21.6 4.3 1036 207 

GT-5tw 95 К25 руда 
Кумінгтоніт-

магнетитовий 
кварцит 

9.9 2.0 18.1 3.6 11.6 2.9 0.45 0.09 22.5 4.5 262 52 

GT-6 205 К25 руда 
Магнетитовий 

кварцит з шаром 
сланцю 

9.7 1.9 11.5 2.3 9.61 2.4 0.44 0.09 15.7 3.1 218 44 

GT-17 229 К22 руда 
Кумінгтоніт-

магнетитовий 
кварцит 

33.4 6.7 19.9 4.0 20.1 5.0 1.52 0.30 183 37 2345 469 

GT-19 268 К21 сланці Біотито-хлоритові 
сланці  5.6 1.1 5.9 1.2 5.08 1.27 0.25 0.05 7.55 1.5 198 40 
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Таблиця 3.5 – Природні радіонукліди, визначені в осадових породах, основній породі та матеріалах залізної руди (усереднені зразки, Партія 2) 
Лабора
торний 

код 

Код 
свердло

вини 

Глибина 
зразку, м 

Стратигра
фічна 

одиниця 

Формація 
порід Тип 

Літологічний / 
петрографічний 

різновид 

Активність, Бк·кг -1 
238U ± 226Ra ± 210Pb ± 235U ± 232Th ± 40K ± 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

B1502
QSC 

GT-1,2 3-2 

Q Четвертинна 
формація Вскриша Глинистий пісок 45.4 13.6 40.4 12.1 40.5 12.2 2.06 0.62 28.1 8.4 547 109 GT-5tw 2 

GT-20 3 

B1501
QS 

GT-1 11 

Q Четвертинна 
формація Вскриша Пісок 18.5 5.6 18.1 5.4 18.7 5.6 0.84 0.25 10.4 3.1 192 38 

GT-5tw 8 

GT-20 7 

GT-2 10 

B1503
KhC 

GT-1 28 

Phr Харківська 
формація Вскриша Глина 46.8 14.0 34.2 10.3 37.2 11.2 2.13 0.64 30.9 9.3 643 129 

GT-5tw 17 

GT-20 27 

GT-2 20 

B1504
KhS 

GT-1 31 

Phr Харківська 
формація Вскриша Пісок 68.5 20.6 58.5 17.5 61.2 18.3 3.11 0.93 22.7 6.8 978 196 

GT-3 35 

GT-19 36 

GT-20 30 

B1505
KiM 

GT-1 56 

Pkv Київська 
формація Вскриша Мергелі 27.9 8.4 28.4 8.5 24.5 7.4 1.27 0.38 21.8 6.5 480 96 

GT-5tw 54 

GT-7 62 

GT-20 71 

GT-2 52 

B1506
BuC 

GT-5tw 76 

Phr Київська 
формація Вскриша Глина/суглинок 17.4 5.2 20.7 6.2 17.9 5.4 0.79 0.24 21.1 6.3 449 90 GT-2 77 

GT-1 78 

 

  



66 
 

Таблиця 3.5 – Продовження 
Лабора
торний 

код 

Код 
свердло

вини 

Глибина 
зразку, м 

Стратигра
фічна 

одиниця 

Формація 
порід Тип 

Літологічний / 
петрографічний 

різновид 

Активність, Бк·кг -1 
238U ± 226Ra ± 210Pb ± 235U ± 232Th ± 40K ± 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

B1507
K22 

GT-19 80 
MZ К22 залізна 

руда 
Кора 

вивітрювання 
 20.5 6.1 19.9 6.0 10.0 3.0 0.93 0.28 5.5 1.6 98.2 20 GT-17 94 

B1508
K25 

GT-2 81 
MZ К25 залізна 

руда 
Кора 

вивітрювання 
 3.2 1.0 4.9 1.5 3.3 1.0 0.15 0.04 1.9 0.6 142 28 GT-5tw 84 

GT-8 87 
B1510

KG 
GT-1 91 

MZ Kz Кора 
вивітрювання 

Кіровоградський 
граніт 13.0 3.9 14.3 4.3 11.0 3.3 0.59 0.18 12.7 3.8 467 93 GT-15 100 

B1509
DG 

GT-4 102 
MZ Dn Кора 

вивітрювання 
Дніпровський 

мігматит 11.9 3.6 7.0 2.1 10.6 3.2 0.54 0.16 33.6 10.1 739 148 GT-10 104 

B1513
K25 

GT-2 92 

PR1sx 
К25 смугаста 

залізиста 
формація 

Молода 
порода Залізна руда 2.1 1.1 2.6 0.8 2.5 0.85 0.10 0.03 1.2 0.4 41 8 

GT-5 133 
GT-6 127 
GT-8 109 

B1512
K23 GT-12 114 PR1sx 

К23 смугаста 
залізиста 
формація 

Молода 
порода Залізна руда 3.8 1.2 5.0 2.2 2.5 1.6 0.17 0.05 2.2 0.6 170 34 

B1511
K22 

GT-3 151 

PR1sx 
К22 смугаста 

залізиста 
формація 

Молода 
порода Залізна руда 3.5 1.2 2.3 0.7 2.3 2.3 0.16 0.05 1.0 0.3 7 3 

GT-17 140 

GT-20 220 

B1515
K23 GT-11 92 PR1sx 

К23 смугаста 
залізиста 
формація 

Молода 
порода Сланці 4.8 1.4 5.4 2.2 4.0 1.3 0.22 0.07 5.1 1.5 193 39 

B1516
K25 

GT-14 115 

PR1sx 
К25 смугаста 

залізиста 
формація 

Молода 
порода Сланці 21 7.6 22.9 6.9 17 5.1 0.95 0.29 12.6 3.8 512 102 GT-13 181 

B1517
KG 

GT-1 102 
AR2in Kz Молода 

порода 
Кіровоградський 

граніт 22.6 6.8 21.2 6.3 17.0 5.1 1.03 0.31 16.2 4.9 642 128 GT-15 131 
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Таблиця 3.5 – Продовження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

B1518
DG 

GT-4 120 
AR2sx Dn Молода 

порода 
Дніпровський 

мігматит 29.6 8.9 27.5 8.3 28.8 8.6 1.34 0.40 36.3 10.9 714 143 
GT-10 118 

B1524
KG GT-15 148 AR2in Основний 

розлом Зона розлому Кіровоградський 
граніт 12.6 3.8 10.9 3.3 11.9 3.6 0.57 0.17 14.2 4.3 640 128 

B1523
K26 

GT-16 144 
PR1sx 

К26 сланці, 
Основний 

розлом 
Зона розлому сланці 11.8 3.5 10.7 3.2 10.6 3.2 0.54 0.16 11.4 3.4 379 76 

GT-18 169 

B1527
DG GT-10 152 AR2sx Ревтовський 

скид Зона розлому Дніпровський 
мігматит 47.4 14.2 46.2 13.9 42.2 12.7 2.15 0.65 7.4 2.2 507 101 

B1521
K25 GT-13 154,5 PR1sx 

К25 IO, 
Основний 

розлом 
Зона розлому Залізна руда 13.5 4.1 14.7 4.4 15.3 4.6 0.61 0.18 13.6 4.1 334 67 

B1525
K23 GT-12 172 PR1sx 

К23 IO, 
Галещинський 

скид 
Зона розлому Залізна руда 4.6 1.4 4.4 1.3 5.1 1.6 0.21 0.06 3.5 1.1 154 31 

B1520
K26 

GT-15 178 
PR1sx К26 сланці Висячий бік сланці 13.4 4.0 14.1 4.2 15.0 4.5 0.61 0.18 9.9 3.0 732 146 

GT-18 179 

B1528
K25 GT-13 195 PR1sx 

Формація К25 
Ревтовський 

скид  
Зона розлому сланці 11.2 3.4 10.2 3.0 9.4 2.8 0.51 0.15 11.7 3.5 242 48 

B1522
K22 GT-17 220 PR1sx 

К22 IO, 
Основний 

розлом 
Зона розлому Залізна руда 20.2 6.0 20.2 6.1 19.8 6.0 0.92 0.27 25.3 7.6 877 175 

B1514
K22 GT-19 227 PR1sx 

К22 смугаста 
залізиста 
формація 

Молода 
порода сланці 4.4 1.3 3.5 1.0 3.9 1.2 0.20 0.06 2.3 0.7 44 9 

B1526
K25 GT-14 272 PR1sx 

К25 IO, 
Галещинський 

скид 
Зона розлому Залізна руда <5.

0 5.0 3.1 2.3 1.6 1.6 0.05 0.01 1.4 0.4 23 5 

B1519
K21 GT-17 294 PR1sx К21 сланці Лежачий бік сланці 2.3 2.3 2.6 0.8 2.8 2.8 0.10 0.03 1.2 0.4 23 5 



68 
 

Загалом, ідея радіохімічних параметрів застосовується в радіоекології для вимірювання рівнів 

радіації в певних об’єктах, які можуть представляти пласти порід, ґрунт, руду, промислові відходи, 

промислові корисні копалини і т.п. «Сукупний» радіохімічний параметр, початковий термін, що 

походить з будівельних стандартів СРСР і досі використовується в Україні [2], визначається, як 

зважена сума питомої радіоактивності радію-226 (АRa), торію-232 (АTh) та калію-40 (АK), 

використовуючи наступну формулу: 

 
Аеf = АRa + 1,31∙АTh + 0,085∙АK, 
 

де 1.31 та 0.085 є зваженими коефіцієнтами для Th-232 та K-40 відносно Ra-226.  

Коли значення Аеf в скельних породах чи ґрунті дорівнює чи є меншим за 370 Бк/кг, це означає, 

що ці пласти можуть використовуватись в усіх видах економічної діяльності без обмежень (клас 1). 

Мінеральний продукт, показник Aef якого перевищує 370 Бк/кг, але є меншим або дорівнює 740 

Бк/кг, може використовуватись лише для промислового будівництва та будівництва доріг (клас 2).  

Середня питома ефективна активність для скельних порід Біланівського родовища та ґрунту 

дорівнює 110 ± 22 Бк/кг. Цей показник дуже наближається до значення Кларка Aef для земної кори (143 

Бк/кг) [16], що дає підґрунтя вважати Біланівське родовище радіаційно-безпечним (клас 1), тому що 

більшість проаналізованих зразків показали питому ефективну активність менше 370 Бк/кг. І лише в 

одному випадку, сланці, що вміщують магнетит зі свердловини GT-17 (глибина інтервалу 225-245 m), 

показали ефективну активність 458 Бк/кг через врахування мінералізації торію, що дозволяє віднести 

цей зразок до класу 2 згідно з НРБУ-97/2000. 

Загальна тенденція розповсюдження природних радіонуклідів в поверхневому ґрунті з 

непорушеною структурою показує збільшення концентрації в напрямку основних порід, через процеси 

вимивання. Ця виявлена тенденція пов’язана з перехідною зоною з поверхневого шару ґрунту до 

пластів суглинків та глинистого піску під ним.  

Дані, отримані для визначення вмісту основних природних радіонуклідів та їх ефективної 

радіоактивності для кожної партії та літологічного різновиду, дозволяють описати всі геологічні 

формації та залізну руду Біланівського родовища щодо радіоактивності. Ці дані, включаючи гамма-

каротаж для визначення інтенсивності дози гамма-випромінювання в вертикальному розрізі по кожній 

свердловині, представлені в Таблиці 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Тітаєва Н.А. Ядерна геохімія. М.: Видавництво Московський Університет, 1992. 
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Таблиця 3.6 – Розрахункові значення ефективної питомої радіоактивності в ґрунтах, осадових породах та рудному матеріалі 

Стратигра 
фічна 

одиниця 
Формація 

Інтенсивність гамма-випромінювання, мкР/год 

Тип зразку 

Активність, Бк/кг 

Мінімум Максимум Середня Відхилення 238U 226Ra 232Th 40K 232Th/238U Aef 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Четвертинна 
Суглинки 1.18 8.6 5.26 1.66 

Партія 2 45 40 28 547 0.6 124 

усередн. 
Партія 1 35 36 37 546 1.0 130 

Піски 1.19 7.12 3.07 1.11 Партія 2 19 18 10 192 0.6 48 

Харківська 

Глина 2.76 11.17 6.6 1.19 Партія 2 47 34 31 643 0.7 129 

Суглинки 1.97 9.9 6.37 1.13 усередн. 
Партія 1 41 46 24 690 0.6 135 

Пісковики 3.3 10.1 7.11 2.01 

Партія 2 69 58 23 978 0.3 171 

усередн. 
Партія 1 25 31 23 1142 0.9 158 

Макс. Партія 
1 (GT-19_33) 26 32 19 1560 0.7 190 

Київська  

Глина 2.18 17.2 5.98 8.34 Партія 2 17 21 21 449 1.2 86 

Мергелі 1.74 15.9 4.64 1.75 
Партія 2 28 28 22 480 0.8 98 

усередн 
Партія 1 15 18 17 371 1.1 71 

Бучакська 
Суглинки/ 

Вуглезалізистий 
пісок  

2.17 14.7 4.99 4.48 усередн 
Партія 1 28 29 37 557 1.3 124 
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Таблиця 3.6 – Продовження 

Стратигра 
фічна 

одиниця 
Формація 

Інтенсивність гамма-випромінювання, мкР/год 

Тип зразку 

Активність, Бк/кг 

Мінімум Максимум Середня Відхилення 238U 226Ra 232Th 40K 232Th/238U Aef 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кора 
вивітрювання 

Дніпровський 
граніт 1.78 10.17 3.97 1.26 Партія 2 12 7 34 739 2.8 114 

Кіровоградський 
граніт 2.28 12.4 4.87 2.4 Партія 2 13 14 13 467 1.0 71 

K22 залізна руда 0.61 16.8 5.06 5.42 Партія 2 20 20 5 98 0.3 35 

K25 залізна руда 0.69 17 5.82 13.28 Партія 2 3 5 2 142 0.6 20 

K26 формація 
сланців 

Сланці/кварцит 0.93 20.18 8.56 25.36 
Партія 2 

Основний 
розлом 

12 11 11 379 1.0 58 

Сланці     Партія 2 
Висячий бік 13 14 10 732 0.7 89 

K25 залізна 
формація 

Сіро-кольорові 0.2 20.79 1.64 3.5 

Партія 2 

Основний 
розлом 

2 3 1 41 0.6 8 

Партія 2 
Галещинський 

скид 
1 3 1 23 1.3 7 

Усередн. 
Партія 1 GT-
5tw_95. GT-

2_205 

10 15 19 240 1.9 60 

Сланці 1.15 22.6 9.51 52.83 

Партія 2, 

Молода 
порода 

21 23 13 512 0.6 83 

Партія 2 
Ревовський 

скид 
11 10 12 242 1.0 46 
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Таблиця 3.6 – Продовження 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

K23 залізна 
формація 

Сіро-кольорові 0.87  6.26  2.14  1.61  Партія 2  4  5  2  170  0.6  22  

Кварцит  0.54  7.25  1.95  0.83         

Сланці  1.02  3  1.87  0.18  Партія 2  5  5  5  193  1.1  29  

K22 залізна 
формація 

Сіро-кольорові 0.1  28.24  1.27  2.6  Партія 2  3  2  1  7  0.3  4  

Червонокольорові 0.32  2.22  0.89  0.08         

Кварцит 0.3  1.75  0.98  0.1  Партія 2  

Основний 
розлом  

20  20  25  877  1.3  128  

     
Партія 1,  
GT-2_260  

14  17  22  1036  1.6  134  

     
Batch 1,  

GT-17._229  

33  20  183  2345  5.5  459  

Сланці  0.48  21.74  6.56  22.81  Партія 2,  

Молода 
порода 

4  3  2  44  0.5  10  

K21 
формація 
сланців 

Біотито-
амфіболітові 

сланці/кварцит 

0.22  21.28  1.99  11.85  Партія 2 
Лежачий бік  

2  3  1  23  0.5  6  

Партія 1  6  6  8  198  1.3  33  

Кіровоградсь
кий граніт 

Кварцевий 
польовошпатовий 

граніт  

2.78  28.79  9.95  15.86  Партія 2, KZ  23  21  16  642  0.7  97  

Партія 2 
Основний 

розлом  

13  11  14  640  1.1  84  

Дніпровський 
граніт 

Кварцевий –
плагіоклазовий 

мігматит  

2.78  28.79  9.95  15.86  Партія 2, Dn  30  28  36  714  1.2  136  

    Партія 2, 
Ревтовський 

скид  

47  46  7  507  0.2  99  
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Загалом, осадові породи характеризуються підвищеною радіоактивністю, на відміну від 

метаморфічних порід: це пояснюється накопиченням природних радіонуклідів в межах кристалічної 

решітки глинистих матеріалів під час осідання та мінералогенезу.  

Враховуючи практичні та теоретичні аспекти, важливим покажчиком розповсюдження природних 

радіонуклідів в навколишньому середовищі є співвідношення торію до урану в абсолютних значеннях 

(232Th/238U [17]). Характерною геохімічною властивістю торію є його перевага над ураном. Лише в 

хемогенних, біогенних породах та у воді, торій може мати меншу перевагу над ураном. Для більшості 

геологічних формацій співвідношення торій-уран складає 1,0-1,6, коли їх концентрації виражаються в 

Бк/кг.  

Для світового ґрунту цей коефіцієнт коливається між 1,0 та 3,3 з показником 1,2 в середньому 

для земної кори. В той самий час, вміст торію в магнетитових сланцях Біланівського родовища 

перевищує вміст урану в 10 разів, а вміст калію-40 є найвищим в порівнянні з іншими 

проаналізованими формаціями. Однак навіть ці концентрації не перевищують контрольні рівні і, таким 

чином, ці матеріали не потребують регуляторних заходів, за винятком геохімічної уваги.  

Як можна побачити в Таблиці 3.6, усі геологічні пласти родовища містять природні радіонукліди 

на фоновому рівні; середній вміст основних природних радіонуклідів ряду розпаду урану-торію 

складає 22-25 Бк/кг. При цьому, максимальний вміст радіонуклідів ряду розпаду Урану не перевищує 

100 Бк/кг. Окремі випадки підвищеного вмісту були зареєстровані для 232Th, однак його концентрація 

не перевищувала 200 Бк/кг. Очевидно, що більш високий вміст 232Th, що супроводжувався підвищеним 

вмістом 40K (до 2000 Бк/кг), був виявлений в Харківських глинах, насичених глауконітом. В інших 

осадових породах, що залягають на глибині до 100 м, середній вміст природних радіонуклідів ряду 

розпаду U-Th знаходиться на рівні 30-35 Бк/кг. Залізна руда містить навіть менші концентрації 

радіонуклідів: 10 Бк/кг для радіонуклідів ряду розпаду Урану та 20 Бк/кг – ряду розпаду Торію. 

Мінімальний вміст природних радіонуклідів ряду розпаду урану-торію були виявлені в залізних 

формаціях K23 (в середньому 5 Бк/кг); в залізних формаціях K25 – дещо вище (до 10 Бк/кг). Серед 

залізних формацій пачка K22 містить максимальні концентрації природних радіонуклідів, однак вони 

теж низькі та не перевищують 35 Бк/кг для радіонуклідів ряду розпаду Урану, 200 Бк/кг для 

радіонуклідів ряду розпаду Торію та 2500 Бк/кг для ряду 40K. 

Загалом слід зробити висновок, що показники для природних радіоактивних матеріалів 
1000 Бк/кг (1Бк/г) для будь-яких природних радіонуклідів ряду розпаду U-Th та 10000 Бк/кг 
(10Бк/г) для 40K не були перевищені в жодних осадових та метаморфічних породах 
Біланівського родовища до глибини 300 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Смислов A.A. Уран та торій в земній корі. – Ленінград: Недра, 1974.  
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3.3 Зразки верхнього шару ґрунту 
 

Зразки верхнього шару ґрунту відбирались в місцях з непорушеною структурою з акумулятивних 

форм ландшафту, там де це було можливо. Інтенсивність еквівалентної дози гамма-випромінювання 

вимірювалась до відбирання проб (Малюнок 3.6).  

Зразки ґрунту відбирались, використовуючи метод конверту, відповідно до якого окремі зразки 

збирались вздовж діагональної лінії конверту для забезпечення того, щоб кожен окремий зразок 

представляв типову формацію ґрунту піддослідної території. В деяких випадках застосовувався 

цілісний метод.  

Метод конверту широко застосовується для відбирання проб змішаного ґрунту та органічної 

частини ґрунту. Кожне місце представлене принаймні п’ятьма окремими зразками ґрунту на однаковій 

відстані один від одного, розміщення яких нагадує конверт: сторона квадрату може дорівнювати 2 або 

5 метрів [18]. Проби органічної частини ґрунту відбирались, використовуючи стандартний 

керновідбірник (Малюнок 3.7) внутрішнього діаметру 6,5% та довжиною 10 см. З одної точки 

відбиралося близько 1 кг (0,5 літри) але не менше ніж 0,5 кг (Малюнок 3.8). Зразки ґрунту 

запаковувались у пластикові контейнери, та помічались спеціальною етикеткою, на якій вказувалась 

вся необхідна інформація.  

Цілісні зразки ґрунту в селищі Нова Галещина отримувались шляхом об’єднання зразків з 

декількох окремих точок, розташованих поруч з об’єктом будівництва на відстані не менше 1 м від 

стінки будівлі.   

Процедура відбирання проб для радіологічного дослідження має деякі характерні особливості у 

зв’язку з перерозподіленням природних радіонуклідів в межах однієї місцевості. Це пояснюється їх 

переходом з повітря. Для того, щоб мінімізувати вплив ландшафту, а також флори та ґрунту, 

відбирання проб проводилося таким способом, який дозволяє отримати стабільні значення 

радіоактивності для якомога більшої території. Таким чином, місця відбирання проб повинні бути на 

рівній ділянці з мінімальним дренажем. Іншою вимогою є те, що пробу слід відбрати з цілинного ґрунту 

з непорушеною внутрішньою структурою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Кількість необхідних зразків коливається в залежності від певного методу відбирання, що використовується. Наприклад, при 
відбиранні проб за сіткою, один зразок береться в кожному вічку сітки незалежно від розміру, і при виявленні забрудненого 
зразку в певному вічку, виконується більше ретельне відбирання зразків у сусідніх вічках для встановлення площі забруднення. 
Для вічок сітки розміром до 100х100 футів рекомендується чотири аліквоти (або проби) з кожного вічка сітки, розташованих на 
однаковій відстані від стінок кожного вічка та відносно один одного. Одна додаткова аліквота може збиратись з центру кожного 
вічка, для отримання загальної кількості у п’ять аліквот на вічко.  
ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ ҐРУНТУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МАГАТЕ, ВІДЕНЬ, 
2004, IAEA-TECDOC-1415, ISBN 92–0–111504–0ISSN 1011–4289 
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Малюнок 3.6 – Інструменти, що використовувались для досліджень інтенсивності дози 

гамма-випромінювання 
 

 
Малюнок 3.7 – Приклад відбирання зразків (правий берег річки Рудька, біля західної 

дамби, селище Бондарі) 
 

В точках відбирання зразків ґрунту вимірювання дози гамма-випромінювання виконувалось за 

допомогою дозиметру – радіометру ДКС-96, оснащеного блоком-детектором БДКС-96 (Таблиця 3.8), 

серійний номер 2007 (Сертифікат метрологічної повірки № 26.04/0405 від 11.06.2014) 
 

 
Малюнок 3.8 – Процедура відбирання проби (отримання керну ґрунту) 

Зразки, які характеризують поверхневі стоки, відбирались в топографічних низовинах на 

берегах річок, де чітко видно стічні канали. Крім того, в декількох точках були відібрані зразки 
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нижнього осадового шару ставка-випаровувача Кременчуцького нафтопереробного заводу (точки 1.1, 

1.2, 2.1 та 2.2) на глибині 0-20 см. В одному місці для того, щоб описати вертикальний розріз були 

взяті три проби на глибині 0-5 см, 50 см та 100 см (Таблиця 3.8). 

Як видно, збільшені рівні радіоактивності не були виявлені у верхньому шарі ґрунту, та 

елементах акумулятивного ландшафту. В середньому, вміст природних радіонуклідів ряду розпаду 

Урану коливається в діапазоні 20-35 Бк/кг для Урану-238 та Радію-226, 25-90 Бк/кг для свинцю-210, 21-

40 Бк/кг для Торію-232, та 370-600 Бк/кг для Калію-40. Ці показники концентрації не перевищують 

фонові рівні для даного регіону (Кіровоградська, Дніпропетровська та Полтавська області).  

Цезій-137 (штучний радіонуклід після Чорнобильської катастрофи) може слугувати 

акумулятивним маркером; його концентрації коливаються у верхньому шарі ґрунту в межах 1-40 Бк/кг.  

В осадових породах ставка-випаровувача Кременчуцького нафтопереробного заводу не було 

виявлено підвищених рівнів природних радіонуклідів. Концентрації радіонуклідів 238U та 226Ra були 

виявлені в діапазоні 25-40 Бк/кг та 232Th – в діапазоні 16-28 Бк/кг. Ці концентрації є природними для 

цього водного об’єкту, що підтверджується тим, що однакові концентрації були встановлені на глибині 

50 см та 100 см. Збільшені концентрації 210Pb є також природними, які спричинені глобальними 

факторами його попадання з атмосфери через циркуляцію Радону-222. Останній є материнським 

ізотопом для 210Pb. Слід зазначити, що дещо збільшений вміст 226Ra в верхньому осадовому шарі в 

ставку може вказувати на його техногенне походження в результаті промислових робіт на 

Кременчуцькому нафтопереробному заводі. 
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Таблиця 3.7 – Дані гамма-спектрометрії верхнього шару ґрунту 

 

Номер 
зразка Опис 

Активність, Бк/кг 

238U ± 226Ra ± 210Pb ± 235U ± 232Th ± 40K ± 137Cs ± 

Ґрунт 
01 

Верхній шар. Правий берег річки 
Рудька біля західної дамби, 

с.Бондарі 
24 5 24 5 58 14 0.9 0.2 27 5 459 92 2.0 0.4 

Ґрунт 
02 

Річкові відкладення. Правий берег 
річки Рудька. Меандра. с.Бондарі 20 4 33 7 43 11 0.8 0.2 26 5 415 83 14.2 2.8 

Ґрунт 
03 

Річкові відкладення. Лівий берег 
річки Рудька. Меандра. с.Бондарі 24 5 24 5 26 7 1.1 0.2 25 5 371 74 1.0 0.2 

Ґрунт 
04 

Верхній шар. Між кущем 
свердловин №1 та річкою Рудька, 

околиці с.Нова Галещина. 
24 5 20 4 61 15 0.9 0.2 26 5 415 83 5.5 1.1 

Ґрунт 
05 

Верхній шар. Насадження на 
південний захід від запланованого 

кар’єру (стадія 1) біля залізної 
дороги. 

