
ОЦІНКА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ У ЗОНАХ
РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРВИННОГО ЯДЕРНОГО ЦИКЛУ (ПЯЦ) 
ТА МІНІМІЗАЦІЯ ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА НАСЕЛЕННЯ

НДЛ гідробіології, іхтіології та радіобіології НДІ біології
Кафедра загальної біології та водних біоресурсів



Чорнобильська
аварія досі
була
найзначнішою
техногенною
катастрофою в
історії людства

Актуальність проблеми
Нове лихо в
Японії свідчить, 
що проблема
радіаційної
безпеки не
втратила своєї
гостроти і
масштабності.



із 1948 р. видобуток і переробка урану із 1986 р. Cs-137 та Sr-90 -
підприємствами ПЯЦ «чорнобильський слід»

ПРИДНІПРОВ‘Я -
регіон існуючої та потенційної радіаційної загрози: тут із 1948 р. ведеться
видобуток і переробка уранової сировини підприємствами первинного
ядерного циклу (ПЯЦ) (мм. Жовті Води (СхідГЗК) та Дніпродзержинськ

(ПХЗ)), на підвищений фон техногенно-підсилених природних
радіонуклідів накладається «чорнобильський слід» у вигляді штучних

радіонуклідів Cs-137 та Sr-90

хім.обробкавидобуток

інші джерела
електроенергії

збагачення виробництво палива

реактори

розподіл
передача

обробка
використаного

палива
служби

рециклювання
виробництва
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Схема первинного ядерного циклу



12 хвостосховищ – 90 млн.т
радіоактивних відходів

Хвостосховища – джерело постійного
забруднення навколишнього середовища

U-234 
U-238  
Th-230
Ra-226

Pb-210 
Po-210 
Rn-220 
Rn-222



З сховища «порожньої» породи в долині р. Жовта
Особливо важливим є балка «Розбери» (хвостосховище «Р») 

у м. Жовті Води

Р. Жовта не має питного значення, але її вода
потрапляє до р. Інгулець і далі до Карачунівського
водосховища – джерела води для м. Кривий Ріг



Хвостосховище
«Дніпровське» - № 4
(12 млн. тонн
радіонуклідів)



Мета проекту (з урахуванням держпрограм
по мм. Дніпродзержинськ і Жовті Води)

З'ясування екологічних наслідків у
зоні розташування підприємств
ПЯЦ з урахуванням комплексного
впливу техногенно-підсилених
природних радіонуклідів, важких
металів і т. п. на абіотичні та
біотичні компоненти

водних екосистем, визначення
дозового навантаження на
населення і мінімізація цього
впливу за рахунок зниження
забруднення та заходів із захисту
населення



ЗмістЗміст інноваціїінновації
•• НовизноюНовизною проектупроекту єє комплекснікомплексні радіобіологічнірадіобіологічні, , 
гідробіологічнігідробіологічні, , токсикологічнітоксикологічні дослідженнядослідження станустану

абіотичнихабіотичних іі біотичнихбіотичних компонентівкомпонентів воднихводних екосистемекосистем уу
регіонахрегіонах впливувпливу підприємствпідприємств ізіз видобуткувидобутку тата переробкипереробки

урановихуранових рудруд, , їхїх оцінкаоцінка тата прогнозпрогноз. . РозробкаРозробка
рекомендаційрекомендацій щодощодо мінімізаціїмінімізації радіаційнорадіаційно--хімічногохімічного
впливувпливу нана навколишнєнавколишнє середовищесередовище тата населеннянаселення..

