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ОЦІНКА РАДОНОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ МІСТА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
 

Наведено результати комплексного визначення експресним методом об’ємної активності 222Rn в повітрі при-
міщень м. Рівне. Показано, що середнє геометричне значення об’ємної активності 222Rn у вимірюваних примі-
щеннях (600 приміщень підвалів, напівпідвалів та перших поверхів житлових будинків) м. Рівне становило 
200 Бк/м3 з геометричним стандартним відхиленням 0,8, з них: у 185 підвальних приміщеннях зафіксовано сере-
днє геометричне значення 365 Бк/м3, у 215 напівпідвальних приміщеннях – 161 Бк/м3 і у житлових приміщеннях 
перших поверхів – 127 Бк/м3. Здійснено порівняльний аналіз експериментально отриманих значень густини по-
току радону з ґрунту міста (поділеного на 48 підрайонів) зі статистичними даними по смертності населення від 
раку легень, яке померло в даних підрайонах за фіксований проміжок часу. 
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1. Вступ 
 

За даними Всесвітньої організації охорони здо-

ров’я (ВООЗ), найголовнішими із чинників, що 

каталізують виникнення та розвиток більшості ві-

домих хвороб людини є забруднення біосфери хі-

мічними та радіоактивними речовинами [1, 2]. 

Доведено, що структура та частота захворювано-

сті населення значною мірою залежать як від клі-

матичних умов (сонячна активність, температурні 

коливання, електромагнітні поля, надмірна воло-

гість, перепади атмосферного тиску тощо), так і 

споживання неякісної води, продуктів харчу-

вання, дихання забрудненим повітрям та впливом 

фонового радіоактивного випромінювання [3]. За-

фіксовані забруднення атмосферного повітря оки-

слом карбонату, окислом нітрогену, ангідридом 

сульфуру, сульфогідрогеном, сполуками фтору 

спричиняють появу підвищеної кількості запаль-

них захворювань, насамперед, органів дихання і 

очей, захворювань серцево-судинної системи,  

інфекційних захворювань, раку легень [4 - 6]. 

Поряд з хімічними чинниками негативних фа-

кторів, що безпосередньо впливають на безпечну 

область проживання людини, є також радіаційний 

вплив природних джерел випромінювання, зо-

крема радону та його дочірніх продуктів розпаду 

(ДПР) [7]. Наявність радону та його ДПР в повітрі 

приміщень призводять до збільшення ризику за-

хворюваності на рак легень через його надхо-

дження в організм людини з повітрям при вди-

ханні та внутрішнього опромінення легень [8 - 

12]. Еквівалентна доза опромінення легень вно- 

сить більше 95 % у величину ефективної дози, 

обумовленої інгаляцією ДПР радону. Детальне 

вивчення причин формування раку легень пока-

зало: 1) у бронхах людей існують «клітини ри-

зику», які отримують найвищу дозу під час 

впливу α-частинок, що випромінюються радоном 

і його ДПР; 2) віддалені ефекти опромінення ор-

ганів дихання радоном і його ДПР визначаються 

насамперед сумарною дозою незалежно від часу, 

протягом якого вона була накопичена; 3) через не-

рівномірність розподілу радіонуклідів у легенях 

можливе масивне опромінення окремих сегментів 

бронхолегеневої системи і розвиток раку легень у 

них при середніх поглинутих дозах на легені,  

нижчих від гранично-допустимої [13]. Серед різ-

новидів раку легень, що викликаються радоновим 

опроміненням, частіше за інші діагностуються 

аденокарцинома, лусковидна карцинома і сар-

кома лімфатичних вузлів [14].  

За даними Служби громадського здоров’я 

США (US Public Health Service), опромінення ра-

діоактивним радоном є другою у світі причиною 

виникнення раку легень (у середньому 12,5 % від 

усіх причин) після паління [15]. Радон викликає в 

США приблизно 21000 смертей на рік від хвороби 

на рак легень, що робить його другою найважли-

вішою причиною даної хвороби після паління. За 

даними Агентства навколишнього середовища у 

США при середній активності радону в будинках 

55 Бк/м3 та сумарній експозиції 0,2 WLM щорічно 

від 15 до 22 тисяч онкологічних захворювань  
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ініціюється радоном і продуктами його розпаду, 
перевищуючи допустимий нормативами ріст смер-
тності в 300 разів (WLM, Working Level Month – 
позасистемна одиниця, що використовується для 
оцінки експозиції, створеної за рахунок впливу 
радону та його дочірніх продуктів розпаду, 
1 WLM = 3,54 мДж∙год/м3). На лікування захво-
рювань, викликаних інгаляцією радону в США 
щорічно витрачається більше 1 млрд доларів [16]. 