32 6 33 7 86 22 1.3 0.3 36 7 556 111 31.0 6.2 

Ґрунт 
06 

Верхній шар. Насадження на схід 
від запланованого кар’єру (стадія 

1) біля залізної дороги.. 
35 7 37 7 38 10 1.6 0.3 39 8 569 114 н.в - 

Ґрунт 
07 

Верхній шар. Насадження між 
сільськогосподарськими землями 

на північний захід від 
запланованого кар’єру біля куща 

свердловин №2. 

30 6 33 7 90 22 1.3 0.3 36 7 607 121 43.5 8.7 

Ґрунт 
08 Верхній шар. Поле AERO 01. 32 6 32 6 33 8 1.4 0.3 33 7 538 108 1.0 0.2 

Ґрунт 
09 Верхній шар. Поле AERO 02. 36 7 32 6 39 10 1.6 0.3 36 7 548 110 1.6 0.3 

Ґрунт 
10 

Верхній шар. Цілісний зразок біля 
складу радіоактивних джерел на 
майданчику геофізичної компанії, 

с.Нова Галещина 

24 5 22 4 36 9 1.1 0.2 21 4 368 74 9.1 1.8 
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Таблиця 3.8 – Дані гамма-спектрометрії донних відкладень ставка випаровувача Кременчуцького НПЗ 
 

Номер 
зразка Опис 

Активність, Бк/кг 

238U ± 226Ra ± 210Pb ± 235U ± 232Th ± 40K ± 137Cs ± 

BotSed1
1 

Ставок випаровувач 
Кременчуцького НПЗ, зразок 
нижніх відкладень 1.1 

34.0 10.2 30.3 9.1 61.7 18.5 1.5 0.5 19.3 5.8 440 88 15.0 3.8 

BotSed1
2 

Ставок випаровувач 
Кременчуцького НПЗ, зразок 
нижніх відкладень 1.2 

40.9 12.3 38.4 11.5 59.6 17.9 1.9 0.6 21.3 6.4 455 91 20.0 5.0 

BotSed2
1 

Ставок випаровувач 
Кременчуцького НПЗ, зразок 
нижніх відкладень 2.1 

40.0 12.0 35.0 10.5 72.4 21.7 1.8 0.5 21.3 6.4 447 89 15.0 3.7 

BotSed2
2 

Ставок випаровувач 
Кременчуцького НПЗ, зразок 
нижніх відкладень 2.2 

36.7 8.1 34.9 10.5 59.7 17.9 1.7 0.5 24.0 7.2 449 90 13.3 3.3 

BotSed3
_10 

Ставок випаровувач 
Кременчуцького НПЗ, зразок 
нижніх відкладень 3, глибина 0-5 
см 

40.8 12.2 126 38 472 141 1.9 0.6 16.4 4.9 283 57 84.0 21.0 

BotSed3
_50 

Ставок випаровувач 
Кременчуцького НПЗ, зразок 
нижніх відкладень 3, глибина 50-
60 см 

38.1 11.4 35.9 10.8 37.2 11.2 1.7 0.5 28.2 8.5 541 108 0.9 0.2 

BotSed3
_100 

Ставок випаровувач 
Кременчуцького НПЗ, зразок 
нижніх відкладень 3, глибина 90-
100 см 

30.0 9.0 28.3 8.5 29.0 8.7 1.4 0.4 28.3 8.5 515 103 0.2 0.1 
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3.4 Радіонукліди в аерозолях (дослідження фону) 
 

Ряд досліджень в польових умовах, використовуючи інструменти фільтрації аерозолів, 

проводився для оцінки вмісту радіонуклідів в аерозолях повітря на території Біланівського родовища 

та в місті Комсомольськ.  

Відбирання проб пилу/аерозолів у повітрі в шарі атмосфери майже на поверхні землі для 

визначення природних радіонуклідів проводилось в період з 05.11.2014 до 06.11.2014. Для відбирання 

проб використовувалось наступне основне обладнання, допоміжне обладнання та матеріали:  

− Насосний блок з повітряним фільтром (підігнаний для збору пилу/аерозолів на Петряновські 

фільтри з контролем загального об’єму повітря, що проходить, HV-2SRTE та CF-903/230) – 

3 одиниці; 

− Аерозольні фільтри діаметром 11см, Петряновська тканина; 

− Дозиметр-радіометр ДКС-96 з детектором БДКС-96; 

− Польовий метеорологічний комплекс (вимірювання температури, атмосферного тиску, 

вологості, швидкості та напряму вітру).  

Відбирання проб повітря в 5 контрольних точках виконувалось принаймні протягом 5 годин, 

водночас в кожному контрольному регіоні встановлювались два або три прилади HV-2SRTE та CF-

903/230 (Малюнок 3.9, 3.10) на висоті 1,5 над поверхнею землі.  

 
Малюнок 3.9 – Відбирання проб аерозолів, 

використовуючи прилад HV-2SRTE 
Малюнок 3.10 – Метеорологічна польова 

щогла 

 

Продуктивність насосного блоку була задана на рівні 45-65 м3/год. Відносна похибка у 

визначенні об’єму повітря, що нагніталося, дорівнювала 5% (відповідно до результатів калібрування, 

записаних в паспорті приладів).  

При відбиранні проб повітря на аерозольних фільтрах в кожній контрольній точці вимірювалась 

температура повітря та вологість, а також напрям вітру (Малюнок 3.11).  

  



79 
 

Ефективна доза гамма-радіації вимірювалась у кожній контрольній точці на висоті 0,1 м та 1 м 

над рівнем землі.  

 
Малюнок 3.11 – Метеорологічна схема під час відбирання проб аерозолів в межах 

проектної території, 05.11.2014 
 

Об’єм повітря, що проходив через фільтри HV-2SRTE та CF-903/230 коливався від 300 м3 до 

500 м3. Після відбирання проб фільтри були запаковані в окремі пластикові контейнери та передані в 

лабораторію для вимірювання вмісту твердих матеріалів, зібраних фільтрами, та вміст радіонуклідів 

вимірювався, використовуючи методи гамма-спектрометрії. Результати вимірювань представлені в 

Таблиці 3.9.  

Під час проведення експерименту переважали південні вітри зі швидкістю від 2 до 12 м/с. Дані 

вмісту радіонуклідів показують глобальну присутність свинцю-210 (0.64-0.88*10-3 Бк/м3) та 

космогенного Берилію-7 (5.4-7.5*10-3 Бк/м3) у повітрі біля поверхні землі. Їх співвідношення має 

сезонний характер та є типовим для природних радіонуклідів. Аномальних значень виявлено не було. 

Співвідношення Свинцю-210 та Берилію-7, а також їх фактичні концентрації є стабільними скрізь: як в 

межах кінцевого контуру Біланівського кар’єру, так і в місті Комсомольськ. Це вказує на відсутність 

додаткового надходження цих радіонуклідів в атмосферу через повторно-суспендований пил. Сукупна 

концентрація пилу у повітрі, що вимірювалась у день експерименту (150 мкг/м3 на день) не 

перевищувала контрольні рівні, визначені міжнародними природоохоронними стандартами 

безпечності [19]. 

 

 

 

 
19 МФК, Керівництва з охорони праці та охорони навколишнього середовища (EHS), 2007, Частина 1 – Захист навколишнього середовища 

1.1 – Викиди в повітря та якість навколишнього повітря. 
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Таблиця 3.9 – Радіонукліди в аерозолях, зібраних на території Біланівського родовища та в місті Комсомольськ 

 

Назва Опис 
Об’єм 

закачаного 
повітря 

Відкладена 
маса 

Пил у повітрі 
мк/м3 

Активність, Бк/м3 (n*10-3) 
7Be/210Pb 

210Pb ± 226Ra ± 7Be ± 

Aero 01 Планована територія кар’єру 340 0.051 149 0.88 0.15 0.18 0.06 7.5 0.3 8.5 

            

Aero 02 Планована територія кар’єру 370 0.048 130 0.84 0.16 0.11 0.05 5.8 0.3 6.9 

            

Aero 03 Планована територія кар’єру. 
На дорозі біля посту охорони. 497 0.084 168 0.64 0.10 0.08 0.04 5.4 0.2 8.4 

            

Aero 04 
Комсомольськ. Адміністративна 

будівля ТОВ «Полтавський 
ГЗК» 

331 0.045 137 0.79 0.15 0.12 0.03 7.0 0.3 8.9 

            

Aero 05 
Комсомольськ. Адміністративна 

будівля ТОВ «Полтавський 
ГЗК» 

309 0.043 139 0.78 0.19 0.13 0.06 6.9 0.3 8.8 

            
 Середнє 369 0.054 145 0.79 0.15 0.12 0.05 6.5 0.3 8.3 

 Стандартне відхилення 75 0.017 15 0.09 0.03 0.04 0.01 0.9 0.0  
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3.5 Радіонукліди в підземних та поверхневих водах 
 

Для того, щоб оцінити хімічні та радіологічні параметри поверхневих, ґрунтових та підземних 

вод на території Біланівського родовища протягом польових робіт була відібрана серія проб. Проби 

води відбирались з функціонуючих гідрогеологічних свердловин, пробурених з цією метою на рудне 

тіло родовища, прямо на нього або прилеглі породи. Також проби відбирались з місцевих систем 

поверхневих та ґрунтових вод, таких як струмки, ставки та річки, а також зі свердловин, розташованих 

в прилеглих селах (Малюнок 3.2). До них відносились: 

o Кущі гідрогеологічних свердловин, пробурені Замовником для оцінки припливів вод в планований 

кар’єр, а також їх якості; 

o Поверхнева вода з річки Рудька біля села Бондарі (місцеве село зі штучним ставком), в межах 

села Бондарі та зі сторони ставка випаровувача Кременчуцького нафтопереробного заводу; 

o Приватні криниці в місцевих населених пунктах, розкидані по території Біланівського родовища, 

включаючи села Бондарі, Нова Галещина, Солониця, Базалуки.  

 

3.5.1 Польова робота для відбирання проб підземних та поверхневих вод 
 

Польові роботи почались з тестування обладнання для відбирання проб та калібрування 

датчиків, що використовувались для вимірювання фізичних та хімічних параметрів ґрунтових вод зі 

спостережних свердловин в польових умовах.  

Відбирання проб підземних вод включало Четвертинний (спостережні гідрогеологічні 

свердловини 1550 та 1559, свердловини 24G та GT-19), Бучакський (спостережні гідрогеологічні 

свердловини 1555 та 30G) та Харківський (свердловина 27G) водоносні горизонти з подальшим 

аналізом фізико-хімічних характеристик води в полі (Малюнок 3.12). 

За день до фактичного початку відбирання проб свердловину прокачували тричі по 1 годині на 

повну потужність, використовуючи систему електронасосу, надану Замовником. Польова фільтраційна 

система NALGENE використовувалась для відбирання проб ґрунтових вод з гідрогеологічних 

свердловин (Малюнок 3.13), що дозволило отримати ламінарний потік під час відбирання проб і, таким 

чином, запобігти включенню великих твердих мінеральних частин в зразок фільтрату та подальшого 

поглинання розчинених компонентів. Ця процедура відбирання проб також дозволила мінімізувати 

кількість трансформацій хімічних властивостей в пробі води, які могли виникнути через збагачення 

атмосферним киснем під час відкачки води із свердловин.  
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Малюнок 3.12 – Вид на гідрогеологічні спостережні свердловини, що використовувались 

для відбирання проб води 
 

 
 

Малюнок 3.13 – Фільтраційний пристрій NALGENE при відбиранні проб 

 
Малюнок 3.14 – Відбирання проб води з домашніх криниць (Бондарі) 

 

Для можливості визначення вмісту природних радіонуклідів ряду розпаду урану-торію, одна 

проба води збиралась у дві пластикові ємності об’ємом 5 та 2 літри. Перед набором води, кожна 
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ємність була промита тричі водою, проба якої відбиралась. Проби відбирались таким чином, щоб 

забезпечити герметичне закриття ємностей (кришкою), щоб запобігти попаданню атмосферних кульок 

у воду. Кожна ємність була належним чином помічена з зазначенням місця відбирання, дати та часу 

відбирання, а також мети відбирання проб (2-літрова проба для оцінки концентрацій радону та радію, 

в той час як 5-літрова проба – для оцінки гідрохімічного складу, загальної альфа-радіоактивності та 

вмісту урану, свинцю та полонію. Жодна з проб води не фільтрувалась через мембранний фільтр та 

не окислялась в польових умовах.  

Подібний метод відбирання проб використовувався для збору води з криниць, за винятком одної 

незначної різниці: проба відбиралась шляхом наповнення ємності, використовуючи ківш або шляхом 

занурення ємності у наповнене відро, що давало змогу наповнити ємність без збовтування. Для 

відбирання проб використовувались водні криниці, які знаходяться у постійному користуванні 

місцевим населенням.  

Головний гідрогеолог Замовника був присутній при відбиранні проб. Відбирання проб 

проводилось за згоди місцевих мешканців, які також були присутні при цій процедурі. Загальна 

процедура відбирання проб показана на Малюнках 3.12-3.14.  

 

3.5.2 Фізико-хімічні параметри води 
 

Фізико-хімічні параметри підземних вод, включаючи мінералізацію та кислотність, можуть вказувати на 

геомеханічні умови пласту аномалії природних радіоактивних матеріалів в геологічному середовищі.  

Мультиметр Eijkelkamp використовувався для оцінки фізико-хімічних властивостей води в 

польових умовах, отримуючи так параметри як T (температура), DO (розчинений кисень), Eh 

(окислювально-відновлювальний потенціал), EC (електропровідність) та TDS (загальний вміст 

розчиненої солі). 

 
Малюнок 3.15 – Визначення фізико-хімічних 

параметрів під час відбирання проб води 
Малюнок 3.16 – Прогін води через фільтраційну 

установку перед відбиранням проби 
 

pH-метр WTW, модель pH330, використовувався для вимірювання pH. Проби, що збирались із 

струмків та свердловин пізніше були проаналізовані після доставки в лабораторію УкрГМІ, Київ. 

Підсумок результатів представлений в Таблиці 3.10. Дані щодо калібрування приладів, які 

використовувались у дослідженні, та процедура QAQC для забезпечення надійності результатів 

вимірювань представлені у Додатку до даного звіту.   
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Таблиця 3.10 – Фізико-хімічні параметри води 
Точка 

відбору 
проби 

Протокол 
відбору 
проби 

Місце відбору 
проби 

Водоносний 
горизонт T, °С DO, 

% 
Eh, 
мВ pH 

EC, 
мСм/с

м 

TDS, 

г/л 

30G 1.1/ 14 
Свердловина  

30G 
Бучакський,   

Pbc 13 7 140 7.5 9.1 5.9 

24G 1.2/ 14 
Свердловина  

24G 
Четвертинний, 

Q 17 17 194 7.6 1.4 0.8 

27G 1.3/ 14 
Свердловина  

27G 
Харківський,   

Phr 15.9 23 146 7.8 7.5 5.4 

W07 1.4/ 14 Свердловина 
(Нова Галещина) 

Четвертинний, 
Q 

Аналізувалися 
в УкрГМІ, 

16.09.2014 

2 389 7.4 3.0 1.7 

W05 1.5/ 14 Свердловина 
(Базалуки) 

Четвертинний, 
Q 35 368 7.5 2.4 1.4 

W01 2.1/ 14 
Річка Рудька за 

західною дамбою 
(Бондарі) 

Поверхнева 
вода 

Аналізувалися 
в УкрГМІ, 

11.11.2014 

61 454 8.1 3.0 1.8 

W02 2.2/ 14 Свердловина, 
Бондарі 

Четвертинний, 
Q 56 459 8.1 3.6 2.1 

W03 2.3/ 14 Річка Рудька в селі 
Бондарі 

Поверхнева 
вода 61 449 8.3 2.8 1.7 

W04 2.4/ 14 
Річка Рудька за 
східною дамбою 

(Бондарі)  

Поверхнева 
вода 45 450 7.7 2.6 1.5 

W06 2.6/ 14 Свердловина 
Солониця 

Четвертинний, 
Q 50 457 7.7 1.8 1.1 

W08 2.8/ 14 Привозна вода, 
Бондарі - 62 476 7.4 0.9 0.5 

W09 2.9/ 14 

Кущ свердловин 
№1, спостережна 

свердловина 
№1550 

Четвертинний, 
Q 14.1 16 105 7.4 2.3 1.4 

W10 2.10/14 

Кущ свердловин 1, 
спостережна 
свердловина 

№1555 

Бучакський,   
Pbc 11.3 6 -61 6.4 11.8 7.3 

W11 2.11/14 Пошукова 
свердловина GT-19 

Четвертинний, 
Q 13.3 2 -20 7.6 2.5 1.4 

W12 2.12/14 

Кущ свердловин 
№2, спостережна 

свердловина 
№1559 

Четвертинний, 
Q 11.5 2 92 7.5 1.3 0.8 

№ Точки відбирання проби як показано на Малюнку 2  
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3.5.3 Підготовка проб води для аналізів в лабораторії 
 

Проби, що аналізувались на вміст радіонуклідів ряду розпаду Урану-Торію, регулярно 

фільтрувалися через нітроцелюлозний мембранний фільтр з розміром пор 0,45 мкм з використанням 

вакуумної установки ультра тонкої фільтрації в лабораторії УкрГМІ. Після цього проби були покладені 

в різні пластикові контейнери для проведення аналізів відповідно до вимог з консервації та зберігання 

для водних розчинів.  

 

3.5.4 Гідрохімічний аналіз води 
 

Аналітичне визначення гідрохімічного складу проб води проводилося в хімічних лабораторіях 

Українського гідрометеорологічного інституту. Визначались наступні параметри: pH, загальна кількість 

розчинених твердих речовин, жорсткість, вміст основних катіонів (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) та аніонів (Cl-, 

SO42-, HCO3-). 

Стандартні гідрохімічні методи аналізу, що використовувались в даному дослідженні коротко 

описані нижче. Водневий потенціал рН у воді визначався методом електропотенціометричного 

вимірювання, використовуючи рН-метр зі скляним електродом (ISO 10523, ДСТУ № 4077-2001). Вміст 

розчинених компонентів солі визначався найбільш точними об’ємними методами.  

Аніони гідрокарбонату визначались титруванням з соляною кислотою до повного розпаду 

бікарбонатів (RD 52.24.493-95, ISO 9963-2). Вміст аніонів хлориду – аргентометричним методом 

(також відомий як метод Мора, RD 118.02.6 -89, ISO9297). Аніони сульфату – йодометричним методом 

з хроматом барію (KND 211.1.4.026-95, ISO 9280). 

Жорсткість води визначалась комплексометричним методом, використовуючи Трилон В 

(комплексон ІІІ) (ГОСТ № 4151-72, ISO 6059: 2003). Вміст кальцію визначався комплексометричним 

методом з мурексидом (PND F 14.1; 2.95-97, ISO 6059: 1984). Вміст магнію розраховувався шляхом 

віднімання різниці між показником жорсткості води та кальцієм, враховуючи баланс катіонів та аніонів 

в гідрохімічному складі. Вміст натрію та калію визначався методом атомно-абсорбціонної 

спектроскопії в режимі випромінювання (ISO 9964-3: 1993). Вміст загального заліза вимірювався 

фотометричним методом (RD 211.1.4.034-95, ISO 6332). 

Результати аналізів основних гідрохімічних параметрів представлені в Таблиці 3.11-3.13.  

Виміряні дані згруповані відповідно до типу води: підземна вода із спостережних свердловин 

Четвертинного, Бучакського та Харківського водоносних горизонтів; поверхнева вода зі станцій на 

річці Рудька біля села Бондарі та на ставку випаровувачі Кременчуцького нафтопереробного заводу; 

вода з перших насичених водоносних горизонтів, відкритих криниць з сел. Бондарі, Нова Галещина, 

Солониця, Базалуки.   

Підземні води в регіоні відносяться до Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. В плані 

геологічного розподілення виділяються наступні хімічні характеристики:  

а) хлористо-водні та хлоридо-гідрокарбонатні натрієві води поширені в Бучакських відкладеннях 

в центральній частині басейну, та в Мелово-Юрських формаціях далі на захід та південь; 

b) Води з підвищеною мінералізацією та солоні води (1-5 г/л) спрямовані до нижніх формацій, 

починаючи з Сеномансько-Альбського ярусу відкладень.   

Описані зони порушуються в соляних куполах, та на граничних частинах басейну.  
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Відповідно до Біланівської геологічної структури, відрізняють декілька підземних водоносних 

горизонтів в межах осадових порід, що залягають згори, відповідно до наступного:  

− Четвертинні алювіальні відкладення; 

− Харківські піски; та  

− Бучакські глинисті піски 

Якість води цих водоносних горизонтів переглядалась та перевірялась, використовуючи 

результати історичних досліджень, проведених державним підприємством «ПівденУкрГеологія» під 

час кампанії інтенсивних досліджень родовища в 1980-1990 роках.  

Четвертинний водоносний горизонт поширений в межах алювіальних відкладень заплавної 

тераси річки Псел. Водоносний горизонт залягає на глибині 4.0-8.5м, а загальна потужність 

Четвертинних відкладень коливається від 6,5 до 8,0 м. Цей водоносний горизонт представлений 

прісною водою, його хімічний склад це хлоридно-сульфатна гідрокарбонатна магнієво-натрієва вода з 

вмістом сухого залишку 0.94-1.33 г/л. Вода слабо лужна, рН дорівнює 7.7. Температура складає 10-11 

°С, загальна жорсткість дорівнює 7,02 моль/л.  

Водоносний горизонт в Харківських відкладеннях в межах проектної території поширений скрізь. 

Водне дзеркало присутнє на глибині 30,0-40,0 м. Товщина цього водоносного горизонту коливається 

від 4.5 м до 8,0. Він представлений помірно солоною водою з сухим залишком 2.42-6.46 г/л. За своїм 

хімічним складом вода хлористо-натрієва. Вона дещо лужна (рН=7.1) та холодна (t=10-12°С). 

Загальна жорсткість дорівнює 8.99 моль/л. 

Водоносний горизонт в Бучакських відкладеннях в межах проектної території також скрізь 

поширений. Водне дзеркало знаходиться на глибині 61.4-83.5 м. Товщина цього водоносного 

горизонту широко змінюється від 6.0 м до 31.3 м. Він представлений солоною, хлористо-натрієвою 

водою з сухим залишком 6.19-9.77 г/л. Окислювально-відновлювальний потенціал (pH) складає 6.6, 

температура – 10-14°С, загальна жорсткість – 16.9 моль/л. 

Четвертинний горизонт тестувався свердловинами 24G, GT-19, 1550 1-ого кущу гідрогеологічних 

свердловин та 1559 2-ого кущу гідрогеологічних свердловин. Вода за якістю відноситься до 

гідрокарбонатного натрієвого 1-ого типу з мінералізацією 1.2-1.5 г/л. Нормативні показники для питної 

води не перевищені. Існує прямий позитивний зв'язок між вмістом іонів натрію та хлоридів. Таким 

чином, у свердловині GT-19 при рівні мінералізації 1.7 г/л вода стає гідрокарбонатно-хлористого 

натрієвого 1-ого типу. Подібно до цього, у свердловині 24G при рівні мінералізації 1.19 г/л вода є 

хлористо-натрієвого 1-ого типу. 

Нормативні показники для водних свердловин перевищені за показником вмісту хлориду (у 1.4-

1.5 рази) та показником мінералізації (у 1.13 рази) лише у свердловині GT-19. Нормативні показники 

для питної мінеральної води перевищені лише за вмістом іонів натрію (у 1.5-1.6 рази). Ця вода не 

рекомендується для споживання населенням без попередньої очистки.  

Харківський водоносний горизонт (Phr) перевірявся свердловиною 27G. Вода відноситься до 

хлористо-натрієвого 3-ого типу з мінералізацією 6,0 г/л. Нормативні показники для водних свердловин 

перевищені за значеннями мінералізації (у 4,5 рази) та вмістом хлориду (у 9.5 рази). Нормативні 

показники для питної мінеральної води перевищені у 6.8 рази за рахунок вмісту іонів натрію.  

Бучакський водоносний горизонт (Pbc) тестувався свердловинами 30G та №1559 з куща 

гідрогеологічних свердловин №1. Показник мінералізації збільшений до 7.1-11.2 г/л, що перевищує 

нормативні показники для водних свердловин у 4.7- 7.5 рази. Вода за якістю відноситься до хлористо-
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натрієвої води 3-ого типу. Вміст натрію перевищує нормативні показники у 11.3-19.3 рази, вміст іонів 

натрію – у 8.0-14.0 рази.  

Згідно з Санітарними нормами (ДСП 2.24.–171-10), вода з Харківського та Бучакського 

горизонтів не рекомендується для вживання населенням та сільськогосподарського зрошення [20].  

Відповідно до даних моделі, дренаж води, спричинений гірничими роботами на Біланівському 

родовищі, може досягти Четвертинного (45-75 %) та Харківського (20-40%) водоносних горизонтів 

відповідно через п’ять перших років гірничих робіт (вскришні роботи до залізної руди). Розрахункове 

попадання забруднених вод в Бучакський водоносний горизонт буде низьким – менше 10% (Таблиця 

2.10). Оцінки також показують, що загальна мінералізація в кар’єрній воді не перевищуватиме 3,5 г/л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Санітарні правила (ДСП 2.24.–171-10) 
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Таблиця 3.11 – Гідрохімічний склад підземних вод 

То
чк

а 
ві

дб
ир

ан
ня

 
пр

об
и 

Місце розташування pH Eh, 
мВ 

Мінералізація, 
мг/л 

Жорсткість, 
мг-екв./л Катіони Аніони 

За
га

ль
на

 

Ка
рб

он
ат

на
 

Н
е 

ка
рб

он
ат

на
 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO4

2- HCO3
- 

мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 
мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л 

% % % % % % % 

24G Свердловина 24G - Q 7.64 194 1197 5.3 5.3 - 

30 45.6 163 82 62.1 192 622 

1.5 3.8 7.10 2.10 1.75 4.0 10.2 

9 24 45 22 11 25 64 

27G Свердловина 27G - Phr 7.62 146 5964 12.2 4.1 8.1 

146 58.8 1359 679 3319 152 250 

7.3 4.9 59.1 17.4 93.5 3.17 4.10 

7 5 59 29 93 3 4 

30G Свердловина 30G - Pbc 7.49 140 7053 15.6 4.1 11.5 

198 68.4 1592 796 3941 208 250 

9.9 5.7 69.2 20.4 111 4.33 4.10 

8 5 58 29 93 4 3 

W09 
Кущ свердловин №1. 