Відбір проб біля хвостосховища “Дніпровське”



КонкурентніКонкурентні перевагипереваги
§§ НауковийНауковий потенціалпотенціал колективуколективу: 1 : 1 професорпрофесор, , доктордоктор біологічнихбіологічних
наукнаук, 2 , 2 старшихстарших науковихнаукових співробітникаспівробітника, 6 , 6 доцентівдоцентів, 1 , 1 науковийнауковий
співробітникспівробітник, 2 , 2 асистентиасистенти, 2 , 2 молодшихмолодших науковихнаукових співробітникаспівробітника. . 
ПротягомПротягом 60 60 роківроків проводитьсяпроводиться радіаційнорадіаційно--хімічнийхімічний моніторингмоніторинг уу
ПридніпровськомуПридніпровському регіонірегіоні тата створюєтьсястворюється базабаза данихданих. . 

ЛабораторіяЛабораторія неодноразовонеодноразово бралабрала участьучасть уу виконаннівиконанні робітробіт заза
чорнобильськимичорнобильськими проектамипроектами тата темамитемами, , повпов''язанимиязаними

зз обоб''єктамиєктами атомноїатомної енергетикиенергетики ((ЗАЕСЗАЕС).).



Стадія розвитку проекта

• Обсяг, передбачений проектом, виконаний на 60%. 
• Виконано теоретичне обгрунтування робіт, підготовлена
аналітична база даних, розроблений системний науковий
підхід, алгоритм комплексного вирішення проблеми та ін. 

Практична частина проекту
повинна бути виконана
відповідно до об'єкту, району
дослідження.
Календарний план
розрахований на 1 рік. Він
передбачає обстеження, 
складання оцінки та прогноз
ситуації для конкретної
водойми, а також розробку
реабілітаційних заходів.

р. Коноплянка – одна з найбільш
забруднених водойм регіону



СоціальноСоціально--економічнийекономічний ефектефект

ЕфектЕфект відвід впровадженнявпровадження результатіврезультатів проектупроекту
полягатимеполягатиме уу відновленнівідновленні тата оптимізаціїоптимізації
техногеннотехногенно порушенихпорушених воднихводних екосистемекосистем тата їхїх
окремихокремих компонентівкомпонентів, , збереженнізбереженні їхїх екологічноїекологічної
стійкостістійкості вв ціломуцілому, , аа такожтакож уу загальномузагальному
оздоровленніоздоровленні природногоприродного середовищасередовища тата
населеннянаселення вв районірайоні діїдії обоб''єктівєктів ПЯЦПЯЦ
ПроектПроект маємає соціальнийсоціальний ефектефект, , позитивніпозитивні наслідкинаслідки
длядля населеннянаселення іі навколишньогонавколишнього середовищасередовища
можутьможуть бутибути отриманіотримані протягомпротягом рокуроку післяпісля
виконаннявиконання передбаченихпередбачених уу рекомендаціяхрекомендаціях
реабілітаційнихреабілітаційних заходівзаходів..



ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯВИКОРИСТАННЯ

nn ЕкологіяЕкологія, , екологічнаекологічна безпекабезпека, , гірничогірничо--
видобувнавидобувна, , хімічнахімічна, , металургійнаметалургійна
промисловістьпромисловість, , паливнапаливна енергетикаенергетика, , 
медицинамедицина, , охоронаохорона здоровздоров''яя

КонтактиКонтакти
ЗавЗав. . кафкаф. . загальноїзагальної біологіїбіології іі воднихводних біоресурсівбіоресурсів,,

дд..бб..нн., ., професорпрофесор,,
голгол. . наукнаук. . співрспівр. . НДЛНДЛ гідробіологіїгідробіології, , іхтіологіїіхтіології іі

радіобіологіїрадіобіології НДІНДІ біологіїбіології
ОО..ВВ. . ФедоненкоФедоненко

(056) 776 60 98, hydro(056) 776 60 98, hydro--DNU@mail.ruDNU@mail.ru
ДніпропетровськийДніпропетровський національнийнаціональний університетуніверситет

імім. . ОлесяОлеся ГончараГончара, , ФБЕМФБЕМ,,
ПрПр. . ГагарінаГагаріна, 72, , 72, мм. . ДніпропетровськДніпропетровськ, , УкраїнаУкраїна
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