Згідно з розрахунками Британського бюро за-
хисту від радіації, у Великобританії щорічно ги-
нуть 2500 чоловік від раку легень, викликаного 
радоном [17]. Світові та європейські інституції 
протягом останніх десятиліть розробляють все 
новіші жорсткіші умови щодо обмеження радіа-
ційного забруднення територій проживання в Єв-
ропі та світі [18]. Зокрема, в Council Directive 
2013/59/EURATOM [19] формулюються конкре-
тні вимоги до національних законодавств країн-
членів ЄС щодо вирішення загальної проблеми 
впливу експозиції радону на глобальний стан здо-
ров’я населення Європи. Згідно з даною директи-
вою введено базовий рівень середньорічної кон-
центрації радону на рівні 300 Бк/м3 для житлових 
приміщень та робочих місць, і державам-членам 
ЄС пропонується розробляти «плани дій щодо  
радону». Серед таких дій першочерговими є роз-
робка діагностичних методів та показників для 
вимірювання та оцінки концентрації радону [20]. 

У зв’язку з цим виникає проблема визначення 

радонових полів населених пунктів країн світу і, 

зокрема, України. Для м. Рівне ця проблема особ-

ливо актуальна, оскільки місто знаходиться в ме-

жах Українського кристалічного щита, багатого 

на уран, який є інтенсивним джерелом радону. 
Мета роботи полягала у визначенні та аналізі 

просторового розподілу об’ємної активності (ОА) 
радону в підвальних, напівпідвальних приміщен-
нях та приміщеннях перших поверхів житлових 
будинків м. Рівне, співставленні їх зі значеннями 
усереднених густин потоків радону (ГПР) із ґрунту, 
а також зі значеннями захворюваності та смертно-
сті населення від раку легень. 

Об’єкт дослідження – процеси ексхаляції ра-
дону з ґрунтів м. Рівне, накопичення радону в жи-
тлових приміщеннях та смертності населення від 
раку легень за фіксований період. Під фіксованим 
періодом тут і далі будемо розуміти часовий про-
міжок з 2019 р. по 2020 р. [21]. 

Предмет дослідження – показники об’ємної  

активності радону, густини потоку радону з ґру-

нту та захворюваності і смертності від раку легень 

у відповідних районах міста Рівне. 
 

2. Експериментальні вимірювання 
 

В Україні на сьогодні основним документом, 

що регламентує вміст радону в житлових примі-

щеннях є НРБУ-97 [22], згідно з яким: «середньо-

річна ЕРОА 222Rn (радон) у приміщеннях будівель 

та споруд, які будуються та реконструюються для 

експлуатації з постійним перебуванням людей, не 

повинна перевищувати у повітрі 50 Бк/м3; 220Rn 

(Торон) – 3 Бк/м3. У приміщеннях будівель та спо-

руд, що експлуатуються з постійним перебуван-

ням людей, середньорічна ЕРОА 222Rn  у зоні ди-

хання не повинна перевищувати 100 Бк/м3, а для 
220Rn – 6 Бк/м3 (для дитячих та лікувально-профі-

лактичних закладів – у два рази нижчий). Вміст 

природних радіонуклідів у питній воді джерел во-

допостачання не повинен перевищувати для 222Rn 

– 100 Бк/кг» [22]. 

Більшість методик визначення концентрації 

радону в повітрі приміщень, воді, ґрунтовому газі 

базується на використанні інтегральних методів 

вимірювання на основі твердотільних ядерних 

трекових детекторів (SSNTD на основі плівок 

LR-115) [23] або на використанні «миттєвих» ме-

тодів вимірювання – іонізаційних [24, 25], елект-

ростатичних [26, 27] або аспіраційних [28]. Інте-

гральні засоби вимірюють, інтегрують й усеред-

нюють значення ОА радону за період від кількох 

тижнів до року. Поряд з перевагами даних мето-

дів, можна виділити їхній суттєвий недолік: осі-

дання пилу на реєстраційні плівки, що суттєво 

зменшує кількість α-частинок, що мають змогу 

проникнути в плівки. З метою запобігання даному 

недоліку вимірювання ОА радону та ГПР базува-

лись на електростатичному методі. Вимірювання 

проводилися з використанням радіометра «Аль-

фарад плюс – АРП» (із автономною повітродув-

кою АВ-07), який призначений для експресних 

вимірювань та неперервного моніторингу ОА 
222Rn (діапазон (1 – 2∙106) Бк/м3) і кількості розпа-

дів 216Ро (діапазон (1∙10-3 – 1∙102) імп/с). Наявність 

спеціальних пробовідбірних пристроїв надає  

можливість проводити вимірювання вмісту 222Rn 

у воді (діапазон (6 – 800) Бк/дм3), ґрунтовому по-

вітрі (діапазон (103 – 106) Бк/м3), визначити гус-

тину потоку радону з поверхні ґрунту (діапазон  

(20 – 103) мБк/(с∙м2). 