Спостережна свердловина 
№1550 - Q 

7.28 105 1568 8.4 8.4 - 

20 40.8 311 155 533 248 578 

5 3.4 13.5 3.96 15.0 5.17 8.5 

17 12 47 24 52 18 30 

W10 
Кущ свердловин №1. 

Спостережна свердловина 
№1555 - Pbc 

6.57 -61 11182 6.8 0.8 6 

110 15.6 2842 1421 6745 64 48.8 

5.5 1.3 123.6 36.3 190 1.33 0.8 

3 1 64 32 99 1 0 

W11 Свердловина GT-19 -Q 7.27 -20 1718 4.7 4.7 - 

32 37.2 326 163 488 56 671 

1.6 3.1 14.2 4.17 13.8 1.17 11 

6 12 55 27 53 5 42 

W12 
Кущ свердловин №2. 

Спостережна свердловина 
№1559 - Q 

7.29 92 1213 8.1 8.1 - 

80 49.2 137 68.4 124 260 494 

4 4.1 5.9 1.75 3.5 5.42 8.1 

23 24 35 17 20 32 48 

 Санітарні норми ДСП 
2.2.4.-171-10 

6.5-
8.5  *1500 7   *н/з *н/з *н/з *н/з *350 *500 *н/з 

 Примітка: Використані стандарти для питної води: *- для свердловин **- для питної мінеральної води; н/з – не зазначено 
 



89 
 

Таблиця 3.12 – Гідрохімічний склад поверхневих вод 

То
чк

а 
ві

дб
ир

ан
ня

 
пр

об
и 

Місце розташування pH Eh, 
мВ 

Мінералізація, 
мг/л 

Жорсткість, 
мг-екв./л Катіони Аніони 

За
га

ль
на

 

Ка
рб

он
ат

на
 

Н
е 

ка
рб

он
ат

на
 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO4

2- HCO3
- 

мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 
мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л 

% % % % % % % 
 Поверхнева вода 

W04 Річка Рудька за східною 
дамбою (с. Бондарі) 7.49 450 1086 13.5 10.2 3.3 

130 84 137 68.6 44.4 528 622 

6.5 7 6.0 1.75 1.25 11.0 10.2 

29 31 27 13 6 49 45 

W03 Річка Рудька в селі Бондарі  8.02 449 1847 12 7 5 

20 132 390 195 666 560 427 

1 11 16.9 4.99 18.8 11.7 7 

3 29 45 23 50 31 19 

W01 Річка Рудька за західною 
дамбою (с. Бондарі) 7.29 454 1841 10.5 6.6 3.9 

18 115 367 184 754 316 403 

0.9 9.6 16.0 4.71 21.3 6.58 6.6 

3 28 46 23 62 19 19 

W13 
Ставок випаровував 

Кременчуцького НПЗ (с. 
Бондарі) 

8.70 - 19969 67.5 3.5 64 

701 395 5500 90 4400 8700 153 

35.1 32.4 239 2.30 124 181 2.5 

11 11 77 1 40 59 1 

 Санітарні норми ДСП 
2.2.4.-171-10 

6.5-
8.5  *1500 

**1000 7   
*н/з 

**130 
*н/з / 
**80 

*н/з / 
**200 

*н/з / 
**n/a 

*350 / 
**250 

*500 / 
**250 

*н/з / 
**n/s 

 Примітка: Використані стандарти для питної води: *- для свердловин **- для питної мінеральної води; н/з – не зазначено 
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Таблиця 3.13 – Гідрохімічний склад води з криниць та першого водоносного горизонту 

То
чк

а 
ві

дб
ир

ан
ня

 
пр

об
и 

Місце розташування pH Eh, 
мВ 

Мінералізація, 
мг/л 

Жорсткість, 
мг-екв./л Катіони Аніони 

За
га

ль
на

 

Ка
рб

он
ат

на
 

Н
е 

ка
рб

он
ат

на
 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO4

2- HCO3
- 

мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 
мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л мг-екв/л 

% % % % % % % 

W02 Криниця (с. Бондарі) 7.58 459 2605 15.2 14.2 1 
132 103 500 250 754 592 866 
6.6 8.6 21.7 6.39 21.25 12.3 14.2 
14 18 45 23 44 26 30 

W07 Криниця (с. Нова 
Галещина) 7.25 389 1749 22 12.4 9.6 

200 144 66.2 33.1 337 212 756 
10 12 2.9 0.85 9.50 4.43 12.4 
38 46 11 5 36 17 47 

W06 Криниця (с. Солониця) 7.34 457 2326 8.1 8.1 - 
120 25.2 441 220 178 472 1342 
6 2.1 19.2 5.63 5.00 9.8 22.0 
16 6 52 26 14 27 60 

W05 Криниця (с. Базалуки) 7.51 368 2104 10 10 - 
62 181 279 140 305 216 921 
3.1 6.9 12.1 3.6 8.60 4.5 15.1 
11 24 43 22 30 16 54 

 Місцеве водопостачання 

W08 Привозна питна вода (с. 
Бондарі) 7.99 476 774 7.5 6.3 1.2 

88 37.2 46.5 23.3 23.1 172 384 
4.4 3.1 2.0 0.60 0.65 3.58 6.3 
42 29 19 10 6 34 60 

 Санітарні норми ДСП 
2.2.4.-171-10 

6.5-
8.5  *1500 

**1000 7   *н/з / 
**130 

*н/з / 
**80 

*н/з / 
**200 

*н/з / 
**не 

визначе
но 

*350 / 
**250 

*500 / 
**250 

*н/з / 
**n/s 

 Примітка: Використані стандарти для питної води: *- для свердловин **- для питної мінеральної води; н/з – не зазначено 
 



91 
 

Виявлені зміни в гідрохімічних умовах поверхневих вод можуть обумовлюватись комбінованим 

впливом природних факторів, тому що цей регіон характеризується просторовим поширенням 

солоних ґрунтових вод.  

Річка Рудька, ліва притока річки Псел, протікає вздовж північного краю родовища (на відстані 2,6 

км) через нечітко виражену болотисту долину, що сама по собі є сліпою притокою річки. Вона 

перетинає лінію підземного потоку води з Біланівського родовища. Таким чином, вона збирає воду з 

Четвертинного водоносного горизонту, яка має хлористо-сульфато-гідрокарбонатний магнієво-

калієво-натрієвий склад з сухим залишком 0,94-1,33 г/л.   

Крім того, річка Рудька протікає через другу заплавну терасу, яка характеризується ділянками 

солоного ґрунту до формування типового солонця. Тому, підвищений вміст натрію та хлоридів в 

місцевих поверхневих водах може бути спричинений їх надходженням з поверхневих потоків. З 

гідрогеологічної точки зору можна припустити, що як поверхневі так і підземні потоки відіграють велику 

роль у формуванні водного балансу річки Рудька.  

Аналіз отриманих даних вказує на значні зміни в гідрохімічному складі води в річці Рудька між 

станціями відбирання проб, розташованих вздовж 2,5 км лінії водотоку. Вода зі штучного ставку, 

відгородженого від русла ріки Рудька дамбою насипом на східній дамбі (W04), характеризується як 

солонувата гідрокарбонатно-сульфатна, кальцієво-магнієва вода ІІ типу [21] (тобто, з перевагою 

аніонів гідрокарбонату та катіонів кальцію і магнію у комплексі), в той час як у низов’ї (ділянка в межах 

регульованого каналу між селом Бондарі та західною дамбою) мінералізація води збільшується в 1,5 

рази, та зміст хлоридів в аніонних комплексах збільшується в 17 разів (W03). Вміст натрію в катіонних 

комплексах збільшується в 1,8 рази, та спостерігається помітне зниження вмісту кальцію (в 5-6 разів) в 

порівнянні з ділянкою вгору за течією.   

Вниз за течією в аніонних комплексах спостерігається поступове збільшення вмісту іону 

хлоридів зі зниженим вмістом іонів сульфіту та гідрокарбонату. В частині річки з регульованим 

потоком в межах села Бондарі та за західною дамбою до її злиття зі ставком Кременчуцького НПЗ 

(W01), вода характеризується як солонувата сульфатно-хлоридна натрієва ІІІ типу. Це вказує на те, 

що значна частина ґрунтових вод поступає або виливається зі ставка Кременчуцького НПЗ, що 

призводить до очевидного погіршення якості води в річці Рудька на відносно невеликій відстані.  

Вода в ставку-відстійнику Кременчуцького НПЗ (W13) значно відрізняється в точці відбирання 

проби на вході (W01) та у контрольній точці вгору за течією відносно східної дамби (W04). Вода за 

якістю може бути віднесена до хлористо-сульфатної натрієвої високо солоної води 3-ого типу з 

мінералізацією 20,0 г/л. Мінералізація води у ставку-відстійнику нафтопереробного заводу в 19 разів 

вище, ніж у контрольній точці (W04). Концентрації катіонів та іонів для інших складових також набагато 

вищі: катіони натрію (в 40 разів), кальцію (в 5 разів), магнію (в 4 рази); аніони хлориду (в 100 разів), 

сульфату (в 16,5 рази). Вміст гідрокарбонату знизився в 4 рази. Таку воду не можна використовувати 

для жодної системи соціального водопостачання.  

 

 

 
21 Класифікація природних вод за Алекіним (1970)  
Відповідно до класифікації, визначеної O.A. Алекіним [*], усі природні води можна поділити на класи, виходячи з аніонів, що 
переважають: гідрокарбонатні води (C), сульфатні води (S) та хлоридні води (Cl). В свою чергу, кожне класс поділяється далі на 
групи відповідно до катіонів, що переважають: кальцієві води (Ca), магнієві води (Mg) та натрієві води (Na). Подальша 
класифікація в межах груп базується на виділенні типів води відповідно до співвідношення між концентраціями основних іонів в 
еквіваленті.  
*Алекін, O.A., Основи гідрохімії, Леніград: Гідрометеоіздат, 1970 
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Хімічний склад води зі свердловин вказує на те, що вона не відповідає Санітарним нормам для 

води комунального водопостачання, якщо брати до уваги сухий залишок та вміст аніонів натрію, 

магнію, хлоридів та сульфатів (Державні санітарні норми та правила України 2.2.4.–171–10).  

Вода з криниць села Бондарі перевищує нормативні показники для питної води по таким 

параметрам, як сухий залишок (у 1,7 рази), вміст іонів хлориду (у 2,3 рази), іонів сульфату (у 1,1 рази). 

При порівнянні даної води з питною мінеральною водою, стає видно, що вміст іонів магнію перевищує 

нормативні показники у 1,3 рази, а натрію – у 2,5 рази. За своїм фізико-хімічним складом вода села 

Бондарі відноситься до гідрокарбонатно-хлоридної натрієвої слабо солоної води 2-ого типу. Не 

рекомендується вживати таку воду без попереднього очищення.  

Вода з криниць села Солониця перевищує нормативні показники для питної води по таким 

параметрам, як сухий залишок (у 1.5 рази) та іони натрію (у 2,2 рази). Вміст іонів сульфату 

наближається до верхньої межі (у 0,95 рази), однак він перевищує нормативні показники для питної 

мінеральної води у 1,9 рази. З своїм фізико-хімічним складом ця вода відноситься до гідрокарбонатно-

натрієвої, солоної води 1-ого типу. Без попереднього очищення населенню не рекомендується 

використовувати цю воду для споживання.  

Вода з криниць села Базалуки перевищує нормативні показники для чистої питної води лише за 

одним параметром – сухим залишком (у 1,4 рази). Однак нормативний показник для мінеральної 

питної води перевищений у 1,3 рази за рахунок натрію, у 2,3 рази за рахунок магнію та у 1,2 рази за 

рахунок іонів хлориду. За своїм фізико-хімічним складом ця вода відноситься до гідрокарбонатно-

натрієвої солоної води 1-ого типу. Без попереднього очищення населенню не рекомендується 

використовувати цю воду для споживання. 

Параметри, виміряні у воді з криниць села Нова Галещина, перевищують нормативні показники 

для питної води за сухим залишком (у 1,2 рази), іонами кальцію (у 1,5 рази) та іонами магнію (у 2,8 

рази). Вміст іонів хлориду наближається до верхньої межі (у 0,96 рази), однак якщо порівняти цей 

параметр з питною мінеральною водою, він також перевищує нормативний показник у 1,3 рази. За 

своїм фізико-хімічним складом ця вода відноситься до хлоридо-гідрокарбонатної кальцієво-магнієвої 

солоної води 3-ого типу. Без попереднього очищення населенню не рекомендується використовувати 

цю воду для споживання. 

Єдина вода, яка за своїм фізико-хімічним складом задовольняє Санітарні норми (Державні 

санітарні норми України 2.2.4.–171–10), це вода, що привозиться в село Бондарі.  
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3.5.5 Концентрація активності природних радіонуклідів у поверхневих та ґрунтових водах 
 

Для того щоб визначити вміст природних радіонуклідів у поверхневих та підземних водах 

виконувався радіологічний аналіз в лабораторії радіохімії та спектрометрії УкрГМІ. Вимірювані 

параметри включали сумарну альфа- та бета-радіоактивність та вміст ізотопів Урану (238, 234), 

Радію-226, Свинцю-210 та Полонію-210, Радону-222. 

Для визначення вищезазначених параметрів у поверхневих та підземних водах 

використовувались стандартні перевірені методи – сумарна альфа- та бета-радіоактивність, 

радіоактивність Радію-226 – методами альфа- та бета радіометрії, використовуючи радіометр-

спектрометр УМФ2000 разом з MCA, виробництва ННП «Доза» [22]. Для визначення об’ємної 

радіоактивності Радону-222, вмісту Радію-226, та перехресної перевірки результатів загальної альфа- 

та загальної бета-радіоактивності використовувався метод рідинно-сцинтиляційної спектрометрії з 

вимірюваннями приладом Triathler Hidex.  

Визначення вмісту ізотопів Урану (238, 234) в зразках поверхневих та підземних вод 

виконувався, використовуючи стандартні методи Альфа-спектрометрії з радіохімічної підготовкою, та 

хімічний вихід контролювався, використовуючи радіоактивну мітку Уран-232 відомої радіоактивності 

[23]. Вимірювання електролітично осаджених зразків виконувалось радіометром-спектрометром УМФ 

2000, та час для вимірювальних зразків був оптимізований до 50000 сек.  

Визначення вмісту Свинцю-210 та Полонію-210 виконувалося, використовуючи стандартні 

методи Альфа- та Бета-спектрометрії з радіохімічною підготовкою, та хімічний вихід контролювався, 

використовуючи радіоактивну мітку Полоній-209 відомої радіоактивності. Вимірювання електролітично 

осаджених зразків виконувалось радіометром-спектрометром УМФ 2000 з оптимізованим часом для 

вимірювання 50000 сек [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Керівництво з експлуатації FVKM.412121.001RE, Альфа-Бета Радіометр для низько-активних вимірювань УМФ-2000, НПП 

«Доза», Москва, 2006.  
23 Інструкції НСАМ № 381-ЯФ, сертифікат № 49090.3Н628, Метод вимірювання об’ємної радіоактивності ізотопів Урану (234, 

238), в природних водах альфа-спектрометрією з радіохімічною підготовкою. – Рег.Ном. № 78-U-B/99-03, Москва, VIMS, 1999-

2003  
24 Інструкції НСАМ № 396-ЯФ, сертифікат № 49090.3Н618. Метод вимірювання об’ємної радіоактивності ізотопів Полонію-210 та 

Свинцю-210 в природних водах альфа-спектрометрією з радіохімічною підготовкою.. – Рег.Ном. № 70-Ро-B/01-03, Москва, VIMS, 

2001-2003 
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Результати аналізу радіологічних параметрів в природних водах представлені в Таблиці 3.14 та 

Таблиці 3.15.  

Для того, щоб оцінити якість води за радіологічними показниками, отримані результати 

порівнювались з контрольними рівнями, вказаними Санітарними нормами для питного 

водопостачання (ДСП 2.2.4.–171–10). Порогові значення 0,1 Бк/дм3 для сумарної альфа-

радіоактивності та 1,0 Бк/дм3 для сумарної бета-радіоактивності є критеріями для проведення повного 

радіологічного аналізу. Таким чином, коли перевищується граничне значення, потребується 

вимірювання вмісту ізотопів альфа-випромінювання, таких як Уран (238, 234), Радій-226, Полоній-210. 

Коли перевищується граничне значення бета-радіоактивності, потребується вимірювання вмісту 

ізотопів бета-випромінювання, таких як Радій-228, Свинець-210, Стронцій-90 та Цезій-137. Слід 

зауважити, що вміст Радону-222 вимірюється окремо.  

Отримані результати з вмісту Урану-238, Урану-234, Радію-226 та Радону-222 порівнювались з 

контрольними рівнями радіаційної безпеки для питної води (ДСП 2.2.4.–171–10), які відповідають 

граничним допустимим рівням природних радіонуклідів, встановленим для джерел комунального та 

домашнього водопостачання, як вказано у розділі 8.6.4 норм радіаційної гігієни НРБУ-97/Д-2000. 

Ці норми визначені для того, щоб знизити дози впливу на людей від постійного випромінювання 

технічно посилених джерел природних радіонуклідів на робочих місцях та у повсякденній діяльності. 

Граничні рівні, встановлені для 222Rn, дорівнюють 100 Бк/л; так само і для урану (загальна 

радіоактивність природних ізотопів у співвідношенні 238U:234U=1:1) дорівнює 1 Бк/л; для 226Ra – 1 Бк/л; 

для 228Ra – понад 1 Бк/л. Максимальні допустимі рівні як для свинцю-210, так і для полонію-210 

складають відповідно 0.5 Бк/л та 0.2 Бк/л.  

Оцінки сумарного коефіцієнту забруднення для природних радіонуклідів в досліджуваних пробах 

води представлені в Таблиці 3.15. Враховувались показники питомої концентрації радіоактивності в 

пробах води таких радіонуклідів, як Уран (238+234) та Радій-226.  
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Таблиця 3.14 – Сумарна альфа-, сумарна бета-радіоактивність та питома радіоактивність радіонуклідів в ґрунтових водах 

 

Точка відбирання 
проби, місце та 
(протокол №) 

Радіоактивність 

Радон-222 Сумарна альфа-
радіоактивність 

Сумарна бета-
радіоактивність Уран 238 Уран 234 Радій-226 Свинець-210 Полоній-210 

Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± 

 Ґрунтова вода 

24G, Свердловина 24G 
- Q. (1.2/14) -  0.189 0.057 0.167 0.050 0.031 0.006 0.044 0.009 0.050 0.015 0.035 0.011 0.032 0,003 

27G, Свердловина 27G 
- Phr. (1.3/14) -  0.339 0.102 0.200 0.060 0.034 0.007 0.044 0.009 0.077 0.023 0.050 0.015 0.040 0,012 

30G, Свердловина 30G 
- Pbc. (1.1/14) -  0.787 0.236 0.729 0.219 0.084 0.017 0.129 0.026 0.017 0.005 0.040 0.012 0.010 0,003 

W09, Кущ свердловин 
№1. Спостережна 

свердловина №1550 - 
Q. (2.9/14) 

9.2 2.8 0.150 0.030 0.235 0.070 0.012 0.002 0.018 0.003 0.090 0.027 0.025 0.008 0.021 0,006 

W10, Кущ свердловин 
№1. Спостережна 

свердловина №1555 - 
Pbc. (2.10/14) 

5.5 1.7 0.083 0.020 0.175 0.053 0.014 0.003 0.020 0.004 0.035 0.011 0.052 0.016 0.004 0,002 

W11, Свердловина GT-
19 (2.11/14) 9.1 2.7 0.093 0.028 0.145 0.043 0.007 0.001 0.010 0.002 0.065 0.019 0.035 0.011 0.004 0,002 

W12, Кущ свердловин 
№2. Спостережна 

свердловина №1550 - 
Q. (2.12/14) 

8.9 2.7 0.135 0.041 0.278 0.083 0.014 0.003 0.024 0.005 0.065 0.019 0.040 0.012 0.030 0,009 

Граничні рівні НРБУ-97 100  0.1*  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.2  

* - Для загальної альфа-радіоактивності рівень визначається лише контролюючи рівень Бк·1-1 . Це є критерієм масштабного аналізу для визначення складу радіонуклідів в воді та 
для встановлення відповідно вмісту різних природних радіонуклідів, зокрема потреби визначити вміст урану та інших ізотопів (радію 226, полонію-210) 
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Таблиця 3.15 – Сумарна альфа-, сумарна бета-радіоактивність та питома радіоактивність радіонуклідів в поверхневих водах та домашніх криницях 

Точка відбирання 
проби, місце та 
(протокол №) 

Радіоактивність 

Радон-222 Сумарна альфа-
радіоактивність 

Сумарна бета-
радіоактивність Уран 238 Уран 234 Радій-226 Свинець-210 Полоній-210 

Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± Бк·1-1 ± 

 Ґрунтова вода 
W04, Річка Рудька за 
східною дамбою. 
Бондарі (2.4/14) 

9.4 2.8 0.206 0.062 0.239 0.072 0.042 0.008 0.042 0.008 0.056 0.017 0.040 0.012 0.010 0.003 

W03, р. Рудька в селі 
Бондарі (2.3/14) 7.9 2.4 0.116 0.035 0.122 0.036 0.040 0.008 0.053 0.011 0.017 0.005 0.050 0.015 0.003 0.003 

W01, р. Рудька за 
західною дамбою. 
Бондарі (2.1/14) 

9.6 2.9 0.091 0.027 0.289 0.087 0.036 0.007 0.047 0.009 0.006 0.002 0.045 0.014 0.003 0.003 

W13, Ставок 
Кременчуцького НПЗ 
(3.1/15) 

-  0.185 0.056 0.317 0.095 0.052 0.010 0.079 0.016 0.030 0.010 0.030 0.010 0.007 0.002 

 Вода з першого водоносного горизонту з криниць 

W02, Криниця Бондарі 
(2.2/14) 10.9 3.3 0.173 0.052 0.450 0.135 0.036 0.007 0.042 0.008 0.062 0.019 0.035 0.011 0.013 0.004 

W07, Криниця Нова 
Галещина 09.2014 -  0.550 0.170 0.125 0.037 0.194 0.040 0.212 0.042 0.090 0.027 -  -  

W07, Криниця Нова 
Галещина 11.2014 
(2.7/14) 

16.6 5.0 0.561 0.168 0.144 0.043 0.213 0.043 0.235 0.047 0.064 0.027 0.177 0.053 0.050 0.015 

W06, Криниця 
Солониця (2.6/14) 20.3 6.1 0.890 0.267 0.430 0.129 0.381 0.076 0.413 0.083 0.070 0.021 0.025 0.008 0.015 0.005 

W05, Криниця 
Базалуки, 09.2014 
(2.5/14) 

-  0.110 0.030 0.060 0.020 0.030 0.006 0.036 0.007 0.025 0.010 -  -  

W05, Криниця 
Базалуки, 11.2014 
(2.5/14) 

11.9 3.6 0.287 0.086 0.218 0.065 0.042 0.008 0.043 0.008 0.033 0.010 0.057 0.017 0.015 0.005 

 Місцеве водопостачання 
Привозна вода. 
с.Бондарі 8.8 2.6 0.383 0.115 0.448 0.134 0.065 0.013 0.087 0.017 0.013 0.004 -  -  

Граничні рівні НРБУ-97 100  0.1*  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.2  

* - Для загальної альфа-радіоактивності рівень визначається лише контролюючи рівень Бк·1-1 . Це є критерієм масштабного аналізу для визначення складу радіонуклідів в воді та 
для встановлення відповідно вмісту різних природних радіонуклідів, зокрема потреби визначити вміст урану та інших ізотопів (радію 226, полонію-210) 
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Результати радіологічного аналізу, що виконувались з пробами води з річки Рудька, показали, 

що граничний показник в 1,0 Бк/л для сумарної бета-радіоактивності не був перевищений. Граничний 

рівень сумарної альфа-радіоактивності був перевищений в двох випадках, і тому виконувався 

детальний аналіз для вимірювання вмісту урану-238, урану-234, радію-226, свинцю-210 та полонію-

210.   

Отримані результати підтверджують, що окремі показники вмісту радіонуклідів в р.Рудька 

залишаються стабільними, та граничні показники безпечності не були перевищені в жодному випадку. 

Зміни гідрохімічного складу води не мають впливу на вміст природних радіонуклідів. Було визначено, 

що вміст ізотопів урану (238, 234) складає лише 8-9% від граничних показників безпечності, а вміст 

Радію-226 – лише 1-6%. Тому, радіологічна якість води в р. Рудька на піддослідній території безпечна 

в плані впливу радіації на людину.  

На відміну від р.Рудька, дещо більший вміст радіонуклідів був виявлений в усіх криницях в 

с.Бондарі, Нова Галещина, Солониця та Базалуки. Результати аналітичного дослідження показали, 

що сумарні концентрації альфа-активності в усіх пробах перевищили граничний рівень для 

радіоактивності у 0,1 Бк/л. Тому, відповідно до Державних санітарних норм, потребувалося 

проведення розширених аналізів спеціальних радіонуклідів в пробах води, та визначення вмісту таких 

ізотопів, як U-(238, 234), Ra-226 і Po-210.  

Результати показали, що найнижча концентрація радіоактивності Урану(238+234) в воді, 

відібраної з криниць мала показники 0,08 та 0,09 Бк/л, встановлені відповідно в селах Бондарі та 

Базалуки. Однак сумарна альфа-радіоактивність питної води, яка привозилась в с.Бондарі з 

с.Базалуки, виявилась навіть вище показників радіоактивності води з місцевих криниць (0,15 Бк/л).  

Більш високі показники радіоактивності урану в домашніх криницях були виявлені в с.Нова 

Галещина та Солониця (відповідно 0,45 та 0,79 Бк/л).  

Радіоактивність Ra-226 в усіх пробах, відібраних в домашніх криницях та питній воді, що 

привозиться для споживання місцевому населенню, виявилася в діапазоні 0,013-0,070 Бк/л, що є 

значно нижче, ніж державні гранично допустимі показники в Україні, які дорівнюють 1 Бк/л.  

Концентрації радіоактивності Ро-210 в усіх пробах води знаходились в діапазоні 0,013-0,050 

Бк/л, що є також досить низьким показником. Питома радіоактивність Pb-210 в криницях села 

Солониця також виявилась на низькому рівні 0,025-0,177 в порівнянні з контрольними рівнями для 

сумарної бета-радіоактивності 1 Бк/л.  

Концентрація радіоактивності Rn-222 в пробах води, відібраних з криниць, встановлена в 

діапазоні 10-20 Бк/л, що є в 10-5 разів нижче за граничний допустимий рівень (100 Бк/л).  
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Таблиця 3.16 – Коефіцієнт радіаційного забруднення (КРЗ) для досліджуваних проб води 

№ 
Точка 

відбира
ння 

Місце 

Відносна нормалізована радіоактивність 
* 

КРЗ** 

 222Rn 
Сумарна альфа-
радіоактивність 

Сумарна бета-
радіоактивність 

(238+234)U 226Ra 

   Ґрунтова вода 

1. 24G Свердловина 24G - Q. - 1.89 0.17 0.08 0.05 0.13 

2 27G 
Свердловина 27G - 
Phr. - 3.39 0.20 0.08 0.08 0.16 

3. 30G 
Свердловина 30G - 
Pbc. - 7.87 0.73 0.21 0.02 0.23 

4. W09 
Кущ свердловин №1. 
Спотерж. свердл. 
№1550 - Q. 

0.09 1.50 0.24 0.03 0.09 0.12 

5. W10 
Кущ свердловин №1. 
Спотерж. свердл 
№1555 - Pbc. 

0.06 0.83 0.18 0.03 0.04 0.07 

6. W11 
Свердловина GT-19 - 
Q 0.09 0.93 0.14 0.02 0.07 0.09 

7. W12 
Кущ свердловин №2. 
Спотерж. свердл 
№1559 - Q. 

0.09 1.35 0.28 0.04 0.07 0.11 

   Поверхнева вода 

8. W04 
р.Рудька за східною 
дамбою (Бондарі) 0.09 2.06 0.24 0.08 0.06 0.14 

9. W03 р.Рудька в с. Бондарі 0.08 1.16 0.12 0.09 0.02 0.11 

10 W01 
р.Рудька за західною 
дамбою (Бондарі) 0.10 0.91 0.29 0.08 0.01 0.09 

11 W13 
Ставок випаровувач 
Кременчуцького НПЗ - 1.85 0.32 0.13 0.03 0.16 

   Вода з першого водоносного горизонту з криниць 

12 W02 Свердловина (Бондарі) 0.11 1.73 0.45 0.08 0.06 0.14 

13 W07 
Свердловина (Нова 
Галещина) 0.17 5.61 0.14 0.45 0.06 0.51 

14 W06 
Свердловина 
(Солониця) 0.20 8.90 0.43 0.79 0.07 0.86 

15 W05 
Свердловина 
(Базалуки) 0.12 2.87 0.22 0.09 0.03 0.12 

   Місцеве водопостачання 

16 W08 
Привозна питна вода 
(Бондарі) 0.09 3.83 0.45 0.15 0.01 0.16 

   

  Граничні рівні 
НРБУ-97 100 0.1 1.0 1.0 1.0 ≤1*** 

Примітка: * , де Сі – виявлена концентрація радіонукліду і, ALi – граничний рівень радіонукліду і; 
** КРЗ – Коефіцієнт радіаційного забруднення; *** КРЗ ≤1 – критерії за умови відсутності 
перевищення граничного рівня 

 

Повний радіологічний аналіз виявив, що сумарна альфа-радіоактивність води на 40%-80% 

складається з ізотопів урану (238, 234). При цьому, в криницях с.Бондарі та Базалуки вміст ізотопу 

урану (238, 234) становить лише 8-9% від граничного показника безпечності, а вміст радію-226 – лише 
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1-6%. В криницях в с. Нова Галещина та Солониця, вміст ізотопів урану коливається в діапазоні від 

45% до 80% від граничного показника безпечності, а вміст радію-226 - 4-7%. Навіть враховуючи 

підвищені рівні радіації в водних криницях в селах Солониця та Нова Галещина, треба зазначити, що 

радіологічна якість води з криниць в усіх селах є безпечною в плані радіаційного впливу на людину. 

Однак не рекомендується споживати воду з усіх криниць, виходячи з інших хімічних параметрів 

(дивіться розділ 2.4). Відносно стабільний рівень сумарної альфа-радіоактивності, виміряний в усіх 

пробах води, дає змогу зробити висновок, що це є регіональною особливістю піддослідної території, і 

видимий зв'язок з Біланівським родовищем залізної руди відсутній.   

На відміну від поверхневих вод, вміст природних радіонуклідів в водах підземних водоносних 

горизонтів на всій проектній території є мізерним, що підтверджується радіаційним аналізом, що 

виконується для проб, відібраних з гідрогеологічних свердловин. Сумарна альфа-радіоактивність 

коливається в діапазоні від 0,08 та 0,80 Бк/л. Тому, для всіх проб підземних вод виконувався повний 

радіологічний аналіз.  

Аналіз природних радіонуклідів в підземних водах різних водоносних горизонтів, виявив, що 

вміст ізотопів урану (238 + 234) коливається в діапазоні 0.015-0.080 Бк/л (в той час для поверхневої 

води в р. Рудька цей показник становить 0.08-0.09 Бк/л). В більшості випадків вміст ізотопів урану, 

виміряний в підземних водах, був меншим, ніж в поверхневих водах, за винятком води з Бучакського 

водоносного горизонту у свердловині 30G, де був зафіксований показник радіоактивності ізотопів 

урану на рівні 0.215 Бк/л (свердловина 30G, таблиця 9). Вміст ізотопів Урану складає 20-40% від 

сумарної альфа-радіоактивності, а ізотопів радію-226 – до 2-70%. При цьому, відносно встановленого 

граничного рівня випромінювання 1 Бк/л, вміст урану дорівнює 2-8% (максимум 21%), радію-226 – 1-

9% (Таблиця 3.16). 

Таким чином, вміст природних радіонуклідів в пробах вод з Четвертинного, Харківського та 

Бучакського водоносного горизонтів не перевищують гранично допустимі рівні, встановлені 

Державними санітарними нормами 2.2.4.-171–10 та розділом 8.6.4  НРБУ-97/Д-2000. 
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4 РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ РАДІОНУКЛІДІВ РЯДУ РОЗПАДУ УРАНУ-ТОРІЮ В ПРОБАХ З 
ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТА РОЗРОБКИ БІЛАНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ЗАЛІЗНОЇ РУДИ 

 

4.1 Радіаційний фон 
 

Результати аналітичних вимірювань, які представлені в Розділі 3 цього Звіту для всієї площі 

Біланівського родовища, показують, що радіаційний фон, сформований за рахунок зовнішнього гамма-

випромінювання, ризик впливу радону та вміст природних радіонуклідів в ґрунті, м’якій вскриші та 

скельних породах є типовими для території Центральної України загалом та у Полтавській області 

зокрема. Типові значення радіаційного фону (рівень дози гамма-випромінювання) не перевищують 

середні показники регіону та дорівнюють 0,09-0,12 мкЗв на рік. Для території кінцевого контуру кар’єру 

та прилеглих ділянок у верхньому шарі ґрунту не було виявлено значних статистично підтверджених 

відхилень рівнів дози гамма-випромінювання. Концентрації радіоактивності основних природних 

радіонуклідів в ґрунті та скельних породах в межах кінцевого контуру кар’єру Біланівського родовища 

були визначені для радіонуклідів U-238 та Ra-226 в діапазоні 20-35 Бк/кг. Концентрації радіоактивності 

для 40К у досліджуваних зразках визначені в діапазоні від 360 до 600 Бк/кг. 

Відповідно до регуляторних вимог, ідентифікаційними критеріями для ПРМ (природних 

радіоактивних матеріалів) за якими повинен застосовуватись регуляторний контроль, є рівень 1000 

Бк/кг для ряду розпаду Урану-Торію та 10 000 для Калію-40.  

Природні радіонукліди у навколишньому середовищі присутні з рівнем концентрації 

радіоактивності, який в декілька разів менше граничних показників безпечності, встановлених 

Нормами радіаційного захисту України.  

Як для ґрунтових, так і для поверхневих проб води, відібраних на охарактеризованій території, 

визначені рівні сумарної альфа-радіоактивності та питомої концентрації радіоактивності знаходились 

в діапазоні від 0,06 Бк/л до 0,08 Бк/л, що є нижче за граничні рівні безпечності для концентрації 

радіоактивності, встановлені для питної води. Однак вказані рівні перевищили контрольний рівень для 

сумарної альфа-радіоактивності 0,1 Бк/л, що вимагає проведення детального визначення питомої 

радіоактивності радіонуклідів. Наше дослідження показує, що цей контрольний рівень перевищувався 

в багатьох випадках, і тому було необхідно провести розширений аналіз для підтвердження 

відповідності критеріям безпечності, що дорівнюють 1,0 Бк/л як для Ra-226, так і для суміші природних 

ізотопів урану (0.5 Бк/л для U-238, 0.5 Бк/л для U-234), встановлених Нормами радіаційної безпеки 

України НРБУ-97/Д-2000. Ці норми відповідають керівництвам з якості води Європейського союзу, які 

передбачають встановлення рівня концентрації радіоактивності 0.5 Бк/л для U-238 в якості 

індикативного рівня безпечності для питної води. Концентрації радіоактивності урану в усіх 

досліджуваних пробах не перевищували такі рівні безпечності.  

В більшості досліджуваних проб була виявлена висока мінералізація. Вода з мінералізацією від 

2 до 11 г/л та вище (що містить сульфати, карбонати та натрій) не може використовуватись для 

питного водопостачання (екологічна норма менше 1 г/л). Більш високий рівень мінералізації (понад 1 

г/л) спостерігається в пробах води, відібраних зі свердловин в декількох селах, розташованих 

неподалеку від проектної території. Тому, проблему питної води в регіоні треба вирішувати, 

незалежно від того, чи буде в майбутньому розроблюватись Біланівське родовище.  
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4.2 Визначення ПРМ у скельних породах Біланівського родовища та розрахунок 
потенціального впливу на навколишнє середовище 

 

Розробка Біланівського родовища передбачає видобуток скельних порід, які потенційно можуть 

містити природні радіонукліди. Тому в даному дослідженні детально розглядався варіант можливого 

накопичення природних джерел випромінювання у відвалах скельної породи, які будуть розташовані 

поруч з кінцевим контуром кар’єру. Вміст радіонуклідів оцінювався в зразках керну, що представляли 

усі мінералогічні різновиди залізорудного тіла та материнських порід.  

Вимірювався вміст (питома радіоактивність) основних радіонуклідів ряду розпаду U-238 та Th-

232, а також деяких їх дочірніх продуктів розпаду, зокрема Ra-226 та Pb-210, які впливають на 

загальний показник ПРМ у навколишньому середовищі. Також аналізувалась радіоактивність деяких 

інших природних радіонуклідів, таких як К-40. Радіоактивність останнього строго регулюється, якщо 

складений матеріал та перероблені хвости планується використовувати в якості будівельного 

матеріалу. 

Оцінки природних радіонуклідів, які підсумовані в Таблиці 3.4-3.6, показують, що вміст U-238 у 

німій товщі (за межами рудного тіла) має показник радіоактивності природного фонового рівня (20-40 

Бк/кг), в той час як аналогічний показник в рудному тілі є меншим за середній вміст урану в скельних 

породах проектної території (5-15 Бк/кг). Ці рівні є схожими або навіть нижче тих радіонуклідів в 

пробах, що характеризують навколишнє середовище (абзац 4.1). 

В усіх геохімічних аномаліях з зазначеним вмістом Уранових або Торієвих руд у скельних 

породах Біланівського родовища, не було виявлено рівнів радіоактивності природних радіоактивних 

матеріалів, які б перевищували ідентифікаційні критерії для ПРМ (1000 Бк/кг). Відповідно до цього, ми 

не очікуємо, що у відвалах, які складуватимуться на поверхні поруч з Біланівським кар’єром, будуть 

накопичуватись ПРМ.  

При порівнянні фактичного вмісту будь-яких радіонуклідів ряду розпаду U-Th в усіх скельних 

породах з таким критерієм для ПРМ як 1000 Бк/кг (1 Бк/г) перевищення не виявлено, і тому 

регуляторні контрольні заходи не потребуються. Це також означає, що згідно з українським 

законодавством та встановленими галузевими стандартами безпечності, робота з описаним 

матеріалом, що містить радіонукліди природного походження, підпадає під режим «виключення» з 

будь-якого регуляторного контролю.  

Цей висновок відповідає нормам міжнародних стандартів безпеки для природних радіонуклідів в 

рудах, та дозволяє необмежене використання земель та корисних копалин. Наприклад, згідно з 

міжнародною практикою (дивіться Основні вимоги безпечності стандартів безпечності МАГАТЕ, 

Частина 3 та керівництва, рекомендовані в документі IAEA-TECDOC-1712, 2013) усі рудні матеріали, в 

яких природні радіонукліди ряду розпаду U-Th мають показники радіоактивності нижче 1 Бк/г, можуть 

виключатись з регуляторного контролю.  

Однак враховуючи деякі неточності в охарактеризуванні та недостатні дані, отримані в процесі 

буріння та аналізів зразків на всьому родовищі, можна припустити, що потенційно деяка частка 

матеріалу може містити обмежену кількість матеріалів з більш високими концентраціями 

радіоактивності в порівнянні з вищезазначеними, перевищуючи рівень вказаних ПРМ. Для 

забезпечення відсутності таких матеріалів та гарантування безпечних умов для робітників та 

населення Замовник повинен запровадити регулярні технічні інспекції, які повинні включати додаткові 

аналізи зразків під час періоду досліджень. Контрольні зразки повинні збиратись регулярно принаймні 
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двічі на рік або на зазначених горизонтах кар’єру, які планується розробляти в Біланівському кар’єрі. 

Також рекомендується охарактеризувати залишкові матеріали, які будуть збиратись на поверхні 

кожного штабелю досліджуваних залишків. Також буде продовжений моніторинг, який включатиме 

проби води, скельного матеріалу та аерозолів на робочих територіях. Усі проби аналізуватимуться 

для визначення ПРМ (природних радіонуклідів ряду розпаду U-Th в залізній руді, яка 

перероблятиметься, та скельних матеріалах, які складуватимуться на проектній території). Ці дії 

виконуватимуться для забезпечення перевірки висновків, зроблених в даному звіті на стадії 

охарактеризування радіаційних ризиків на проектній території.  

У випадку виявлення таких матеріалів Замовник повинен повідомити про це Регуляторний 

орган, та, основуючись на додаткових дослідженнях та можливого вивчення професійних та 

природоохоронних ризиків, прийняти рішення щодо продовження розробки Біланівського родовища.  

Відповідно до спеціальних положень дозволу на гірничі роботи, Міністерство охорони 

навколишнього середовища України затвердить та узгодить план водозниження на весь період 

розробки кар’єру. План водозниження передбачає відкачування підземних вод з забоїв з подальшим 

їх скиданням в поверхневі води та/або спеціальні відстійники, де підземна вода буде природним 

шляхом випаровуватись або оброблюватись за критеріями безпечності, що будуть встановлені 

місцевим природоохоронним регулятивним органом.  
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5 ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ РАДІОНУКЛІДІВ НЕ ПЕРІОД 
ТРИВАЛОСТІ БІЛАНІВСЬКОГО ПРОЕКТУ 

 

5.1 Регуляторні вимоги та найкраща міжнародна практика 
 

Згідно з НРБУ та «Санітарними правилами», гірничо-видобувні Компанії, які несуть 

відповідальність за контрольні заходи безпеки при роботі з будь-якими радіаційно-небезпечними 

матеріалами, процесами чи технологіями, або які планують використовувати матеріали, процеси чи 

технології, які можуть бути радіаційно небезпечними, зобов’язані проводити програму моніторингу 

радіоактивних джерел та шляхів фактичного та потенційного радіоактивного випромінювання. 

Програма моніторингу повинна довести, що типові індикатори впливу на навколишнє середовище, 

джерела радіоактивного випромінювання та економічна діяльність з використанням цих джерел 

задовольняють встановлені критерії безпечності (доза радіаційного впливу та граничні показники 

безпечності). У випадку Біланівського проекту слід забезпечити моніторинг вмісту природних 

радіонуклідів у скельних породах родовища для забезпечення того, щоб загальна ефективна 

радіоактивність радіонуклідів ряду розпаду U-Th не перевищували індикативні рівні ПРМ, як зазначено 

в Розділі 1.  

Основна програма моніторингу, що стосується збору даних (кліматичних, гідрогеологічних, 

гідрологічних, фонового забруднення і т.п.) повинна тривати протягом періоду підготовки перед 

початком гірничих робіт в кар’єрі. Ці дані повинні надати основну інформацію про початкові умови до 

початку запланованої діяльності.  

Протягом періоду ведення гірничих робі програма моніторингу повинна сконцентруватись на 

оцінці встановлених цілей щодо якісного стану навколишнього середовища, а також перевірці даних 

Оцінки впливу на навколишнє середовище, включених в відповідну документацію та проектну 

документацію, та забезпеченні безпеки робітників та екологічних і радіологічних умов безпечності, що 

повинні контролюватись.  

Важливою функцією програми моніторингу, яка повинна реалізовуватись до та протягом 

гірничих робіт, є збір даних стосовно забруднення навколишнього середовища для інформування 

місцевої громадськості та органів влади щодо фактичного стану та основних факторів, що забезпечує 

адекватне сприйняття ризиків та підтримку місцевого населення та інших зацікавлених сторін. В 

такому разі, коли не потребується регуляторний радіаційний контроль, програма моніторингу 

встановить процедуру обміну інформацією з населенням та органами влади для забезпечення 

правдивості того, що умови радіаційної безпеки задовольняють встановлені критерії безпечності та 

контрольні рівні.  

Тому, враховуючи поточну недовіру місцевого населення до існуючої та запланованої діяльності 

ТОВ «Полтавський ГЗК», програма природоохоронного моніторингу повинна бути запроваджена. Ідея 

та пропозиції моніторингової програми описані нижче в цьому звіті.  

 

5.2 Мета та задачі 
 

Метою програми моніторингу є отримання даних з регулярних спостережень радіаційного 

впливу на навколишнє середовище, персонал та населення протягом всього періоду розробки 

Біланівського родовища залізної руди. Програма передбачає контроль того, чи задовольняють зібрані 
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дані граничні показники безпечності, та інформування громадськості та органів влади у випадку 

необхідності запровадження чи корегування будь-яких захисних заходів для мінімізації впливу на 

навколишнє середовище.  

Для досягнення цієї мети треба виконати наступні задачі:  

1. Розробити процедури відбирання проб та спостереження і часові рамки програми.  

2. Призначити досвідчену добре відому лабораторію з міжнародною сертифікацією, яка володіє 

достатньою аналітичною матеріально-технічною базою, сертифікованими методами та діючою 

системою контролю/забезпечення якості. Цю лабораторію потрібно призначати з структурою 

звітування, визначеною послідовністю та інструкціями інформування у випадку перевищення 

природоохоронних граничних рівнів безпеки.  

3. Запровадити процедуру інформування громадськості та органів влади по відношенню до 

правильних (збільшення чи зменшення) видів та/або кількості спостережень, а також структури та 

змісту публічних звітів, які повинні надаватись по запиту регуляторним контролюючим органам, 

державним органами, місцевому населенню та зацікавленим громадам.  

Структура програми радіаційного моніторингу та часові рамки можуть бути затверджені 

регулятивним органом. Умови та деталі програми повинні відповідати вимогами дозволу на гірничі 

роботи та повинні відповідним чином запроваджуватись в інших видах контрольних спостережень.    

 

5.3 Види моніторингу та часові рамки 
 

Враховуючи специфіку проекту ТОВ «Біланівський ГЗК», пропонована програма моніторингу 

повинна включати наступні фактори:  

1.  Програма моніторингу повинна початись до активної фази гірничих робіт (у нейтральній 

фазі). Це необхідно для збору статистично вірних радіологічних та токсичних базових даних 

для всієї проектної території.  

2.  Після початку активної фази гірничих робіт, збір даних повинен продовжуватись, але не 

обмежуватись лише робочими забоями та зонами будівництва. Такі ж самі критерії 

оцінювання повинні застосовуватись для нейтральної та активної фази для правильного 

порівняння. Під час активної фази критерії оцінювання можуть бути розширені та/або 

деталізовані, в залежності від ситуації.  

3.  Зважаючи на те, що це дослідження не виявило факторів, які потенційно можуть занизити 

поточну радіологічну ситуацію, зміст та часові рамки моніторингової програми можуть бути 

спрощені та скорочені. Якщо буде виявлена тенденція заниження потенційного радіаційного 

впливу на персонал та населення, зміст та часові рамки моніторингової програми повинні 

бути переглянуті та реорганізовані.  

4.  Програма моніторингу хімічного токсичного впливу повинна виконуватись в рамках окремого 

оціночного дослідження, хоча гарною практикою є об’єднання радіологічного та хімічно-

токсичного контролю в один інформаційний звіт з моніторингу.  

Використовуючи в якості основи вищезазначену моніторингову програму, та посилаючись на 

критерії радіаційної безпеки, обговорені в Розділі 1 цього звіту, слід обґрунтувати усі види та часові 

рамки спостережень.  
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Спрощена моніторингова програма не передбачає проведення спостережень для всіх можливих 

видів впливу та елементів навколишнього середовища, але повинна зосередитись лише на критичних 

параметрах, стабільність яких визначає вірогідність чутливості факторів безпеки.  

Таким чином, основними критеріями безпечності, що рекомендується використовувати в 

ситуації Біланівського проекту, є не перевищення граничного показника для радію-226 та урану-238 у 

1/Бк/г. Не перевищення цього граничного показника означає велику ймовірність відсутності природних 

джерел радіаційного забруднення у навколишньому середовищі проектної території ТОВ 

«Біланівський ГЗК» та прилеглих територій, і зокрема, робота з матеріалами, включаючи гірничі 

роботи, транспортування, складування і т.п., є безпечною як для робітників підприємства, так і для 

місцевого населення. Це також означає, що якщо перевищення граничних показників безпечності за 

фактичним вмістом радіонуклідів ряду розпаду урану-торію в проаналізованих зразках стає 

систематичним, то структура та часові рамки спрощеної програми моніторингу повинні бути розширені 

та деталізовані (повинен вимірюватись більш широкий спектр радіонуклідів на місці виявлення та за 

межами забруднюючого джерела).  

Фонові спостереження вмісту радіонуклідів в ґрунті, скельних породах та воді повинні 

проводитись незалежно від стадії та специфіки робіт. Як би там не було, раціональним вважається 

проведення спостережень 1 раз у 1-2 роки для ґрунту та скельних пластів, 2-3 рази на рік для 

поверхневих вод та 1-2 рази на рік для ґрунтових (свердловини) та підземних вод. Важливою 

частиною моніторингової програми є регулярний контроль стічної води, яка буде відкачуватись з 

кар’єру під час робіт по водозниженню, що випереджають вскришні та гірничі роботи. Часові рамки 

спостережень повинні визначатись після схвалення плану використання води.  

Фонові спостереження повинні також включати відслідковування вимірювань вмісту радону в 

офісах та в житлових будинках, що наближені до проектної території. Рівні інтенсивності дози в 

робочих зонах, а також в прилеглих населених пунктах повинні вимірюватись щорічно з оцінкою їх 

динаміки.  

Таким чином, відбирання проб породи та води з подальшою оцінкою вмісту урану-238 та радію-

226 повинні виконуватись разом з розширенням та заглибленням кар’єру. Процедура відбирання проб 

повинна бути узгоджена з іншими службами та координуватись з процесом планування. В деяких 

випадках раціонально провести відбір проби повітря в робочих зонах для оцінки вмісту пилу та 

радіонуклідів, хоча ці оцінки є лише попередніми. Детальні часові рамки можуть бути розроблені у 

випадку виявлення радіаційних факторів ризику.  

 

5.4 Аналітичне забезпечення 
 

На стадії визначення стану в рамках програми радіаційного моніторингу рекомендуються 

наступні основні елементи: 

Радон-222 у повітрі та в офісах і в домашніх приміщеннях, використовуючи реєстраційні 

детектори, які будуть розосереджені в різних місцях проектної території до початку активної фази 

гірничих робіт. Детектори мають стаціонарний характер та залишатимуться в місцях установки після 

завершення активної фази. Щорічні середні показники радону допоможуть виявити загальні тенденції 

в параметрах радіаційної безпеки, спричинені гірничим роботами.  

Аналіз аерозолів повинен виконуватись на контрольних станціях навколо проектної території та 

поза її межами в сухий літній період та сезони підвищеної вологості до початку та після фаз гірничих 
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робіт (до та після вибухів). У випадку виявлення радіаційних факторів ризику, слід розпочати кампанію 

регулярних відбирань проб аерозолів з подальшим регулярним вимірюванням вмісту радіонуклідів на 

робочих забоях в кар’єрі. Основними елементами, які повинні вимірюватись та контролюватись, є 

вміст U-238, Ra-226, Pb-210, Th-232 та Ra -228. Вміст інших радіонуклідів, таких як Th-230 та Ро-210 

може бути розрахований. 

Усі види аналітичних вимірювань повинні підтримуватись відповідними процедурами контролю 

якості та забезпечення якості, незалежними професійними гарантіями тестів та сертифікатами 

акредитації.  

 

5.5 Протокол дій у випадку ПРМ 
 

Дії з моніторингу та охарактеризування об’єкту повинні тривати протягом фази циклу пошукових 

досліджень Біланівського кар’єру.  

Основними індикаторами є визначені критерії ПРМ, а також інші традиційні критерії захисту від 

радіації, відповідно до загальноприйнятої практики радіаційного захисту та цілей державного захисту 

навколишнього середовища.   

Програма моніторингу повинна розроблятись в деталях як частина Проекту реалізації кар’єру та 

її проект з відбирання проб повинен бути схвалений регіональним відділом захисту навколишнього 

середовища та регіональним інспектором з радіаційного захисту. Усі контрольні рівні, що 

забезпечують радіаційний захист та екологічні цілі, повинні додаватись в якості невід’ємної частини 

проекту Моніторингу.  

Замовник повинен призначити відповідальну посадову особу з моніторингу аналізів даних, 

включаючи радіаційну безпеку та захист навколишнього середовища. Голова адміністрації може 

виконувати ці функції, забезпечуючи обмін інформацією з підрядними організаціями та експертами в 

області радіаційного захисту.  

Функції моніторингу та радіаційного захисту повинні реалізовуватись двома об’єднаними 

способами, такими як регулярні польові інспекції робочих місць на території кар’єру та території 

накопичення залишків та транспортування відходів, і також спеціальна пошукова та аналітична 

діяльність.  

Місцева відповідальна посадова особа (або спеціально підготовлена група інспекторів), яка 

може об’єднати в посаді роботу менеджера з загальної безпеки, повинна нести відповідальність за 

регулярний моніторинг робочих місць з метою виявлення присутності природних радіонуклідів у 

підвищеній концентрації при дослідженні кар’єру або матеріалів чи залишків. Покажчиками ПРМ може 

бути підвищена інтенсивність дози гамма-випромінювання в зоні пошукових робіт або в матеріалах, 

що транспортуються.  

Тому моніторинг робочих місць (територія кар’єру та радіаційний контроль рудного матеріалу) 

включає моніторинг зовнішнього рівня радіації. В якості контрольних рівнів інтенсивності гамма-

випромінювання може використовуватись показник перевищення 0,3 мкЗв/год для місцевого фону 

дози гамма-випромінювання. Якщо відповідальна за радіаційну безпеку посадова особа встановить 

підвищений рівень дози гамма-випромінювання на робочому місці або в зоні складування відвалів, 

можливо потребуватиметься додатковий вид оцінювання (відбирання проб матеріалів та визначення 

радіонуклідів ряду розпаду U-Th).  
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В такому випадку зразки повинні збиратись та відправлятись в лабораторію для спеціальних 

аналізів на радіонукліди. Якщо будуть виявлені ПРМ, про це треба повідомити керівнику кар’єру. При 

цьому повідомлення слід направити регіональному філіалу Державної регуляторної інспекції для 

визначення майбутніх дій.  

В деяких випадках може потребуватись більш розширене радіаційне дослідження, і його 

масштаб та спеціальні програми відбирання проб повинні бути розроблені спеціалізованою 

лабораторією та погоджені з регуляторним органом.  

Як вже зазначалося вище, на даний момент причини для занепокоєння стосовно ПРМ, відсутні, 

та будь-які роботи, пов’язані з розробкою Біланівського родовища не потребують жодних 

регуляторних обмежень (звільнення). У випадку перевищення двох основних критеріїв (рівень 

інтенсивності дози гамма-випромінювання 0,3 мкЗв/год на робочих місцях або в зоні складування 

залишків), а також критеріїв ідентифікації ПРМ (1 Бк/г та 10 Бк/г для будь-яких радіонуклідів відповідно 

ряду розпаду U-Th та 40K), замовник повинен повідомити вповноважений Регуляторний орган, і може 

потребуватись подальше вивчення та оцінювання для прийняття обґрунтованих та адекватних 

рішень, які з одного боку не завдадуть значного впливу економіці гірничого процесу, а з іншого боку 

забезпечать безпечні умови для робітників та населення, шляхом встановлення належного 

регуляторного контролю для запланованої ситуації радіаційного впливу, як це було описано в Розділі 

1 цього звіту.  
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6 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 

1. Територія, для якої в цьому звіті були охарактеризовані потенційні радіаційні ризики, охоплює 

Біланівське родовище залізної руди та навколишнє середовище. Оцінки базувалися на зразках 

рудного матеріалу, відібраних з типових свердловин та горизонтів, попередньо 

охарактеризованих вертикальним профілюванням з визначенням потужності дози гамма-

випромінювання, що дозволило відібрати типові та представницькі зразки для вивчення всього 

тіла родовища. Загальна глибина, до якої було охарактеризоване родовище (осадові породи, 

залізна руда та материнські породи) для оцінки присутності матеріалу з підвищеною природною 

радіоактивністю, сягала 250 м. Розробка родовища до глибини 600 м потребує додаткових 

досліджень.  

2. Крім цього, також були охарактеризовані територія промислового впливу та навколишнє 

середовище на прилеглій території для оцінки поточного стану природного радіаційного фону (в 

ґрунті, повітрі, поверхневих та ґрунтових водах). Усі зразки були проаналізовані в 

високопрофесійній аналітичній лабораторії з міжнародною сертифікацією. Результати показали 

відсутність значного відхилення показників радіонуклідів U-Th в геологічних пластах та зразках 

навколишнього середовища відносно типових показників концентрації радіоактивності 

природних радіонуклідів в даному регіоні, та що вміст радіонуклідів ряду розпаду урану-торію не 

перевищує середні значення для України.   

 

3. Вміст радіонуклідів ряду розпаду U-Th а також Калію -40 в осадових пластах родовища був 

визначений як значно нижчий за відповідні значення в національних та міжнародних стандартах 

радіаційної безпеки. Це означає, що згідно з українським законодавством та встановленими 

галузевими стандартами, робота з вказаним матеріалом, що містить радіонукліди природного 

походження, підпадає під режим «виключення» з будь-якого регуляторного контролю. Цей 

висновок відповідає нормам міжнародних положень з безпечності для природних радіонуклідів в 

руді, та дозволяє необмежене використання земельних ресурсів та корисних копалин. 

Наприклад, згідно з міжнародною практикою (див. Загальні стандарти безпеки МАГАТЕ GSR 

Частина 3, а також керівництва, рекомендовані в документах МАГАТЕ IAEA-TECDOC-1712, 2013 

[4]), всі рудні матеріали, в яких природні радіонукліди ряду розпаду U-Th мають активність 

нижче 1 Бк/г, можуть виключатися з регуляторного контролю.  

4. Однак, враховуючи деяку невизначеність в проведених оцінках, а також велике занепокоєння 

місцевої громадськості стосовно очікуваних ризиків потенційного радіаційного впливу у випадку 

виявлення природних радіоактивних матеріалів протягом періоду розробки кар’єру, були 

розроблені програми моніторингу навколишнього середовища та робочих місць, які включають в 

себе контроль радіаційної безпеки та захист навколишнього середовища.   
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ДОДАТОК I. Гамма-спектрометричний аналіз зразків 
 

Гамма-спектрометричний прилад, що використовувався в даному дослідженні, складається з 

компонентів, технічні параметри яких вказані нижче. 

Низько-фоновий гамма-детектор GMX40C виробництва ORTEC США (рентгенівський 

коаксіальний детектор, зроблений з високочистого германію з вікном з вугільного композитного 

матеріалу) 

 
• Діапазон реєстрації гамма-енергії – 10-3000 кеВ;  

• Енерго-розподільча спроможність (номінальна) – 1.12-46.5 кеВ (210Pb)  

1.60-662 кеВ (137Cs)  

2,03-1332 кеВ (60Co)  

2,05-1461 кеВ (40K)  

 

• Ефективність реєстрації:  

в геометричній ємності Марінеллі 0.5 л (пісок 650г) –  

46.5 кеВ (210Pb) – 2.00%  

662 кеВ (137Cs) – 1.98%  

 

в геометричній формі РР50 (грунт 150 г/50 мм) –  

46.5 кеВ (210Pb) – 5.15%  

662 кеВ (137Cs) – 1.67%  

 

• 571 спектроскопічний прискорювач  

• 659 блок високої напруги 5 кВ  

• 4001M модуль стандарту NIM 

• TRUMP-8K-W3 карта багатоканального аналізатору 

• GammaVision v.5.1 – програмне забезпечення для збору, візуалізації та обробки 

спектрометричної інформації 
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Широкодіапазонний гамма-детектор BEGe BE5030 виробництва Canberra, США (з 

високочистого германію з вікном з вугільного композитного матеріалу):  

 

• Діапазон реєстрації гамма-енергії – 3-3000 кеВ;  

• Енерго-розподільча спроможність (номінальна) – 0.5-5.9 кеВ 

 

0.75-122 кеВ 

2.20-1332 кеВ (60Co);  

 

• Ефективність реєстрації в геометричній формі РР50 (ґрунт 100г/50мм) :  

 

46.5 кеВ (210Pb) – 8.5%  

662 кеВ (137Cs) – 2.1%;  

 

• спектроскопічний прискорювач, модель 2022  

• блок високої напруги 5 кВ, модель 3106D  

• багатопортова карта II  

• модуль стандарту NIM, модель 1000  

 

Активність радіоізотопів гамма-випромінювання розраховувалась, використовуючи програмне 

забезпечення GammaVision 5.1, GENIE2000 та внутрішнє програмне забезпечення УкрГМІ на базі 

ErlLib (Ліверпульскій Університет, Великобританія).  

 
Малюнок 1 – Приклад гамма-спектрограми проби ґрунту (інформаційна частота спектру 

10-400 кеВ) 
 

210Pb вимірювався на лінії інтенсивності гамма-випромінювання 46.5 кеВ (інтенсивність 4.25%), в 

той час як 226Ra (3.59%) на зворотному згортанні точки 186 кеВ, враховуючи частковий вплив 

радіоактивності 235U в зоні відклику та використовуючи процедуру розрахунку, запропоновану 

ДеКортом та співавторами у 2005 році, а також шляхом показників дочірніх ізотопів 214Pb (295 та 352 
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keV) і 214Bi (609 keV). 40K вимірювався на лінії інтенсивності гамма-випромінювання 1460.75 кеВ 

(10.67%). 

Ізотопи 238U та 232Th (228Ra) вимірювались за дочірніми радіонуклідами з коротким періодом 

напіврозпаду, припускаючи, що вони існують у стані рівноваги – 234Th (63.3 кеВ, 3.74%, період 

напіврозпаду 24.1 дні) та 228Ac (338 кеВ, 12.4%, період напіврозпаду 6.13 години) відповідно  для урану 

та торію.  

Гамма-спектрометричний аналіз дозволяє визначити вміст 238U (на 234Th) в той час як оцінка 234U 

ускладнюється збільшеним вмістом 226Ra та його продуктів розпаду (214Pb та 214Bi).  

Приклад γ-спектру для проби ґрунту (інформативна частина спектру 10-400 кеВ) показана на 

Малюнку 1. 

 

Калібрування гамма-спектрометричних систем 
Ефективність реєстрації детектора калібрувалась за результатами вимірювання сертифікованих 

еталонних матеріалів (СЕМ – незв’язані матеріали ґрунту та руди, вироблені Національним інститутом 

стандартів та технологій (NIST), МАГАТЕ та Національною фізичною лабораторією Великобританії 

(NPL), вміст радіоізотопів в яких відомий) різної маси та з різною висотою заповнення контейнерів. 

Поправка робилась на ефект самопоглинання низько енергійного гамма-випромінювання в зразках з 

відомою матрицею (коефіцієнт самопоглинання маси ) µсм2г-1 для «стандартних» ґрунтів відповідно до 

Епелбай та співавторами. 1992). 

Правильність конфігурації вимірювального пристрою, а також адекватність калібрування 

детектору доводилась успішним тестуванням, проведеним в лабораторії GSMPX в 2006-2013. Також, 

МАГАТЕ регулярно проводила перевірки класу (див. звіти IAEA-CU-2006-03, IAEA-CU-2007-03, IAEA-

CU-2008-03).  

Спектрометричний прилад, який використовувався в цьому дослідженні має конфігурацію, яка 

включає низько-фоновий детектор та низько-фонову (пасивний) свинцеву оболонку 12 см товщиною 

на пластині Комптона, що забезпечує відсутність короткочасних стрибків фону.  

Фактично, мінімальна виявлена радіоактивність ізотопів залежить лише від тривалості 

вимірювання та для зразку 650 г в вимірювальній ємності Марінеллі 0.5 л при часі експозиції 60 000  

секунд дорівнює для 210Pb – 1.2, 234Th(238U) – 1.0, 186Ra – 0.5 та 40K – 0.4 Бк/кг, що є значно нижчими 

показниками, ніж ті, що виявлені в досліджуваних матеріалах.  

Час вимірювання оптимізувався (контролюється оператором) таким чином, що статистична 

помилка в частині спектру особливої уваги (наприклад, 234Th 63 кеВ) не перевищує 10-15%. 

 

Процедура контролю якості 
Відповідно до закону Україні «Про метрологію та метрологічну діяльність», лабораторія УкрГМІ 

має наступні дозвільні документи:  

• Лабораторний метрологічний атестаційний сертифікат, який підтверджує 

незалежну та технічну спроможність надання лабораторних послуг; 

• Сертифікати метрологічної атестації та інспекції лабораторного обладнання 

(спектрометри, радіометри, дозиметри, ваги і т.п.) та допоміжного устаткування (сушильні 

печі і т.п.); 

• Сертифікати гігієни для роботи з іонізуючими джерелами. 
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Контрольні вимірювання сертифікованих еталонних матеріалів (СЕМ) 
Згідно з рекомендаціями МАГАТЕ, та основуючись на Державних стандартах України ISO/IEC 

17025-2006, аналітичні лабораторні регулярно проводять контрольні вимірювання сертифікованих 

еталонних радіоактивних матеріалів (СЕМ), складають перелік переваги, що містить радіонукліди з 

відомими рівнями чи показниками радіоактивності. Ця процедура дозволяє підтримувати поточний 

контроль якості вимірювань.  

 
Визначення загальної альфа-бета-радіоактивності та вмісту радіонуклідів у воді 

Метод рідинно-сцинтиляційної спектрометрії, використовуючи альфа/бета спектрометр Hidex 

Triathler використовується лабораторією УкрГМІ для визначення альфа-бета-радіоактивності та вмісту 

радію-226 у поверхневих та підземних водах. Методи альфа-бета радіометрії та методи вимірювання 

радію-226 стандартизовані (1-3). Використовувався радіометр-спектрометр УМФ-2000 виробництва 

НПП «Доза».  

 

Перелік стандартів та керівництв:  
1. Державний стандарт України. Захист від радіації. Вимірювання альфа-бета радіоактивності у 

прісній воді. Метод концентрованого джерела (ДСУ ISO 9696-2001), Київ, Держспоживстандарт 

України, 2003.  

2. Методичні рекомендації: Підготовка проб води для вимірювання загальної альфа- та бета-

радіоактивності. Метод вимірювання загальної альфа- та бета-радіоактивності в пробах води, 

використовуючи альфа-бета радіометр УМФ-2000. Атестаційний сертифікат 40073.3Г178/01.00294-

2010. – НПП «Доза», Москва, 2003 р. 

3. Альфа-бета радіометричний метод вимірювання об’ємної радіоактивності ізотопів радію 

(226Ra, 228Ra) в пробах природної води та радіохімічна підготовка проби води. Атестаційний сертифікат 

40073.3Г177/01.00294-2010. НПП «Доза», 2005.  

4. FVKM 412121.001RE інструкція з експлуатації. Альфа-бета радіометр УМФ-2000 для 

невеликої радіоактивності, НПП «Доза», Москва, 2006.  

5. Робочі інструкції НСАМ № 381-ЯФ, сертифікат №49090.3Н628. Альфа-спектрометричний 

метод вимірювання об’ємної радіоактивності ізотопів урану (234, 238) в природних водах та методи 

радіохімічної підготовки проб води. – Реєстраційний №78-U-B/99-03, Москва, ARIMR, 1999-2003.  

6. Робочі інструкції НСАМ №396-ЯФ, сертифікат №49090.3Н618. Альфа-бета радіометричний 

метод вимірювання об’ємної радіоактивності полонію-210 (210Po) та свинцю-210 (210Pb) в природних 

водах та методи радіохімічної підготовки проб води. – Реєстраційний №70-Ро-V/01-03, Москва, ARIMR, 

2001-2003. 
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ДОДАТОК II. Підсумковий протокол гамма-спектрометричних вимірювань в зразках скельної породи та руди 
Таблиця АІІ.1 – Гамма спектрометричні вимірювання проб першої категорії 

№ Лаборатор 
ний код 

Діаметр 
свердлов. 

Глибина 
проби, м 

Стратигра 
фічна 

одиниця 

Літологічний/ 
Петрографічний склад 

Подрібнен 
ня, мм 

Суха 
маса 

проби, г 

Товщина 
проби, 

мм 

Тип детектору, 
геометрія 

Час 
рахунку, с 

Радіоактивність, Бк/кг (неточність рахунку на рівні 1-сігма довірчого інтервалу) 

210Pb ± 214Pb ± 214Bi ± 226Ra ± 234Th ± 238Ac ± 212Pb ± 212Bi ± 208Tl ± 40K ± 

1 BNGT235 

GT-2 

35 Phr Алевроліти - 148 55 PLANAR (GMX) / 
PP50 48489 33.3 8.33 43.9 11.0 42.6 10.7 45.5 9.10 39.8 7.95 22.3 4.46 24.8 3.72 20.1 3.02 7.04 1.06 669 134 

2 BNGT276 76 Pbc Вуглезалізистий пісок - 134 60 PLANAR (BEGE) 
/PP50 27600 7.64 2.56 6.8 0.38 5.56 2.06 6.20 0.34 n.d - 10.3 1.14 11.5 0.47 10.7 1.99 3.48 0.31 116 23.2 

3 BNGT276R 76 Pbc Вуглезалізистий пісок - 134 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 49000 29.2 7.30 26.6 6.64 26.3 6.56 29.1 5.81 26.3 5.26 37.8 7.56 43.6 6.55 37.8 5.67 14.0 2.10 518 104 

4 BN2260A 
GT-2 260 

К22 
залізна 

руда 
Магнетитовий кварцит 

1 - 2 196 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 20500 13.9 3.48 16.6 4.15 20.6 5.15 18.9 3.78 13.9 2.78 23.2 4.64 24.8 3.72 30.2 4.53 8.25 1.24 1054 211 

5 BN2260B 1 - 2 188 55 PLANAR (GMX) / 
PP50 30200 10.6 2.66 14.7 3.66 14.3 3.57 15.7 3.13 n.d - 18.2 3.64 20.4 3.05 12.6 1.89 6.75 1.01 1018 204 

6 BNGT33 

GT-3 

3 Q Глинистий пісок - 131 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 45200 41.3 10.33 32.5 8.11 29.3 7.32 43.0 8.60 28.8 5.76 34.4 6.87 35.9 5.38 41.9 6.29 10.7 1.61 597 119 

7 BNGT315 15 Phr Пісковик - 116 65 PLANAR (GMX) / 
PP50 49900 27.4 6.86 21.7 5.41 12.9 3.23 29.9 5.98 23.9 4.77 25.1 5.02 27.5 4.13 27.7 4.16 8.98 1.35 724 145 

8 BNGT373 73 Pkv Мергелі - 181 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 54700 15.3 3.83 15.7 3.91 18.5 4.62 20.1 4.03 14.2 2.84 14.4 2.88 19.6 2.93 20.0 2.99 5.47 0.82 397 79.4 

9 BNGT5t70 GT-5tw 70 Pkv Мергелі - 105 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 77800 13.7 3.44 15.9 3.98 18.8 4.69 15.4 3.07 15.2 3.04 14.1 2.81 17.2 2.58 14.1 2.11 4.98 0.75 345 69.0 

10 BN5tw95A 
GT-5tw 95 

К25 
залізна 

руда 

Кумінгтонітово-
магнетитовий кварцит 

1 - 2 197 55 PLANAR (GMX) / 
PP50 32200 9.8 2.44 15.9 3.98 11.8 2.95 18.0 3.60 8.12 1.62 20.8 4.16 21.5 3.23 22.8 3.42 7.23 1.08 264 52.9 

11 BN5tw95B 1 - 2 211 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 76869 13.5 3.38 15.5 3.87 18.2 4.54 18.2 3.65 11.6 2.32 20.2 4.04 22.7 3.40 27.0 4.05 6.86 1.03 260 52.0 

12 BN6205A 
GT-6 205 

К25 
залізна 

руда 

Магнетитовий кварцит 
з шаром сланцю 

1 - 2 210 57 PLANAR (GMX) / 
PP50 40000 8.44 2.11 11.6 2.89 10.5 2.63 11.1 2.22 9.88 1.98 16.1 3.22 15.2 2.28 17.7 2.65 5.72 0.86 213 42.5 

13 BN6205B 1 - 2 215 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 52200 10.8 2.70 12.5 3.13 8.72 2.18 12.0 2.40 9.42 1.88 13.4 2.67 16.2 2.43 15.8 2.37 5.19 0.78 224 44.8 

14 BNGT73 

GT-7 

3 Q Глинистий пісок - 134 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 45500 32.9 8.22 30.2 7.54 32.8 8.20 33.5 6.69 33.6 6.72 34.2 6.83 38.9 5.83 47.7 7.16 10.8 1.62 529 106 

15 BNGT735 35 Phr Алевроліти - 115 55 PLANAR (GMX) / 
PP50 66800 41.6 10.41 41.6 10.4 44.4 11.1 46.4 9.28 41.3 8.26 22.8 4.56 24.8 3.73 26.2 3.93 7.62 1.14 710 142 

16 BNGT782 82 Pbc Вуглезалізистий пісок - 150 65 PLANAR (BEGE) 
/PP50 20200 20.2 5.04 17.2 4.30 19.8 4.95 21.3 4.26 21.7 4.34 21.5 4.30 25.3 3.79 25.4 3.81 7.73 1.16 491 98.2 

17 BNGT935 

GT-9 

35 Phr Алевроліти - 114 50.0 PLANAR (GMX) / 
PP50 14400 39.0 7.55 37.9 1.61 44.3 7.70 60.0 5.90 37.5 7.50 22.3 3.23 23.4 1.19 23.9 6.55 8.02 0.69 672 25.9 

18 BNGT980A 
80 Pbc Вуглезалізистий пісок 

<0.5 107 50.0 PLANAR (GMX) / 
PP50 28600 29.0 4.92 23.2 0.98 13.7 4.40 26.0 3.24 23.0 4.64 15.4 2.16 19.0 0.79 17.4 4.77 6.76 0.57 344 14.7 

19 BNGT980B 1 - 2 60 32.0 PLANAR (GMX) / 
PP50 31800 23.3 4.62 19.3 1.05 n.d - 24.4 3.09 19.7 4.93 17.6 2.28 15.7 0.81 15.6 4.81 5.75 0.68 287 15.8 

20 BN11146A 
GT-11 146 K24 

сланці 
Магнетит, що містить 

кварцит, сланець 

<0.5 205 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 54200 6.96 2.04 3.7 0.31 5.71 1.71 6.88 0.81 3.49 1.70 3.64 0.70 4.17 0.25 5.6 1.65 1.22 0.14 167 5.65 

21 BN11146B 1 - 2 22 5 PLANAR (GMX) / 
PP50 55200 n.d - 2.3 0.73 n.d - 2.14 0.66 n.d - 3.61 1.58 6.42 0.62 13.8 4.60 2.10 0.37 117 14.7 

22 BNGT1235 
GT-12 

35 Phr Алевроліти - 127 50.0 PLANAR (GMX) / 
PP50 11500 25.1 7.99 20.4 1.39 11.1 6.36 20.6 4.26 25.5 7.88 13.4 3.10 17.9 1.16 32.9 7.94 7.01 0.83 1283 35.7 

23 BNGT1280 80 Pbc Вуглезалізистий пісок - 106 50.0 PLANAR (GMX) / 
PP50 27300 15.6 4.25 11.1 0.84 5.94 4.34 21.5 2.61 10.9 4.21 14.5 2.09 15.0 0.76 11.9 5.18 4.99 0.45 344 15.2 

24 BN17225A 

GT-17 

225 

К22 
залізна 

руда 

Кумінгтонітово-
магнетитовий 

кварцит, сланець, що 
містиить магнетит 

<0.5 176 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 6000 n.d - 26.5 2.33 15.3 8.54 72.0 8.66 57.0 23.3 316 11.8 353.5 5.11 366 25.2 103 2.83 2576 59.7 

25 BN17225R <0.5 176 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 28800 23.0 5.75 23.3 1.06 11.6 3.45 21.3 0.97 39.8 10.1 308 5.44 341.3 2.33 355 11.5 104 1.29 2626 27.6 

26 BN17225B 1 - 2 53 20 PLANAR (GMX) / 
PP50 54000 n.d - 18.1 0.78 28.4 4.82 21.0 2.36 32.1 7.08 212 3.82 286.0 1.95 285 10.5 77.6 1.09 2426 27.7 

27 BN17229A 
229 

<0.5 198 57 PLANAR (GMX) / 
PP50 41300 17.1 4.28 20.2 4.04 21.7 5.43 18.5 3.69 33.9 6.78 159 31.8 187.8 1.50 182 27.3 56.2 8.43 2303 461 

28 BN17229B 1 - 2 210 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 50800 23.0 5.75 18.6 3.72 23.4 5.84 17.0 3.40 32.9 6.57 168 33.5 191.6 1.30 208 31.2 57.4 8.61 2387 477 

29 BN17235A 
235 

<0.5 177 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 52700 15.8 4.56 8.1 0.50 8.85 2.20 7.39 0.46 10.9 3.85 51.8 1.82 57.0 0.74 66.3 4.28 17.9 0.46 2056 17.9 

30 BN17235B 1 - 2 17 5 PLANAR (GMX) / 
PP50 58100 19.9 5.87 7.3 1.00 n.d - 16.5 2.22 n.d - 29.2 2.78 41.3 1.27 31.1 7.72 12.4 0.90 1613 35.6 

31 BN17245A 245 <0.5 171 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 51700 16.0 4.07 11.4 0.52 9.91 2.26 11.0 1.40 16.5 4.04 54.1 2.11 59.3 0.76 59.4 4.00 17.8 0.46 1533 16.0 

32 BNGT192 

GT-19 

2 Q Суглинки  - 143 55 PLANAR (GMX) / 
PP50 83000 29.8 7.45 28.0 7.00 27.1 6.78 31.6 6.32 32.7 6.54 29.5 5.90 32.7 4.91 34.4 5.16 10.0 1.50 511 102 

33 BNGT1933 33 Phr Глауконітовий пісок - 145 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 49800 26.3 6.58 31.4 7.84 29.5 7.39 32.2 6.45 25.9 5.19 19.0 3.79 21.5 3.22 17.8 2.67 6.52 0.98 1560 312 

34 BNGT1975 75 Pbc Вуглезалізистий пісок - 108 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 40100 27.5 6.87 23.6 5.90 23.1 5.78 28.4 5.68 29.7 5.94 53.9 10.8 56.4 8.46 57.8 8.67 17.47 2.62 688 138 

35 BNGT1976 75.5 
Pbc + кора 
вивітрюван 

ня 

Вуглезалізистий пісок 
с гравієм - 139 60 PLANAR (BEGE) 

/PP50 44400 23.4 5.85 17.7 4.43 8.82 2.21 21.5 4.31 21.4 4.28 29.3 5.85 33.6 5.03 29.6 4.44 8.93 1.34 452 90.3 

36 BN19268A 
GT-19 268 К21 

сланці 
Біотитово-хлоритовий 

сланець 

1 - 2 206 55 PLANAR (GMX) / 
PP50 52900 5.08 1.27 6.25 1.56 5.32 1.33 7.18 1.44 5.60 1.12 5.75 1.15 8.09 1.21 9.82 1.47 2.62 0.39 195 39.0 

37 BN19268B 1 - 2 220 60 PLANAR (GMX) / 
PP50 89400 n.d - 5.08 1.27 5.03 1.26 6.40 1.28 9.45 1.89 7.61 1.52 8.03 1.20 5.99 0.90 2.51 0.38 202 40.3 

  



117 
 

Таблиця АІІ.2 – Гамма спектрометричні вимірювання проб другої категорії 

Лаборатор 
ний код 

Внутріш.д
діаметр 

свердлов. 

Глибина 
проби, м 

Стратигра 
фічна 

одиниця 
Порода Тип 

Літологічний/ 
Петрографічний 

склад 

Суха 
маса 

проби, г 

Товщина проби, 
мм 

Тип детектору, 
геометрія 

Час 
рахунку, 

с 

Радіоактивність, Бк/кг (неточність рахунку при довірчому інтервалі 1-сігма) 

210Pb ± 214Pb ± 214Bi ± 226Ra ± 234Th ± 238Ac ± 212Pb ± 212Bi ± 208Tl ± 40K ± 

B1501QS 

GT-1 11 

Q Четвертинна 
формація Вскриша Пісок 134 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 19500 18,7 4,8 11,5 0,9 9,8 1,05 18,1 2,7 18,5 4,14 6,96 1,05 7,66 0,65 9,77 3,94 17,2 11,7 192 19 GT-5tw 8 
GT-20 7 
GT-2 10 

B1502QSC 

GT-1 3 

Q Четвертинна 
формація Вскриша Глинистий пісок 120 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 15475 40,5 6,9 28 1,39 28 6,31 52,7 5,25 45,4 9,5 26,9 3 31,1 1,31 24,5 7,16 29,9 8,97 547 55 GT-5tw 2 
GT-20 3 
GT-2 2 

B1503KhC 

GT-1 28 

Phr Харківська 
формація Вскриша Глина 105 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 29700 37,2 9,3 26,8 1,81 23,6 2,3 34,2 6,7 46,8 9,45 26,6 4 7 1,62 27,7 8,81 38,3 11,5 643 65 GT-5tw 17 
GT-20 27 
GT-2 20 

B1504KhS 

GT-1 31 

Phr Харківська 
формація Вскриша Пісок 116 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 23400 61,2 15,3 58,5 14,6 54,4 13,6 58,5 14,6 68,5 17,1 26,8 2,7 20,6 0,8 22,4 12,6 21,2 4,4 978 97 GT-3 35 
GT-19 36 
GT-20 30 

B1505KiM 

GT-1 56 

Pkv Київська 
формація Вскриша Мергель 99 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 49000 24,5 4,9 22,8 0,8 22,3 4 28,4 2,4 27,9 5,6 22,1 8,6 21,5 0,7 24,8 4 18,6 5,58 480 48 
GT-5tw 54 
GT-7 62 
GT-20 71 
GT-2 52 

B1506BuC 

GT-5tw 76 

Phr Київська 
формація Вскриша Глина/глина 

суглинок 130 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 61500 17,9 3,4 20,7 0,8 18,7 0,8 20,7 0,8 17,4 3,1 24,6 1,7 21,6 0,5 18,6 3,0 19,5 1,0 449 45 GT-2 77 

GT-1 78 
GT-19 77 
GT-20 80 

B1507K22 
GT-17 94 

MZ К22 залізна 
руда 

кора 
вивітрювання  172 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 88200 10,0 1,7 19,9 0,5 17,3 0,5 19,9 0,5 20,5 1,2 4,9 0,9 5,0 0,2 5,8 1,5 6,3 0,5 98,2 9,8 
GT-19 80 

B1508K25 
GT-2 81 

MZ К25 залізна 
руда 

кора 
вивітрювання  192 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 84210 3,3 1,3 5,6 0,3 5,0 0,3 4,9 0,3 3,2 1,1 3,1 0,7 1,8 0,2 1,6 1,4 1,3 0,4 142 14 GT-5tw 84 
GT-8 87 

B1509DG GT-4 102 MZ Dn кора 
вивітрювання 

Дніпровський 
мігматит 125 50 PLANAR 

(BEGe)PP50 66300 10,6 3,2 6,7 0,4 6,5 0,4 7,0 0,4 11,9 3,6 39,2 1,4 29,6 0,6 28,4 1,9 37,2 1,0 739 75 
GT-10 104 

B1510KG GT-1 91 MZ Kz кора 
вивітрювання 

Кіровоградський 
граніт 163 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 87000 11,0 2,2 12,8 0,6 11,1 0,6 15,7 0,6 13,0 2,4 14,3 1,0 12,2 0,3 11,5 1,8 12,6 0,7 467 46 
GT-15 100 

B1511K22 
GT-3 151 

PR1sx 
К22 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Залізна руда 219 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 65200 2,3 2,3 1,08 0,23 1,6 0,3 2,34 0,5 3,46 1,28 0,89 0,24 0,87 0,15 1,8 0,8 0,25 0,08 7,0 2,7 GT-17 140 
GT-20 220 

B1512K23 GT-12 114 PR1sx 
К23 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Залізна руда 200 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 74100 2,48 1,62 3,62 0,28 3,32 1,45 6,37 0,6 3,81 1,15 1,98 0,6 2,39 0,18 1,8 0,6 2,52 0,75 170 17 

B1513K25 

GT-2 92 

PR1sx 
К25 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Залізна руда 200 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 74800 2,5 0,85 1,65 0,23 2,04 1,4 2,64 0,41 2,11 1,1 1,2 0,3 0,7 0,14 0,7 0,7 0,73 0,18 41,1 3,4 
GT-5 133 
GT-6 127 
GT-8 109 

B1514K22 GT-19 227 PR1sx 
К22 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Сланці 170 50 PLANAR 

(BEGe)PP50 81900 3,9 1,2 1,8 0,2 3,9 0,2 5,2 0,2 4,4 1,3 2,4 0,5 2,1 0,1 2,1 0,5 2,7 0,3 43,6 6,5 

B1515K23 GT-11 92 PR1sx 
К23 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Сланці  50 PLANAR (GMX) 

/ PP50 86600 3,95 1,25 4,34 0,29 3,42 0,29 6,51 0,29 4,77 1,11 5,16 0,67 5,59 0,14 5,83 0,92 3,90 0,29 193 19 

B1516K25 
GT-13 181 

PR1sx 
К25 смугасті 

залізисті 
кварцити 

Молода 
порода Сланці 195 50 PLANAR 

(BEGe)PP50 23230 17 4,1 21,5 0,6 18,9 0,6 22,9 0,6 21 7,6 14,3 1,3 9,3 0,5 10,2 1,5 13,3 0,8 512 50 
GT-14 115 

B1517KG GT-1 102 AR2in Kz Молода 
порода 

Кіровоградський 
граніт 163 50 PLANAR 

(BEGe)PP50 25200 17,0 4,5 11,4 0,6 14,4 0,6 21,2 0,6 22,6 6,8 17,0 1,5 6,7 0,6 11,1 1,8 15,4 1,0 642 65 GT-15 131 

B1518DG GT-4 120 AR2sx Dn Молода 
порода 

Дніпровський 
мігматит 175 50 PLANAR (GMX) 

/ PP50 24500 28,8 4,7 19,4 1,0 17,4 1,0 27,5 1,0 29,6 5,6 41,2 2,6 34,4 0,9 28,2 4,6 33,5 1,7 714 71 GT-10 118 

B1519K21 GT-17 294 PR1sx К21 сланці Лежачий бік Сланці 235 50 PLANAR (GMX) 
/ PP50 84700 2,8 3,5 1,9 0,2 2,8 0,2 2,6 0,2 2,3 4,2 1,1 0,5 1,0 0,1 0,8 0,8 1,8 0,3 23,1 2,5 

B1520K26 GT-18 179 PR1sx К26 сланці Висячій бік Сланці 177 50 PLANAR 
(BEGe)PP50 27500 15,0 3,7 12,5 0,6 13,3 0,6 14,1 0,6 13,4 4,0 10,8 1,1 9,2 0,6 8,4 1,9 11,3 0,7 732 73 GT-15 178 

B1521K25 GT-13 154,5 PR1sx 

К25 залізна 
руда, 

основний 
розлом 

Зона розлому Залізна руда 179 50 PLANAR 
(BEGe)PP50 20000 15,3 4,6 15,4 0,7 16,7 0,7 13,9 0,7 13,5 4,1 13,5 1,6 11,4 0,6 8,2 1,8 15,8 1,3 334 33 

B1522K22 GT-17 220 PR1sx 

К22 залізна 
руда, 

основний 
розлом 

Зона розлому Залізна руда 173 50 PLANAR (GMX) 
/ PP50 90000 19,8 2,4 15,7 0,6 13,8 0,6 20,2 0,6 20,2 2,7 26,6 1,3 24,7 0,6 19,6 2,5 24,7 0,8 877 88 
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Таблиця АІІ.2 – Продовження 

Лаборатор 
ний код 

Внутріш.д
діаметр 

свердлов. 

Глибина 
проби, м 

Стратигра 
фічна 

одиниця 
Порода Тип 

Літологічний/ 
Петрографічний 

склад 

Суха 
маса 

проби, г 

Товщина проби, 
мм 

Тип детектору, 
геометрія 

Час 
рахунку, 

с 
Радіоактивність, Бк/кг (неточність рахунку при довірчому інтервалі 1-сігма) 

B1523K26 
GT-16 144 

PR1sx 
К26 сланці, 
основний 
розлом 

Зона розлому Сланці 169 50 PLANAR 
(BEGe)PP50 61800 10,6 3,2 8,6 0,8 9,0 0,8 10,7 0,8 11,8 2,2 11,2 0,9 5,2 0,6 6,4 1,2 11,7 0,6 379 38 

GT-18 169 

B1524KG GT-15 148 AR2in основний 
розлом Зона розлому Кіровоградський 

граніт 167 50 PLANAR (GMX) 
/ PP50 63800 11,9 2,4 7,0 0,5 7,0 0,5 14,8 0,5 12,6 2,7 15,2 1,2 14,5 0,6 13,5 2,5 13,6 0,8 640 64 

B1525K23 GT-12 171,5 PR1sx 

К23 залізна 
руда, 

Галещинський 
скид 

Зона розлому Залізна руда 203 50 PLANAR (GMX) 
/ PP50 86600 5,1 1,6 2,69 0,25 2,91 0,29 4,35 0,54 4,6 1,2 4,02 0,55 3,54 0,19 3,04 1,14 1,34 0,13 154 15 

B1526K25 GT-14 272 PR1sx 

К25 залізна 
руда, 

Галещинський 
скид 

Зона розлому Залізна руда 200 50 PLANAR (GMX) 
/ PP50 85100 1,6 1,6 1,62 0,22 1,35 0,26 4,57 0,46 1,05 1,05 1,55 0,48 0,97 0,13 1,26 1,26 1,4 0,13 22,6 2,7 

B1527DG GT-10 152 AR2sx Ревтовський 
скид Зона розлому Дніпровський 

мігматит 168 50 PLANAR (GMX) 
/ PP50 11000 42,2 6,9 36,6 1,9 40,1 1,9 46,2 1,9 47,4 7,6 8,4 2,8 6,6 0,7 9,3 5,1 5,4 1,8 507 51 

B1528K25 GT-13 195,1 PR1sx 
К25, 

Ревтовський 
скид 

Зона розлому Сланці 178 50 PLANAR (GMX) 
/ PP50 83600 9,4 1,7 9,5 1,8 8,8 1,8 10,2 1,8 11,2 1,9 12,5 1,0 11,4 0,3 9,2 1,9 11,1 0,6 242 24 
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Таблиця АІІ.3 – Розрахункова ефективна питома радіоактивність грунтів, осадових порід та 
рудного матеріалу для проб першої категорії 

 

Літологічний склад 
Радіоактивність, Бк/кг 

238U 226Ra 232Th 40K 232Th/238U Aef 

Осадові породи 

Суглинки 33 32 32 511 1.0 117 
Глинисті піски 37 38 39 563 1.1 137 

Пісковик 24 30 27 724 1.1 126 
Алевроліт 41 46 24 690 0.6 135 

Глауконітовий пісок 26 32 19 1560 0.7 190 
Мергель 15 18 17 371 1.1 71 

Вуглезалізистий 
пісок 28 26 40 565 1.4 127 

Вуглезалізистий 
пісок з гравієм 21 22 31 452 1.4 100 

 

Магнетитовий 
кварцит 14 17 22 1036 1.6 134 

Кумінгтоніто-
магнетитовий 

кварцит 
10 18 22 262 2.3 70 

Магнетитовий 
кварцит зі 
сланцями 

10 12 16 218 1.6 51 

Сланці, що містять 
магнетит 33 20 183 2345 5.5 458 

Біотито-хлоритові 
сланці 6 6 8 198 1.3 33 

Ґрунти 

Верхній шар ґрунту 28 29 30 485 1.1 110 
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ДОДАТОК III. Підсумковий протокол гамма-спектрометричних вимірювань в зразках ґрунту та нижніх осадових породах 

№ Лаборатор 
ний код Код проби Опис 

Суха 
маса 

проби, 
г 

Товщина 
проби, 

мм 

Тип детектору, 
геометрія 

Час 
рахунку, с 

Радіоактивність, Бк/кг (неточність рахунку на рівні 1-сігма довірчого інтервалу) 

210Pb ± 214Pb ± 214Bi ± 226Ra ± 234Th ± 238Ac ± 212Pb ± 212Bi ± 208Tl ± 40K ± 137Cs ± 

1 BNS14_01 Ґрунт 01 Верхній шар ґрунту. Правий берег 
р.Рудька біля західної дамби, с.Бондарі 107 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 72000 57.8 14.4 21.4 0.63 20.7 3.08 23.9 4.79 24.0 4.80 26.8 5.37 26.9 0.57 31.1 3.23 8.04 0.35 459 91.8 1.98 0.40 

2 BNS14_02 Ґрунт 02 Осадові відкладення річки. Правий 
берег р.Рудька. Меандра. с.Бондарі 100 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 32200 43.0 10.7 23.4 0.99 35.6 5.25 32.6 6.52 19.5 3.90 25.7 5.14 29.0 0.91 21.3 4.87 10.1 0.60 415 83.0 14.2 2.85 

3 BNS14_03 Ґрунт 03 Осадові відкладення річки. Лівий берег 
р.Рудька. Меандра. с.Бондарі. 110 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 54600 26.0 6.50 20.6 0.69 22.0 3.53 23.5 4.71 23.8 4.75 24.7 4.94 26.5 0.66 25.2 3.55 8.05 0.41 371 74.3 1.04 0.21 

4 BNS14_04 Ґрунт 04 
Верхній шар ґрунту. Між кущем 

свердловин №1 та р.Рудька, околиці 
села Нова Галещина. 

113 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 31300 60.6 15.1 21.0 0.89 19.2 0.82 19.8 3.97 23.5 4.70 25.6 5.13 28.6 0.86 28.4 4.74 8.90 0.52 415 83.1 5.50 1.10 

5 BNS14_05 Ґрунт 05 
Верхній шар ґрунту. Насадження на 
південний захід від запланованого 

кар’єру (стадія 1) біля залізної дороги. 
90 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 22600 86.0 21.5 29.9 1.38 31.7 6.78 32.5 6.50 32.0 6.40 36.0 7.19 36.9 1.28 38.6 7.13 11.52 0.82 556 111 31.0 6.19 

6 BNS14_06 Ґрунт 06 
Верхній шар ґрунту. Насадження на 

схід від запланованого кар’єру (стадія 
1) біля залізної дороги. 

113 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 78000 38.3 9.58 28.5 0.63 26.3 2.97 36.5 7.30 35.0 7.00 39.3 7.86 35.8 0.60 49.2 3.58 11.27 0.38 569 114 n.d - 

7 BNS14_07 Ґрунт 07 

Верхній шар ґрунту. Насадження між 
сільськогосподарськими землями на 

північний захід від запланованого 
кар’єру біля куща свердловин №2. 

96 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 54500 89.8 22.5 28.0 0.86 32.7 4.30 33.2 6.64 30.4 6.08 35.8 7.15 40.1 0.84 35.3 4.47 11.5 0.53 607 121 43.5 8.71 

8 BNS14_08 Ґрунт 08 Верхній шар ґрунту. Поле AERO 01 128 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 24500 33.0 8.25 28.1 1.06 33.0 5.04 31.8 6.35 31.5 6.30 32.6 6.51 30.4 0.94 37.2 5.12 9.68 0.57 538 108 0.95 0.19 

9 BNS14_09 Ґрунт 09 Верхній шар ґрунту. Поле AERO 02 121 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 31300 39.0 9.76 29.2 0.96 24.1 4.39 31.7 6.34 36.0 7.20 35.5 7.10 37.8 0.93 38.3 5.10 12.8 0.64 548 110 1.60 0.32 

10 BNS14_10 Ґрунт 10 
Верхній шар ґрунту. Цілісний зразок 
біля складу радіоактивних джерел 

Геофізичної компанії. Нова Галещина 
120 50 PLANAR (GMX) / 

PP50 30000 36.0 9.00 18.7 0.85 24.9 4.36 22.0 4.40 24.0 4.80 20.7 4.13 21.5 0.77 20.4 4.23 7.04 0.47 368 73.5 9.05 1.81 

11 B1529001 

Нижні 
осадові 
породи 
03_0-10 

см 

Ставок-випаровувач 72,1 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 22700 472 16 89,2 3,2 77,7 3,2 125,5 3,2 40,8 10,7 13,9 3,9 19,4 1,4 9,6 9,6 16,0 2,8 283 19 84,0 21,0 

12 B153050 

Нижні 
осадові 
породи 

03_50-60 
см 

Ставок-випаровувач 135 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 73600 37,2 15,8 35,0 1,4 32,9 1,4 36,8 1,4 38,1 5,4 31,8 2,6 28,3 1,1 24,5 4,0 28,3 1,5 541 13 0,9 0,2 

13 B153110 

Нижні 
осадові 
породи 
03_90-
100 см 

Ставок-випаровувач 144 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 82400 29,0 2,9 28,0 0,7 24,6 0,7 28,6 0,7 30,0 2,7 29,0 1,5 28,2 0,5 12,3 2,0 27,8 0,9 515 8 0,2 0,1 

14 BNKR11S 

Нижні 
осадові 
породи 
11_0-10 

см 

Ставок-випаровувач 96,5 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 26000 61,7 7,3 27,9 1,5 29,3 1,5 32,6 1,5 34,0 7,2 23,9 3,3 15,0 1,0 19,6 5,9 18,7 2,1 440 21 15,0 3,8 

15 BNKR12S 

Нижні 
осадові 
породи 
12_0-10 

см 

Ставок-випаровувач 88 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 24800 59,6 8,0 33,9 2,3 32,7 2,3 43,0 2,3 40,9 7,7 23,3 3,8 20,1 1,1 15,0 6,8 20,5 2,3 455 23 20,0 5,0 

16 BNKR21S 

Нижні 
осадові 
породи 
21_0-10 

см 

Ставок-випаровувач 76 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 28500 72,4 7,8 30,5 1,7 24,3 1,7 39,5 1,7 40,0 7,8 22,9 4,5 19,5 1,3 15,9 6,4 21,4 2,1 447 26 15,0 3,7 

17 BNKR22S 

Нижні 
осадові 
породи 
22_0-10 

см 

Ставок-випаровувач 81 50 PLANAR (GMX) / 
PP50 21800 59,7 8,6 33,5 1,6 22,8 1,6 36,4 1,6 36,7 8,1 22,0 4,1 23,2 1,2 27,0 7,5 23,8 2,3 449 25 13,3 3,3 
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ДОДАТОК IV. Підсумковий протокол гамма-спектрометричних вимірювань в пробах аерозолів 
 

№ Лабораторний 
код 

Код 
проби Опис 

Об’єм 
закачаного 
повітря, м3 

Відкладена 
маса, г 

Пил у 
повітрі, 
мкг/м3 

Тип 
детектору 

Час 
вимірю 
вання, с 

Радіоактивність, Бк 
210Pb ± 226Ra ± 7Be ± 

48 BNAERO01 
Aero 01 

Проектна 
територія 
кар’єру 

340 0.051 149 

PLANAR 
(GMX) 80100 0.3 0.05 0.14 0.02 2.55 0.07 

49 BNAER01W WELL 
(GWL) 14000 0.19 0.03 n.d - 1.36 0.08 

50 BNAERO02 
Aero 02 

Проектна 
територія 
кар’єру 

370 0.048 130 

PLANAR 
(GMX) 54300 0.31 0.06 0.01 0.01 2.14 0.08 

51 BNAER02W WELL 
(GWL) 8400 0.3 0.05 2.1 0.13   

52 BNAERO03 

Aero 03 

Проектна 
територія 

кар’єру. На 
дорозі біля 

посту охорони.  

497 0.084 168 

PLANAR 
(GMX) 84800 0.32 0.05 0.03 0.01 2.68 0.07 

53 BNAER03W WELL 
(GWL) 51800 0.4 0.02 n.d - 2.11 0.05 

54 BNAERO04 

Aero 04 

Адміністративна 
будівля ТОВ 

«Полтавський 
ГЗК» 

331 0.045 137 

PLANAR 
(GMX) 66200 0.26 0.05 0.21 0.03 2.32 0.08 

55 BNAER04W WELL 
(GWL) 28600 0.23 0.03 n.d - 1.84 0.07 

56 BNAERO05 
Aero 05 

Адміністративна 
будівля ТОВ 

«Полтавський 
ГЗК» 

309 0.043 139 

PLANAR 
(GMX) 54800 0.24 0.06 0.02 0.02 2.12 0.08 

57 BNAER05W WELL 
(GWL) 20000 0.25 0.03 n.d - 1.62 0.07 
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ДОДАТОК V. Протоколи лабораторних та польових досліджень проб води 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

Протоколи лабораторних досліджень 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.1/14 
Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 30G. (Бучакський 

водоносний  горизонт Рbc) 
Дата: 10 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,46; 
Eh, мВ -+140; 
Електропровідність, мС/см – 9,13; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 7053. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 1593 69,2 58 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 796 34,6 29 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 198 9,9 8 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 68,4 5,7 5 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  119 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 3941 111 93 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 208 4,33 4 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
250 4,1 3 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  119 100  
 Сухий залишок 7053   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно зі своїм хімічним складом, вода має характеристики третього хлор-натрієвого 
типу середньої солоності. За своїми гідрохімічними характеристиками вода не 
придатна для питного водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – 11 листопада 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протоколи польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.1/14 
Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 30G. (Бучакський 

водоносний  горизонт Рbc) 
Дата: 10 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 18,5 100  
Нульовий розчин 19,3 3,6  

Проба 16,9 6,7  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та 

електродного типу (Em), мВ 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

20,6 228  

Дистильована вода 19 289  
Проба 17 -72  

3. Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

20,5/20,3/20,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 19,5 5,65  
Проба 17,8 7,46  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 22,7 1,28 мСм/cм 
  

Дистильована вода 19,5 121 мкСм/cм  

Проба 19,3 9,13 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 5,9 
г/л 

 

Дата аналізу: 10 вересня 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.1/14 
Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 30G. (Бучакський 

водоносний  горизонт Рbc) 
Дата: 10 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Загальна альфа-радіоактивність 0,79 ± 0,24 ≤ 1,0*   

2. Загальна бета-радіоактивність 0,73 ± 0,22 ≤ 1,0*   

3. Радіоактивність урану-238 0,08 ± 0,02  0,5**  

4. Радіоактивність урану-234 0,13 ± 0,03  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,21 ± 0,04  ≤ 1,0**  

5. Радіоактивність радію-226 0,017 ± 0,005  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність свинцю-210 0,040 ± 0,012   0,5** 

7. Радіоактивність полонію-210 0,010 ± 0,003   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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• Природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, що перевищує 
нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3, 
згідно з (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із гідрогеологічної спостережної свердловини 30G (Бучакський 
водоносний горизонт Рbc) за своїми радіологічними параметрами є безпечною та її 
рівні радіоактивності природних радіонуклідів не перевищують контрольні рівні, 
визначені для промислового та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

Протокол лабораторного дослідження 
КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.2/14 

Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 24G. (Четвертинний 
водоносний горизонт Q) 

Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,61; 
Eh, мВ -+194; 
Електропровідність, мС/см – 1,41; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 1197. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 163 7,1 45 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 81,7 3,55 22 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 30,0 1,5 9 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 46,6 3,8 24 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  16,0 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 62,1 1,75 11 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 192 4 25 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
622 10,2 64 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  15,95 100  
 Сухий залишок 1197   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно зі своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики першого сульфат-
гідрокарбонатного типу солоної води. 

За своїми гідрохімічними характеристиками вода не придатна для питного 
водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – 11 листопада 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.2/14 
Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 24G. (Четвертинний 

водоносний  горизонт – Q) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 19,5 100  
Нульовий розчин 21 2,5  

Проба 19 22,5  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та 

електродного типу (Em), мВ 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

20,6 228  

Дистильована вода 18,7 289  
Проба 19 -17  

3. Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

19,5/19,6/19,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 19 5,67  
Проба 18 7,61  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 20,5 1,29 мСм/cм  
Дистильована вода 19,5 55 мкСм/cм  

Проба 19 1,41 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 0,75 
г/л 

 

Дата аналізу: 11 вересня 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.2/14 
Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 24G. (Четвертинний 

водоносний  горизонт – Q) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Загальна альфа-радіоактивність 0,19 ± 0,06 ≤ 1,0*   

2. Загальна бета-радіоактивність 0,17 ± 0,05 ≤ 1,0*   

3. Радіоактивність урану-238 0,03 ± 0,01  0,5**  

4. Радіоактивність урану-234 0,04 ± 0,01  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,07 ± 0,02  ≤ 1,0**  

5. Радіоактивність радію-226 0,050 ± 0,015  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність свинцю-210 0,035 ± 0,011   0,5** 

7. Радіоактивність полонію-210 0,032 ± 0,011   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, що перевищує 
нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3, 
згідно з (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із гідрогеологічної спостережної свердловини 24G (Четвертинний 
водоносний горизонт – Q) за своїми радіологічними параметрами є безпечною та її 
рівні радіоактивності природних радіонуклідів не перевищують контрольні рівні, 
визначені для промислового та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.3/14 
Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 27G. (Харківський 

водоносний  горизонт Рhr) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,61; 
Eh, мВ -+146; 
Електропровідність, мС/см – 7,48; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 5964. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 1359 59,1 59 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 679 29,5 29 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 146 7,3 7 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 58,8 4,9 5 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  101 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 3319 93,5 93 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 152 3,17 3 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
250 4,1 4 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  101 100  
 Сухий залишок 5964   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно зі своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики третього хлор-
натрієвого типу середньої солоності. 

За своїми гідрохімічними характеристиками вода не придатна для промислового та 
господарського водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – 11 листопада 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.3/14 
Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 27G. (Харківський 

водоносний  горизонт Рhr) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 20,5 100  
Нульовий розчин 21 2,8  

Проба 16,4 22,5  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та 

електродного типу (Em), мВ 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

26 204  

Дистильована вода 24,6 290  
Проба 18,6 -65  

3. Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

20,5/20,6/20,2 4.01/6.86/9.18  

Дистильована вода 22,9 6,02  
Проба 15,9 7,78  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 25,7 1,40 мСм/cм  
Дистильована вода 21,9 367 мкСм/cм  

Проба 22,5 7,48 мкСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 5,4 
г/л 

 

Дата аналізу: 11 вересня 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.3/14 
Місце відбирання: Гідрогеологічна спостережна свердловина 27G. (Харківський 

водоносний  горизонт Рhr) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Загальна альфа-радіоактивність 0,33 ± 0,10 ≤ 0,1*   

2. Загальна бета-радіоактивність 0,20 ± 0,06 ≤ 1,0*   

3. Радіоактивність урану-238 0,03 ± 0,01  0,5**  

4. Радіоактивність урану-234 0,04 ± 0,01  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,07 ± 0,02  ≤ 1,0**  

5. Радіоактивність радію-226 0,077 ± 0,023  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність свинцю-210 0,050 ± 0,015   0,5** 

7. Радіоактивність полонію-210 0,040 ± 0,012   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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• Природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, що перевищує 
нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3, 
згідно з (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із гідрогеологічної спостережної свердловини 27G (Харківський 
водоносний горизонт Рhr) за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не 
перевищує граничних рівнів радіоактивності природних радіонуклідів, визначених для 
промислового та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.4/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Нова Галещина. (Четвертинний 

водоносний горизонт Q) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,35; 
Eh, мВ -+389; 
Електропровідність, мС/см – 2,96; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 1749. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 66,2 2,9 11 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 33,1 1,44 5 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 200 10 38 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 144 12 46 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  26,3 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 337 9,5 36 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 212 4,4 17 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
756 12,4 47 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  26,3 100  
 Сухий залишок 1749   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно зі своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики третього хлористо-
гідрокарбонатного кальцієво-магнієвого типу, слабо солона. За своїми гідрохімічними 
характеристиками вода не придатна для промислового та господарського 
водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – 11 листопада 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.4/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Нова Галещина. (Четвертинний 

водоносний горизонт Q) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 19,1 100  
Нульовий розчин 20,3 1,7  

Проба 13,1 1,8  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та 

електродного типу (Em), мВ 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

19,8 228  

Дистильована вода 19,4 280  
Проба 15,5 175  

3. Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

15,2/15,3/15,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 19,5 5,53  
Проба 13,1 7,35  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 19,1 1,28 мСм/cм  
Дистильована вода 19,3 47 мкСм/cм  

Проба 16,9 2,96 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 1,65 
г/л 

 

Дата аналізу: 16 вересня 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.4/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Нова Галещина. (Четвертинний 

водоносний горизонт Q) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 16,6 ± 5,0  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,55 ± 0,17 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,19 ± 0,05 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,19 ± 0,04  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,21 ± 0,04  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,40 ± 0,08  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радія-226 0,090 ± 0,030  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,177 ± 0,053   0,5** 

8. Радіоактивність полонія-210 0,050 ± 0,015   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищує нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із водної свердловини села Нова Галещина (Четвертинний 
водоносний горизонт) за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не 
перевищує граничних рівнів радіоактивності природних радіонуклідів, визначених для 
промислового та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.5/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Базалуки. (Четвертинний водоносний 

горизонт) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,51; 
Eh, мВ -+368; 
Електропровідність, мС/см – 2,39; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 2104. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 279 12,1 43 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 140 6,07 22 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 62,0 3,1 11 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 181 6,9 24 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  28,2 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 305 8,6 30 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 216 4,5 16 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
921 15,1 54 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  28,2 100  
 Сухий залишок 2104   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно зі своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики першого хлористо-
гідрокарбонатного натрієвого типу, слабої солоності. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – 11 листопада 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.5/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Базалуки. (Четвертинний водоносний 

горизонт) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 19,1 100  
Нульовий розчин 20,3 1,7  

Проба 15,7 34,7  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та 

електродного типу (Em), мВ 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

19,8 228  

Дистильована вода 19,4 280  
Проба 15,7 368  

3. Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

15,2/15,3/15,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 19,5 5,53  
Проба 12,1 7,51  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 19,1 1,28 мСм/cм  
Дистильована вода 19,3 47 мкСм/cм  

Проба 16,7 2,39 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 1,42 
г/л 

 

Дата аналізу: 16 вересня 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.5/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Базалуки. (Четвертинний водоносний 

горизонт) 
Дата: 11 вересня 2014. 
Пробу взяв: інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 11,9 ± 3,6  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,32 ± 0,06 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,06 ± 0,02 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,03 ± 0,01  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,04 ± 0,01  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,07 ± 0,02  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,025 ± 0,008  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,057 ± 0,017   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,015 ± 0,005   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищує нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода з водної свердловини села Базалуки (Четвертинний водоносний 
горизонт) за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує 
грничних рівнів радіоактивності природних радіонуклідів, визначених для 
промислового та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.1/14 
Місце відбирання: річка Рудька, захід дамби, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 8,10; 
Eh, мВ -+454; 
Електропровідність, мСм/см – 2,95; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 2157. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 367 16,0 46 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 184 7,98 23 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 18,0 0,9 3 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 115 9,6 28 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  34,4 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 754 21,3 62 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 316 6,6 19 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
403 34,4 19 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів   100  
 Сухий залишок 2157   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно за своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики хлор-натрієвих 
солоних вод третього типу. За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна 
для господарського водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – «___» ________ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.1/14 
Місце відбирання: річка Рудька, захід дамби, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 14,3 100,4  
Нульовий розчин 15,2 0,9  

Проба 14,8 61,0  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та 

електродного типу (Em), мВ 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

14,0 235  

Дистильована вода 14,0 298  
Проба 14,9 240  

3. Водневий індекс pH. 

Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 
Стандартний розчин 

4.01/6.86/9.18 
13,1/13,0/13,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 12,8 5,84  
Проба 13,6 8,10  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 15,0 1,14 мСм/cм  
Дистильована вода 14,3 39,2 мкСм/cм  

Проба 15 2,95 мS/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 1,76 
г/л 

 

Дата аналізу: 11 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.1/14 
Місце відбирання: річка Рудька, захід дамби, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 9,6 ± 3,0  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,095 ± 0,027 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,290 ± 0,090 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,036 ± 0,007  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,047 ± 0,009  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,083 ± 0,017  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,006 ± 0,002  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,045 ± 0,014   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,003 ± 0,003   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищує нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Поверхнева вода річки Рудька за межами східної дамби у селі Бондарі за своїми 
радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує граничних рівнів 
радіоактивності природних радіонуклідів, визначених для промислового та 
господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.2/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Бондарі. (Четвертинний водоносний 

горизонт) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 8,14; 
Eh, мВ -+459; 
Електропровідність, мС/см – 3,00; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 3197. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 500 21,7 45 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 250 10,9 23 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 132 6,6 14 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 103 8,6 18 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  47,8 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 754 21,3 44 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 592 12,3 26 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
866 14,2 30 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  47,8 100  
 Сухий залишок 3197   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно зі своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики другого хлористо-
гідрокарбонатного типу, слабо солона. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.2/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Бондарі. (Четвертинний водоносний 

горизонт) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 14,3 100,4  
Нульовий розчин 15,2 0,9  

Проба 14,8 56,0  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

14,0 235  

Дистильована вода 14,0 298  
Проба 14,9 245  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

13,1/13,0/13,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 12,8 5,84  
Проба 13,7 8,14  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 15,0 1,14 мСм/cм  
Дистильована вода 14,3 39,2 мкСм/cм  

Проба 15 3,00 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 2,08 
г/л 

 

Дата аналізу: 11 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.2/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Бондарі. (Четвертичний водоносний 

горизонт) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 10,9 ± 3,3  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,175 ± 0,052 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,450 ± 0,135 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,036 ± 0,007  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,042 ± 0,008  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,078 ± 0,015  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,062 ± 0,019  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,035 ± 0,011   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,013 ± 0,004   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищує нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Поверхнева вода із водної свердловини села Бондарі за своїми радіологічними 
параметрами є безпечною та не перевищує граничні рівні радіоактивності природних 
радіонуклідів, визначені для промислового та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.3/14 
Місце відбирання: річка Рудька, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 8,28; 
Eh, мВ -+449; 
Електропровідність, мС/см – 2,78; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 2389. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 390 16,9 45 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 195 8,47 23 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 20,0 1,0 3 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 132 11,0 3 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  37,4 29  
    100  
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 666 18,8 50 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 560 11,7 31 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
427 7,0 19 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  37,5 100  
 Сухий залишок 2389   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно зі своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики третього сульфат-
хлористого натрієвого солоного типу. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.3/14 
Місце відбирання: річка Рудька, захід дамби, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 14,3 100,4  
Нульовий розчин 15,2 0,9  

Проба 14,8 61,2  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

14,0 235  

Дистильована вода 14,0 298  
Проба 14,9 235  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

13,1/13,0/13,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 12,8 5,84  
Проба 13,7 8,28  

4. Електропровідність, S/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 15,0 1,14 мS/cм  
Дистильована вода 14,3 39,2 μS/cм  

Проба 15 2,78 мS/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 1,66 
г/л 

 

Дата аналізу: 11 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.3/14 
Місце відбирання: річка Рудька, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 7,9 ± 2,4  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,116 ± 0,035 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,122 ± 0,036 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,040 ± 0,008  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,053 ± 0,011  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,093 ± 0,020  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,017 ± 0,005  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,050 ± 0,015   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,003 ± 0,003   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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• Рівень питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищує нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна поверхнева вода із річки Рудька у селі Бондарі за своїми радіологічними 
параметрами є безпечною та не перевищує граничних рівнів радіоактивності 
природних радіонуклідів, визначених для промислового та господарського 
водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.4/14 
Місце відбирання: річка Рудька, схід дамби, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,69; 
Eh, мВ -+450; 
Електропровідність, мС/см – 2,57; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 1614. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 137 6,0 27 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 68,6 2,98 13 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 130 6,5 29 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 84,0 7,0 31 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  22,5 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 44,4 1,25 6 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 528 11,0 49 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
622 10,2 45 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  22,5 100  
 Сухий залишок 1614   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

Згідно за своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики другого 
гідрокарбонатно-сульфатного магнієво-кальцієвого солоного типу. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

За своїм фізико-хімічним складом, проба відповідає воді. 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.4/14 
Місце відбирання: річка Рудька, східна дамба, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 14,3 100,4  
Нульовий розчин 15,2 0,9  

Проба 14,9 44,7  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

14,0 235  

Дистильована вода 14,0 298  
Проба 14,9 236  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

13,1/13,0/13,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 12,8 5,84  
Проба 14,0 7,69  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 15,0 1,14 мСм/cм  
Дистильована вода 14,3 39,2 мкСм/cм  

Проба 14,9 2,57 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 1,52 
г/л 

 

Дата аналізу: 11 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.4/14 
Місце відбирання: річка Рудька, східна дамба, село Бондарі. (Поверхнева вода) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 9,4 ± 2,8  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,206 ± 0,062 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,239 ± 0,072 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,042 ± 0,008  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,042 ± 0,008  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,084 ± 0,018  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,056 ± 0,017  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,040 ± 0,012   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,010 ± 0,003   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищує нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна поверхнева вода із річки Рудька за межами східної дамби у селі Бондарі за 
своїми радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує граничних рівнів 
радіоактивності природних радіонуклідів, визначених для промислового та 
господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.6/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Солониця. (Четвертинний водоносний 

горизонт) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,70; 
Eh, мВ -+457; 
Електропровідність, мС/см – 1,82; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 2798. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 441 19,2 52 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 220 9,58 26 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 120 6,0 16 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 25,2 2,1 6 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  22,5 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 178 5,0 14 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 472 9,83 27 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3 
1342 22,0 60 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  22,5 100  
 Сухий залишок 2798   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

За своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики першого 
гідрокарбонатно-натрієвого типу солоної води. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.6/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Солониця. (Четвертинний водоносний 

горизонт) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 14,3 100,4  
Нульовий розчин 15,2 0,9  

Проба 15,2 49,5  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

14,0 235  

Дистильована вода 14,0 298  
Проба 15,1 243  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

13,1/13,0/13,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 12,8 5,84  
Проба 14,2 7,70  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 15,0 1,14 мСм/cм  
Дистильована вода 14,3 39,2 мкСм/cм  

Проба 15,2 1,82 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 1,1 
г/л 

 

Дата аналізу: 11 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.6/14 
Місце відбирання: Водна свердловина, село Солониця. (Четвертинний водоносний 

горизонт) 
Дата: 4 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 20,3 ± 6,1  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,890 ± 0,267 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,450 ± 0,130 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,380 ± 0,076  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,413 ± 0,083  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,795 ± 0,160  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,070 ± 0,021  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,025 ± 0,008   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,015 ± 0,005   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищує нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна поверхнева вода із водної свердловини у селі Солониця (Четвертичний 
водоносний горизонт) за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не 
перевищує рівні радіоактивності природних радіонуклідів, визначені для 
промислового та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

Протокол лабораторного дослідження 
КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.8/14 

Місце відбирання: привозна вода, село Бондарі, вул. Гагаріна 3. 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,44; 
Eh, мВ -+476; 
Електропровідність, мС/см – 0,875; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 774. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 46,5 2,0 19 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 23,3 1,0 10 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 88,0 4,4 42 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 37,2 3,1 29 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  10,5 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 23,1 0,65 6 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 172 3,58 34 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3
- 

1342 22,0 60 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  10,5 100  
 Сухий залишок 774   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

За своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики другого гідрокарбонатно-
кальцієвого типу прісної води. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протоколи польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.8/14 
Місце відбирання: привозна вода, село Бондарі, вул. Гагаріна 3. 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 14,3 100,4  
Нульовий розчин 15,2 0,9  

Проба 14,9 62,0  
2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

14,0 235  

Дистильована вода 14,0 298  
Проба 15,2 262  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4.01/6.86/9.18 

13,1/13,0/13,2 4,01/6,86/9,18  

Дистильована вода 12,8 5,84  
Проба 14,1 7,44  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 15,0 1,14 мСм/cм  
Дистильована вода 14,3 39,2 мкСм/cм  

Проба 15,2 0,875 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 0,53 
г/л 

 

Дата аналізу: 11 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.8/14 
Місце відбирання: привозна питна вода, село Бондарі, вул. Гагаріна 3. 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 8,8 ± 2,6  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,383 ± 0,115 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,484 ± 0,134 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,065 ± 0,013  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,087 ± 0,017  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,152 ± 0,030  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,013 ± 0,004  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 н/в   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 н/в   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищує нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Привозна природна питна вода у селі Бондарі, вул. Гагаріна 3, за своїми 
радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує рівні радіоактивності 
природних радіонуклідів, визначені для промислового та господарського 
водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.9/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1550, кущ свердловин №1 

(Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,36; 
Eh, мВ -+105; 
Електропровідність, мС/см – 2,28; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 1886. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 311 13,5 47 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 155 6,76 24 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 20,0 1,0 3 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 40,8 3,4 12 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  28,7 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 533 15,0 52 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 248 5,17 18 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3
- 

578 8,5 30 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  28,7 100  
 Сухий залишок 1886   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

 

ВИСНОВОК:  

За своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики першого 
гідрокарбонатно-хлористого натрієвого типу солоної води. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.9/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1550, кущ свердловин №1 

(Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
Температура під час відбирання проби: 14,1 °С 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Час Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 14.05 16 100  
Нульовий розчин 14.20 16,3 2,2  

Дистильована вода 14.10 15,2 82  
Проба 14.25 14,0 16  

2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Час Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

14.31 14,8 234  

Дистильована вода 14.35 13,1 152  
Проба 14.37 13,6 -110  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Час Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4,01/6,86/9,18 

14.17/14.20
/14.32 

16,1/15,4/13,1 3,97/6,86/9,06  

Дистильована вода 14.11 15,1 6,56  
Проба 14.34 14,0 7,36  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба 
Час 

Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 14.44 14,5 1,31 мСм/cм  
Дистильована вода 14.45 12,5 385 мкСм/cм  

Проба 
14.46 

13,2 2,28 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 
1,37 г/л 

 

Дата аналізу: 5 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.9/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1550, кущ свердловин №1 

(Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 9,2 ± 2,8  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,150 ± 0,030 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,235 ± 0,070 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,012 ± 0,002  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,018 ± 0,003  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,030 ± 0,006  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,090 ± 0,027  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,025 ± 0,008   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,021 ± 0,006   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226 
що перевищуютьнормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із спостережної свердловини Q Куща №1 (Четвертинний водоносний 
горизонт), за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує 
природні гранично допустимі концентрації радіонуклідів, визначені для промислового 
та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.10/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1550, кущ свердловин №1 

(Бучакський водоносний горизонт) 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 6,57; 
Eh, мВ - -61; 
Електропровідність, мС/см – 11,8; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 11246. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 2842 124 64 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 1421 61,8 32 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 110 5,5 3 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 15,6 1,3 1 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  192 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 6745 190 99 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 64,0 1,33 1 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3
- 

48,8 0,8 - н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  192 100  
 Сухий залишок 11246   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

ВИСНОВОК:  

За своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики третього хлористо-
натрієвого типу солоної води. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.10/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1550, кущ свердловин №1 

(Бучакський водоносний горизонт) 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
Температура під час відбирання: 11,3 °С 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Час Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 16.49 8,5 100  
Нульовий розчин 14.20 16,3 2,2  

Дистильована вода 14.10 15,2 82  
Проба 17.03 11,6 6,2  

2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Час Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

17.06 10,7 286  

Дистильована вода 17.10 9,4 240  
Проба 17.18 11,5 -277  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Час Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4,01/6,86/9,18 

14.17/14.20
/14.32 

16,1/15,4/13,1 3,97/6,86/9,06  

Дистильована вода 16.43 11,1 6,20  
Проба 17.17 11,5 6,41  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба 
Час 

Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 17.22 9,3 1,0 мСм/cм  
Дистильована вода 17.23 8,3 43,2 мкСм/cм  

Проба 
17.24 

11,5 11,8 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 
7,3 г/л 

 
Дата аналізу: 5 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.10/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1550, кущ свердловин №1 

(Бучакський водоносний горизонт) 
Дата: 5 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 5,5 ± 1,7  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,083 ± 0,025 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,175 ± 0,053 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,014 ± 0,003  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,020 ± 0,004  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,034 ± 0,007  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,035 ± 0,011  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,052 ± 0,016   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,004 ± 0,002   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищують нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із спостережної свердловини Pbc Куща №1 (Бучакський водоносний 
горизонт), за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує 
природні гранично допустимі концентрації радіонуклідів, визначені для промислового 
та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.11/14 
Місце відбирання: свердловина GT-19 (Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 6 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,59; 
Eh, мВ - -20; 
Електропровідність, мС/см – 1,37; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 1774. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 326 14,2 55 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 163 7,1 27 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 32,0 1,6 6 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 37,2 3,1 12 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  26,0 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 488 13,8 53 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 56,0 1,17 5 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3
- 

671 11,0 42 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  26,0 100  
 Сухий залишок 1774   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

ВИСНОВОК:  

За своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики першого 
гідрокарбонатно-хлористого натрієвого типу солоної води. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.11/14 
Місце відбирання: свердловина GT-19 (Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 6 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
Температура під час відбирання: 13,3 °С 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Час Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 14.41 14,1 100,5  
Нульовий розчин 14.36 17,6 1,7  

Дистильована вода 14.49 12,4 68,7  
Проба 15.02 13,5 2,3  

2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Час Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

15.09 16,0 233  

Дистильована вода 15.12 12,6 229  
Проба 15.16 13,3 -235  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Час Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4,01/6,86/9,18 

14.23/14.29
/14.34 

14,3/14,2/15,1 3,97/6,88/9,15  

Дистильована вода 14.40 11,3 6,19  
Проба 15.03 13,5 7,59  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба 
Час 

Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 15.19 15.3 1,15 мСм/cм  
Дистильована вода 15.20 12.5 53 мкСм/cм  

Проба 
15.21 

13.3 2,53 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 
1,37 г/л 

 
Дата аналізу: 6 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.11/14 
Місце відбирання: свердловина GT-19 (Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 6 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 9,1 ± 2,7  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,093 ± 0,028 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,145 ± 0,043 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,007 ± 0,001  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,010 ± 0,002  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,017 ± 0,003  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,065 ± 0,019  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,035 ± 0,011   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,004 ± 0,002   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищують нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із спостережної свердловини GT-19 (Четвертинний водоносний 
горизонт), за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує 
природні гранично допустимі концентрації радіонуклідів, визначені для промислового 
та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.12/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1559, кущ свердловин №2 

(Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 7 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 7,47; 
Eh, мВ - +92; 
Електропровідність, мС/см – 1,31; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 1213. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 137 5,9 35 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 68,4 3,0 17 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 80,0 4,0 23 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 49,2 4,1 24 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів 334 17,0 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 124 3,5 20 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 260 5,42 32 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- - -  н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3
- 

494 8,1 48 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів 878 17,0 100  
 Сухий залишок 1213   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
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Хімічна формула складу води: 

 

ВИСНОВОК:  

За своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики першого сульфат-
гідрокарбонатного натрієвого типу солоної води. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для господарського 
водопостачання. 

 

 

 

 

Дата аналізу – «___» _______ 2014. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 

 

 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол польових досліджень 

РОЗШИРЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.12/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1559, кущ свердловин №2 

(Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 7 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
Температура під час відбирання: 11,5 °С 

1. Розчинений кисень (DO2). 
Стандарт/Проба Час Температура,  С Концентрація розчиненого 

кисню О2, % Примітка 

Повітря 9.52 10,9 100,0  
Нульовий розчин 9.47 12,0 1,3  

Дистильована вода 10.03 11,0 60,7  
Проба 10.38 11,7 1,9  

2. Потенціал до зниження окислювання без урахування стандартного та електродного типу 
(Em), мВ 

Стандарт/Проба Час Температура,  С Концентрація розчиненого 
кисню О2, % Примітка 

Розчин для 
бактеріальних проб 

10.42 11,6 242  

Дистильована вода 10.45 11,0 232  
Проба 10.52 11,5 -124  

3.Водневий індекс pH. 
Стандарт/Проба Час Температура,  С Водневий індекс рН. Примітка 

Стандартний розчин 
4,01/6,86/9,18 

9.39/9.43/ 
9.49 

10,1/10,0/10,2 4,00/6086/9,10  

Дистильована вода 10.03 10,2 6,11  
Проба 10.36 11,7 7,47  

4. Електропровідність, См/cм 

Стандарт/Проба 
Час 

Температура,  С 
Електропровідність 
(зазначити одиниці 

виміру) 
Примітка 

0,01M KCl розчин 10.55 11,6 1,05 мСм/cм  
Дистильована вода 10.56 11,0 21,4 мкСм/cм  

Проба 
10.57 

11,5 1,31 мСм/cм 
Повний вміст 

розчиненої солі: 
0,8 г/л 

 
Дата аналізу: 7 листопада 2014. 

Лаборант: інженер Кориченський К.О. 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 2.12/14 
Місце відбирання: спостережна свердловина №1559, кущ свердловин №2 

(Четвертинний водоносний горизонт) 
Дата: 7 листопада 2014. 
Пробу взяв: молодший дослідник Деркач Г.А., інженер Кориченський К.О., 
У супроводі головного гідрогеолога ТОВ «Біланівський ГЗК» Фоміна В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Радіоактивність радону-222 8,9 ± 2,7  100**  

2. Загальна альфа-радіоактивність 0,135 ± 0,083 ≤ 0,1*   

3. Загальна бета-радіоактивність 0,278 ± 0,083 ≤ 1,0*   

4. Радіоактивність урану-238 0,014 ± 0,003  0,5**  

5. Радіоактивність урану-234 0,024 ± 0,005  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,038 ± 0,008  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність радію-226 0,065 ± 0,019  ≤ 1,0**  

7. Радіоактивність свинцю-210 0,040 ± 0,012   0,5** 

8. Радіоактивність полонію-210 0,030 ± 0,009   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 

• Рівня питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищують нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із спостережної свердловини Q, куща №2 (Четвертинний водоносний 
горизонт), за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує 
природні гранично допустимі концентрації радіонуклідів, визначені для промислового 
та господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2014 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Начальник лабораторії                                       Лаптєв Геннадій Вікторович 

_______________________________                 (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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УКРАЇНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

 
Протокол лабораторного дослідження 

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.1/15 
Місце відбирання: річка Рудька, ставок-випаровувач, село Бондарі. (Поверхневі 

води) 
Дата: 5 червня 2014. 
Пробу взяв: головний гідрогеолог ТОВ «Біланівський ГЗК» Фомін В.Ю. 
 
Фізичні показники: 
рН, одиниці рН – 8,70; 
Сухий залишок, мг/дм3 – 19969. 

 

Макрокомпонентний склад 
№ Компонент мг/дм3 мг-екв/дм3 % ДСП 

2.2.4.-171-10 
мг/дм3 

 Катіони     
1 Натрій, Na+ 5500 239 77 н/в*/ 200** 
2 Калій, K+ 90 2,3 1 н/в*/ н/в** 
3 Кальцій, Ca2+ 701 35,1 11 н/в*/ 130** 
4 Магній, Mg2+ 395 32,4 11 н/в*/ 80** 
 Всього катіонів  309 100  
      
 Аніони     

5 Хлориди, Cl- 4400 124 40 350*/ 250** 
6 Сульфати, SO4

2- 8700 181 59 500*/ 250** 
7 Карбонати, CO3

2- 40 1,4 - н/в*/ н/в** 
8 Гідрокарбонати, 

HCO3
- 

153 2,5 1 н/в*/ н/в** 

 Всього аніонів  309 100  
 Сухий залишок 19969   1500*/1000** 
 Примітка: н/в – не визначено, норма для питної води * - для свердловин, ** - для 

питної мінеральної води 
 

 

 

 

 

УкрГМІ • Атестат акредитації № ПТ – 110/12 виданий 30.03.2012 дійсний до 29.03.2015 
  



198 
 

Хімічна формула складу води: 

 

ВИСНОВОК:  

За своїм фізико-хімічним складом, вода має характеристики третього хлоридо-
сульфатного натрієвого типу високо солоної води. 

За своїми гідрохімічними параметрами вода не придатна для питного 
водопостачання. 

 

 

 

 

Дата аналізу – 8 червня 2015. 

Лаборант: Л.О. Чернишова 
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Україна 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Український гідрометеорологічний інститут УкрГМІ 

03028, МСП, м. Київ-28, проспект Науки, 37, e-mail: uhmi@uhmi.org.ua, телефон: (044) 525-12-50, факс: (044) 525-53-63 
 

Протокол лабораторного дослідження 
ФІЗИКО-РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ № 1.1/15 

Місце відбирання: річка Рудька, ставок-випаровувач, село Бондарі. (Поверхневі 
води) 

Дата: 5 червня 2014. 
Пробу взяв: головний гідрогеолог ТОВ «Біланівський ГЗК» Фомін В.Ю. 
 
Радіологічні параметри: 

№ Параметр Вміст у пробі, 
Бк/дм3 

Критерії оцінювання 

КР ГДК ДК 

1. Загальна альфа-радіоактивність 0,185 ± 0,056 ≤ 0,1*   

2. Загальна бета-радіоактивність 0,317 ± 0,095 ≤ 1,0*   

3. Радіоактивність урану-238 0,052 ± 0,010  0,5**  

4. Радіоактивність урану-234 0,079 ± 0,016  0,5**  

 Загальна радіоактивність 238U+234U 0,131 ± 0,026  ≤ 1,0**  

5. Радіоактивність радію-226 0,030 ± 0,010  ≤ 1,0**  

6. Радіоактивність свинцю-210 0,030 ± 0,009   0,5** 

7. Радіоактивність полонію-210 0,007 ± 0,002   0,2** 

Примітка: КР – контрольні рівні, ГДК – гранично допустимі концентрації, ДК – допустимі концентрації у 
питній воді за визначеними умовами виділення, *ДСП 2.2.4.–171–10, ** НРБУ-97/Д-2000 

 

Висновок: 

Розширений радіологічний аналіз виявив: 

• Рівень питомої загальної альфа-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень 0,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

Розширений радіологічний аналіз не виявив: 
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• Рівня питомої загальної бета-радіоактивності, який перевищує контрольний 
рівень ,1 Бк/дм3 (ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3); 

• Вмісту радону-222, природного поєднання ізотопів урану (238+234), радію-226, 
що перевищують нормативні значення контрольного рівня у 100 Бк/дм3, 1,0 
Бк/дм3, 1,0 Бк/дм3 (НРБУ-97 ст.8.6.4, ДСП 2.2.4.–171–10 ст.3.7, в. D2.3). 

Природна вода із річки Рудька, ставок-випаровувач, село Бондарі (Поверхнева вода), 
за своїми радіологічними параметрами є безпечною та не перевищує природні 
гранично допустимі концентрації радіонуклідів, визначених для промислового та 
господарського водопостачання. 

 

Дата аналізу – «___» ____ 2015 р. 

Лаборанти: Т.Лаврова, Т.Дивак, Т.Деревець, І. Довготелес 

Виконуючий обов’язки начальника лабораторії       Лаврова Тетяна Валеріївна 

_______________________________                      (Прізвище, імя, по-батькові) 

(підпис) 
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(МАГАТЕ) 

Атоми для миру 
Міжнародне агенство з атомної енергії 
Лабораторії оцінки впливу на навколишнє 
середовище 
4 набережна Антуан 1, МС 98000 Монако, Князівство Монако 
Телефон: (+377) 97.97.72.72 • Факс: (+377) 97.97.72.73 
Email: mel@iaea.org • Інтернет: http://www.ieae.org/monaco 
Для відповіді звертатися : 
Безпосередньо за додатковим телефоном: (+377) 97.97.72 – Дод 33 

 

 

 

 

Для пред’явлення за вимогою 

 

Цей документ підтверджує наступне:  

 

Український ГідроМетеорологіний Інститут 
(УгрГМІ) 

Проспект Науки 37 
03028 Київ 
УКРАЇНА 

 

Є діючим членом Мережі аналітичних лабораторій Міжнародного агенства з атомної енергії 
(МАГАТЕ) у галузі оцінювання впливу радіоактивності на навколишнє середовище (ALMERA). 

(підпис) 

Пані Іоланда Осват 

Координатор ALMERA 

21 листопада 2014 
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МІЖНАРОДНЕ АГЕНСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ 
ВАРГРАМЕР ШТРАССЕ 5, а/с 100, 1400 ВЕНА (АВСТРІЯ) 

ТЕЛЕФОН (+43 1) 2600, ФАКС: (+43 1) 26007 
E-MAIL: Official.mail@iaea.org, WEB SITE: http://tc.iaea.org 

БІОГРАФІЯ 
1. ОСОБОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Стать:    
Прізвище:  
Ім’я:     
По-батькові:      
Дата народження:     
Місце народження:     
Найближчий аеропорт:  

Чоловіча 
Лаптєв 
Генадій 
Вікторович 
1961-12-15 
Київ 
Бориспіль 
(КВР) 

Національність:     
2а національність:  
Паспорт №:           
Дата випуску:        
Дійсний до:            
Місце видачі:          
Повне ім’я матері:  
Повне ім’я батька:  

 

Українець 
ЕС508798 
2006-04-12 
2016-04-12 Київ 
Віра Лаптєва 
Віктор Лаптєв 

 

 
2а. АДРЕСА МІСЦЯ РОБОТИ 2b. ДОМАШНЯ АДРЕСА 
Назва інституту 
та адреса: 

А/С: 
Індекс: 
Місто: 
Область: 
Країна: 
Телефон: 
Факс: 
Email: 
Web: 

Український науково-дослідницький 
гідрометеорологічний інститут 
Проспект Науки 37, 
 
03028 
Київ 
 
Україна 
00380 44 5258654 
00380 44 5255363 
glaptev@uhmi.org.ua 
www.uhmi.org.ua 

Адреса проживання: 
 
 
 
А/С: 
Індекс: 
Місто: 
Область: 
Країна: 
Телефон: 
Факс: 
Мобільний телефон: 
Email: 
Web: 

3. МОВНІ НАВИЧКИ 

Рідна мова: РОСІЙСЬКА 
Мова Усне 

мовлення 
Читання Письмо 

АНГЛІЙСЬКА Р В В 
УКРАЇНСЬКА В В В 
    
    

 

Опис 
ОБМЕЖЕНО = Обмежене спілкування, 
читання газет, щоденна 
кореспонденція. РОБОЧІ ЗНАННЯ = 
Вільне спілкування у обговореннях, 
читання і написання більш складного 
матеріалу. ВІЛЬНО = Усне мовлення, 
читання та написання майже дорівнює 
навичкам рідної мови. 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ 

З По  Назва інституту, місце та 
країна 

Ступені, дипломи, 
сертифікати та академічні 

відзнаки 

Основний 
напрямок 

дослідження 
1993 1997 Український гідрометеоролог 

інститут 
CndSci Захист від 

радіоактивних 
впливів 

1978 1983 Гідрометеорологічний 
університет, Одеса 

MengSci Океанологія 

     

Відзначте напрямки у яких Ви вважаєте себе кваліфікованим: 
2А Ядерна хімія та радіаційна хімія 
2В Радіаційна хімія 
2С Радіоаналітичні технології 
2D Радіохімія 
2І Управління якістю (QM) та Належна лабораторна практика (GLP) у сфері радіоаналітичних технологій 
 
Заповнено:2014-12-03  10:59:33   ЛАПТЄВИМ, Геннадієм Вікторовичем 
Остання зміна профілю: 2014-03-08  08:32:38; Профіль подано: 2014-12-03  10:559:33  
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7F Радіаційна екологія 
8O Аналітичні та інструментальні технології 
8О02 Технології підготовки проб 
8О03 Технології вимірювання слабкої інтенсивності 
8О04 Альфа, бета і гамма спектрометрія 
8О05 Визначення відношення урану до торію (U/Th) 
8О06 Хімічний склад води 
 
Океанографія, застосування радіоактивних міток, радіометричні вимірювання, радологічний контроль, фізико-
математичне моделювання. 
5. ІНФОРМАЦІЯ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

1 
Період працевлаштування: 1997-2003 

Роботодавець (назва та місце): Університет Ліверпуля, Центр дослідження радіоактивності 
навколишнього середовища (ERRC), Великобританія 

Назва посади: Науковий співробітник 

Вид роботи: Управління радіометричною лабораторією, проведення наукового 
дослідження 

Кількість підлеглих та їх обов’язки:  
Обов’язки: 
 
Управління гамма-спектрографічною та радіохімічною лабораторією, радіометричні визначення сучасних опадів, 
контроль радіоактивності атмосферного повітря та атмосферних опадів 
 

2 
Період працевлаштування: 1989 - 2014 
Роботодавець (назва та місце): Український науково-дослідницький гідрометеорологічний інститут, 37, 

Проспект Науки, Київ  
Назва посади: Керівник радіологічно-аналітиної лабораторії, старший науковий 

співробітник 
Вид роботи: Управління та наукове керівництво за роботою в лабораторії 
Кількість підлеглих та їх обов’язки: 7 – науковець, інженер та технік 
Обов’язки: 
 
Управління та наукове керівництво за роботою в гамма-спектрографічній та радіохімічній лабораторії. Розробка 
процедур забезпечення і контролю якості (QAQC) для щоденної роботи лабораторії, класифікація 
високочутливих HPGe-детекторів слабого фону (коаксіальних, колодязного типу, планарних та BEGE), контроль 
за роботою гамма-спектрографічних систем. Запровадження експресс-методу вимірювання радіоактивності 
стронцію-90 (90Y) в пробах з навколишнього середовища на основі рідинно-сцинтиляційного підрахунку та за 
рахунокм Черенкова. Участь у між лабораторних порівняннях та профтестуванні МАГАТЕ, організація групової 
роботи та контролю якості даних. 

3 
Період працевлаштування:  
Роботодавець (назва та місце):  
Назва посади:  
Вид роботи:  
Кількість підлеглих та їх обов’язки:  
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Обов’язки: 
 
 
 
 
 
6. ЗДОРОВ’Я І РАДІАЦІЯ 
Я стверджую, що мій стан здоров’я задовільний, я не маю 
інфекційних хвороб та здатен фізично та розумово виконувати 
будь-які робочі обов’язки поза місцем проживання. 

 
          Так                            Ні 
 

У випадку наявності фізичної недієздатності або медичних рекомендацій, які можуть обмежувати Вашу 
здатність до виконання Вашого доручення, будь-ласка, зазначте обмеження. 
 
 
 
 
Необхідно додати довідку про медичний огляд, що видана не раніше як за три місяці до початку 
тренінгу/зустрічі/експертного завдання: 

• Для тренінгу який триває більш ніж 3 місяці, учасник повинен пройти медичний огляд до початку 
тренінгу та надіслати медичну довідку до відповідного працівника. 

• Для всіх кандидатів старших 65 років. 
Чи є Ви учасником програми радіаційної нагляду у Вашій країні?      Так                            Ні 

У разі Вашої участі у програмі, будь-ласка, надайте дані доз за останні 5 років. У тому випадку, коли Ви не є 
учасником такої програми, будь-ласка, надайте медичну довідку або особисту заяву про задовільність стану 
Вашого здоров’я для роботи з іонізуючим випромінюванням, інформацію про Вашу підготовку у галузі 
радіологічного захисту, і, за наявності, дані доз за останні 5 років. 
Коментарі з радіаційного нагляду 
 
 
 
 
 
7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Зазначте публікації чи замітки видані Вами за Вашою спеціалізацією: 
1. Еплбі П.Дж., Хаворт І.Й., Мітел Х., Шорт Д.Б., Лаптєв Г. та Піліпосіан Дж.Т. (2003). Перенесення та баланс мас випадіння 
радіонуклідів у Блелхам Тарн, Камбрія (ВБ). Журнал палеолімноллогії 29: 459-473, 2003. 
2. Булгаков А.А., Конопльов А.В., Смит Дж.Т., Хілтон Дж., Команс Р.Н.Дж., Лаптєв Г.В., Христюк Б.Ф. (2002). Моделювання 
довготривалої динаміки радіоактивного цезію у безстічному озері. Дж. Енвірон. Радіоактивність, Том 61, Випуск 1, 2002, 
сторінки 41-53. 
3. Лаптєв Г.В., Войцехович О., Костеж А. та Осват І. (2002). Зчитування даних надходження штучних радіонуклідів у глибинні 
осади Чорного моря на основі хронології записів Pb-210. Протоколи Міжнародної конференції з впливу радіоактивності на 
навколишнє середовище, Монако, 2002. 
4. Лаптєв Г., Войцехович О., Костеж А. та Осват І. (2004). Рівні накопичення маси та надходження радіонуклідів 210Pb, 
137Cs та 241Am матеріалах, визначених у радіометрично-зафіксованих глибинних осадах Чорного моря. Міжнародна 
конференція із впливу ізотопів у екологічних дослідженнях – Водний форум 2004. Монако, IAEA-CN-118 
5. Луіджі Монте, Ларс Хакансон, Рауль Періанез, Геннадій Лаптєв, Марк Железняк, Владімір Мадеріч, Джіакомо Анджелі, 
Владімір Кошебутський. Досвід практичного прикладу мульти-модельного підходу до оцінки впливу забруднюючих агентів у 
гирлі річок Дніпра і Буга. Екологічне моделювання, 195 (2006), 247-263. 
6. Луіджі Монте, Рауль Періанез, Сергей Ківва, Геннадій Лаптєв, Джіакомо Анджелі, Гайдн Баррос, Марк Железняк. Оцінка 
ультра-сучасних моделей у прогнозуванні ремобілізації радіонуклідів через затоплення високо-заражених ділянок: випадок 
заплави річки Прип’ять. Дж.Енвірон. Радіоактивність 88 (2006), 267-288  
Зазначте Ваш досвід у проведенні лекцій (теми, тривалість): 
Український національний семінар щодо запровадження системи управління якістю у ядерній аналітичній 
лабораторії згідно зі стандартом ISO/IEC 17025, 7-10 жовтня 2013, Київ, Україна, Аспекти забезпечення якості 
радіохімічних процедур для аналізу ізотопів серії U-Th 
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Зазначте Ваш особистий досвід, окрім зазначеного вище, пов'язаний із застосуванням наукових та технічних 
знань із особливим наголосом на країни, що розвиваються, та у галузі управління проектів: 
 
Міжнародний експерт UZB9006 01/01 Спектрометрична підтримка Ужиромет, 2014-09-29 2014-10-03 
Міжнародний експерт UKR9030 10/01 Підготовка кінцевого звіту з охарактеризування та оцінки безпечності 
Чорнобильського басейну витримання, 2013-12-25 2014-01-18 
Міжнародний експерт RER9122 9006/01 Семінар з регіонального співставлення, 2013-07-29 2013-08-02 
Міжнародний експерт RER3010 21/01 Оцінка програми моніторингу Радону, 2012-03-05 2012-03-09 
Міжнародний експерт AZB9004 9001/01 Експертна нарада для оцінки результатів наукового рейсу (червнь-
липень 2006) та підготовка кінцевого звіту, 2008-04-28 2008-04-30 
Міжнародний експерт KIG9003 03/01 Калібрування гамма-спектрометру та навчання управлінню U, 2007-10-29 
2007-11-02 
Міжнародний експерт AZB9004 01/01 Екологічний аналіз водойм каспійського моря, 2006-06-29 2006-07-10 
Міжнародний експерт UKR9023 92/02 Національний консультант (Управління проектом/аналіз), 2005-12-05 
2005-12-06 
Міжнародний експерт TACIS/2006/109244 Моніторинг якості води в Каспійському морі та план дій для зон за 
проблемами забруднення, 1/8/2009-31/5/2009 
Зазначте спеціальні кваліфікації та навички, підвтерджені ліцензіями та членством в професійних, 
громадських, державних або міжнародних спілках чи установах відповідно до вашого профілю діяльності: 
 
Членство в Європейській спілці геонаук (EGU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заповнено:2014-12-03  10:59:33   ЛАПТЄВИМ, Геннадієм Вікторовичем 
Остання зміна профілю: 2014-03-08  08:32:38; Профіль подано: 2014-12-03  10:559:33  
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МІЖНАРОДНЕ АГЕНСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ 
ВАРГРАМЕР ШТРАССЕ 5, а/с 100, 1400 ВЕНА (АВСТРІЯ) 

ТЕЛЕФОН (+43 1) 2600, ФАКС: (+43 1) 26007 
E-MAIL: Official.mail@iaea.org, WEB SITE: http://tc.iaea.org 

БІОГРАФІЯ 
 

1. ОСОБОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Стать:    
Прізвище:  
Ім’я:     
По-батькові:      
Дата народження:     
Місце народження:     
Найближчий аеропорт:  

Жіноча 
Лаврова 
Тетяна 
 
1969-04-16 
Дніпропетровськ  

Національність:     
2а національність:  
Паспорт №:           
Дата випуску:        
Дійсний до:            
Місце видачі:          
Повне ім’я матері:  
Повне ім’я батька:  

 

Українка 
 

 
2а. АДРЕСА МІСЦЯ РОБОТИ 2b. ДОМАШНЯ АДРЕСА 

Назва інституту 
та адреса: 
 
А/С: 
Індекс: 
Місто: 
Область: 
Країна: 
Телефон (включаючи 
код країни/міста): 
Телефон (включаючи 
код країни/міста): 
Факс (включаючи код 
країни/міста): 
Факс (включаючи код 
країни/міста): 
 
Email: 
Web: 

Український науково-дослідницький 
гідрометеорологічний інститут 
Проспект Науки 37, 
 
03028 
Київ 
 
Україна 
00380 44 5258680 
 
00380 44 5258660 
 
00380 44 5251130 
 
00380 44 5255363 
 
 
lavrova@uhmi.org.ua 
 

Адреса проживання: 
 
 
 
А/С: 
Індекс: 
Місто: 
Область: 
Країна: 
Телефон (включаючи  
код країни/міста): 
Факс (включаючи  
код країни/міста): 
Мобільний телефон: 
Email: 
Web: 

3. МОВНІ НАВИЧКИ 

Рідна мова: УКРАЇНСЬКА 
Мова Усне 

мовлення 
Читання Письмо 

РОСІЙСЬКА В В В 
АНГЛІЙСЬКА Р Р О 
    
    

 

Опис 
ОБМЕЖЕНО = Обмежене спілкування, 
читання газет, щоденна 
кореспонденція. РОБОЧІ ЗНАННЯ = 
Вільне спілкування у обговореннях, 
читання і написання більш складного 
матеріалу. ВІЛЬНО = Усне мовлення, 
читання та написання майже дорівнює 
навичкам рідної мови. 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ 

З По  Назва інституту, місце та 
країна 

Ступені, дипломи, 
сертифікати та академічні 

відзнаки 

Основний 
напрямок 

дослідження 
1997 2000 Дніпропетровський 

Національний Університет, 
Україна 

Аспірант, докторант Радіобіолог, 
радіоеколог 
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керівництво:  
Обов’язки: 
 
 
 
 
 
6. ЗДОРОВ’Я І РАДІАЦІЯ 
Я стверджую, що мій стан здоров’я задовільний, я не маю 
інфекційних хвороб та здатен фізично та розумово виконувати 
будь-які робочі обов’язки поза місцем проживання. 

 
          Так                            Ні 
 

У випадку наявності фізичної недієздатності або медичних рекомендацій, які можуть обмежувати Вашу 
здатність до виконання Вашого доручення, будь-ласка, зазначте обмеження. 
 
 
 
 
Необхідно додати довідку про медичний огляд, що видана не раніше як за три місяці до початку 
тренінгу/зустрічі/експертного завдання: 
 

• Для тренінгу який триває більш ніж 3 місяці, учасник повинен пройти медичний огляд до початку 
тренінгу та надіслати медичну довідку до відповідного працівника. 

• Для всіх кандидатів старших 65 років. 
Чи є Ви учасником програми радіаційної нагляду у Вашій країні?      Так                            Ні 
У разі Вашої участі у програмі, будь-ласка, надайте дані доз за останні 5 років.  
 
Якщо ні, надайте наступне:  

• медичну довідку або особисту заяву про задовільність стану Вашого здоров’я для роботи з іонізуючим 
випромінюванням (у полі Коментарі з радіаційного нагляду, див. нижче) 

• інформацію про Вашу підготовку у галузі радіологічного захисту (у полі Коментарі з радіаційного 
нагляду, див. нижче) 

• і, за наявності, дані доз за останні 5 років. 
Коментарі з радіаційного нагляду 
 
 
 
 
 
7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Зазначте публікації чи замітки видані Вами за Вашою спеціалізацією: 
1. Войцекович О.В., Лаврова Т.В., Сорока Є.Н. «Видобування урану та переробка руди в Україні та його радіологічні впливи 
на водну екосистему річки Дніпро та здоровя людей» робота для Водного Форуму МАГАТЕ, 2004. 
2. О. Войцекович, Т. Лаврова / Планування відновлення об’єктів видобутку та переробки урану: Придніпровський хімічний 
завод в Україні.// Відновлення забруднених територій. Монографія. Elsevier. 2009 –стор.53-59. 
3. Т.В.Лаврова, О.В. Войцекович, М.Г.Бузинний. Радіологічна оцінка та планування відновлення комплексу з видобування та 
переробки уроану на Придніпровському хімічному заводі в Україні // робота для Міжнародної конференції з відновлення 
земель, забруднених радіоактивними матеріалами / Астана (Травень 2009). 
4. О. Войцекович, Т. Лаврова. Оптимізація моніторингу наслідків об’єктів переробки урану. Nuclear Engineering International. 
www.neimagazine.com лютий 2012. 
5. Т.Лаврова, О. Войцекович. Радіологічна оцінка та планування відновлення на колишніх об’єктах переробки урану на 
Придніпровському хімічному заводі в Україні. Журнал природоохоронної радіоактивності. 2012. Спеціальні проблеми.  
6. Костеж А., Лаврова Т. Прикладна ядерна спектрометрія для радіонуклідів ряду розпаду урану-торію в пробах 
навколишнього середовища. Частина 1: Монографія, Київ, 2011. 212 стор. 
7. Войцекович О., Лаврова Т., Костеж А., та співавтори. Безпечне управління залишками минулих видобувних та переробних 
комплексів в Центральній Азії. // Звіт з серії безпечності робочих матеріалів. МАГАТЕ, 2008. 157 стор. 
8. Войцекович О., Лаврова Т., Костеж А. Оптимізація (Стратегії відбирання та аналітичні процедури) для природоохоронного 
моніторингу відповідного об’єкту на територіях підприємств з видобутку урану в Україні? // Матеріали 14-ої Міжнародної 
Конференції з відновлення навколишнього середовища та управління радіоактивними відходами ASME 2011, вересень 25-
29, 2011, Реймс, Франція.  
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Зазначте Ваш досвід у проведенні лекцій (теми, тривалість): 
 
 
 
  
Зазначте Ваш особистий досвід, окрім зазначеного вище, пов'язаний із застосуванням наукових та технічних 
знань із особливим наголосом на країни, що розвиваються, та у галузі управління проектів: 
 
Запровадження аналітичних лабораторій в Інституті біології грунту Академії Наук KIG та у лабораторії 
санітарної епідеміологічної служби міста Майли-Суу (2012, Киргизстан) 
Підготовка та практична реалізація декількох тренінгів для учасників з Українських лабораторій, а також ряду 
лабораторій з країн Центральної Азії в рамках проектів регіонального співробітництва МАГАТЕ. Овноними 
цілями тренінгів є підготовка радіохімічних зразків, гамма-спектрометрія, альфа-бета радіометрія проб 
навколишнього середовища (вода, нижні осадові відкладення, гідробіонт, продукти харчування), 
використовуючи стандартні хімічні аналізи та радіохімічні методи, а також методи рідинної сцинтиляції та 
альфа-спектрометрії для природниї радіонуклідів в пробах навколишнього середовища, процедур контролю та 
забезпечення якості в лабораторії та дослідженнях моніторингу навколишнього середовища. 
 
Зазначте спеціальні кваліфікації та навички, підвтерджені ліцензіями та членством в професійних, 
громадських, державних або міжнародних спілках чи установах відповідно до вашого профілю діяльності: 
 
Центральні курс з використання радіоактивних ізотопів та ядерної радіації в національній економіці в 
Московському Державаному Університеті, 1999, Москва, Росія. 
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