Принцип визначення ОА 222Rn радіометром по-

лягає в електростатичному осадженні заряджених 

іонів 218Ро із відібраної проби повітря на поверхню 

α-детектора (напівпровідниковий детектор). Ядро 
222Rn, що розпадається всередині камери, залишає 

продукт свого розпаду ядро 218Ро як позитивно за-

ряджений іон. Електричне поле всередині камери 

приводить у рух цей позитивно заряджений іон у 

напрямку до детектора, до якого він електростати-

чно притягується. ОА 222Rn визначається за кількі-

стю зареєстрованих α-частинок при розпаді атомів 
218Ро, що осіли на детектор. 
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На підготовчому етапі досліджень було встано-
влено, що критичними за рівнем концентрації ра-
дону є будинки сільського типу та перші поверхи 
багатоквартирних будинків, тому подальші дослі-
дження були зосереджені в основному на них. У 
проведених експериментах вимірювання ОА ра-
дону проводилось у 600 приміщеннях перших по-
верхів, напівпідвальних та підвальних приміщень 
житлового та виробничого фонду 48 підрайонів 
м. Рівне: 185 – підвальних, 215 – напівпідвальних, 
200 – приміщень перших поверхів [29]. Виділено 
такі типи будівель: сільські будинки, будинки мі-
ського типу і будівлі соціально-побутового при-
значення, що мають конструктивні відмінності. 
Оскільки значення ОА всередині приміщень мо-
жуть коливатись у десятки разів протягом доби, 
вимірювання проводилися в кожному приміщенні 
протягом 24 год з подальшим усередненням. За 
отриманими даними було розроблено математи-
чну модель динаміки концентрації радону в прак-
тично ізольованих приміщеннях [30].  

Значення ОА для досліджуваних підвальних 

приміщень наведено в табл. 1. Середнє геометри-

чне значення об’ємної активності (ОАс) для підва-

льних приміщень становило 365 Бк/м3, що значно 

перевищує будівельні норми (100 Бк/м3 – для но-

вобудов і 200 Бк/м3 – для будинків, що експлуату-

ються тривалий час). При цьому були зафіксовані 

підвальні приміщення житлового фонду, в яких 

ОА досягали значення (966  193) Бк/м3. 

Значення ОА для напівпідвальних приміщень 

наведено в табл. 2. Середнє геометричне значення 

ОА для напівпідвальних приміщень було 

161 Бк/м3, що також є перевищенням будівельних 

норм.  

Отже, підвищений вміст радону в повітрі на-

півпідвалів є досить характерним для досліджува-

ного регіону. Також зафіксовано підвищені зна-

чення ОА в житлових приміщеннях перших по-

верхів будинків (табл. 3). 

 

Таблиця 1. Значення ОА радону в повітрі підвальних приміщень, Бк/м3 

 

ОА 
Кількість 

приміщень 
ОА 

Кількість 

приміщень 
ОА 

Кількість 

приміщень 

100 - 150 3 400 - 450 17 700 - 750 3 

150 - 200 9 450 - 500 13 750 - 800 3 

200 - 250 17 500 - 550 12 800 - 850 2 

250 - 300 32 550 - 600 11 850 - 900 2 

300 - 350 26 600 - 650 6 900 - 950 3 

350 - 400 20 650 - 700 3 950 - 1000 3 
 

Таблиця 2. Значення ОА радону в повітрі напівпідвальних приміщень, Бк/м3 

 

ОА 
Кількість 

приміщень 
ОА 

Кількість 

приміщень 
ОА 

Кількість 

приміщень 

0 - 50 3 300 - 350 6 600 - 650 4 

50 - 100 20 350 - 400 6 650 - 700 2 

100 - 150 78 400 - 450 4 700 - 750 2 

150 - 200 38 450 - 500 7 750 - 800 2 

200 - 250 23 500 - 550 4 800 - 850 1 

250 - 300 10 550 - 600 4 850 - 900 1 
 

Таблиця 3. Значення ОА радону в повітрі приміщень перших поверхів житлових будинків, Бк/м3 

 

ОА 
Кількість 

приміщень 
ОА 

Кількість 

приміщень 
ОА 

Кількість 

приміщень 

0 - 50 21 300 - 350 4 600 - 650 2 

50 - 100 52 350 - 400 4 650 - 700 1 

100 - 150 51 400 - 450 3 700 - 750 1 

150 - 200 25 450 - 500 4 750 - 800 1 

200 - 250 20 500 - 550 2 800 - 850 0 

250 - 300 6 550 - 600 3 850 - 900 0 
 

Експериментальні результати зафіксували 

цілі райони, в яких значення ОА радону у внут-

рішньобудинковому повітрі перевищують норми 

більшості країн світу. У приміщеннях житлового 

фонду району VII.4 (рис. 1) ми виявили середні 

значення ОА, що дорівнюють 345 Бк/м3, але в  

окремих приміщеннях вони сягали до 1000 Бк/м3. 
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Рис. 1. Середні внутрішньобудинкові значення ОА радону (Бк/м3) для підрайонів м. Рівне. 

(Див. кольоровий рисунок на сайті журналу.) 
 

Дослідження виявили приміщення із середнім 

значенням ОА більше 200 Бк/м3 у підрайонах 

VІІ.1,2,3,4 та VІІІ.1,3. Середнє геометричне зна-

чення ОА для житлових приміщень перших по-

верхів було 127 Бк/м3 (95 % довірчої імовірності: 

118 - 137) із середнім арифметичним – 145 Бк/м3. 

Об’єднані дані з ОА радону за всіма вимірюваними 

приміщеннями дають картину, наведену в табл. 4. 

Середньо-арифметичне значення ОА по всіх дослі-

джуваних будинках становило 262,5 Бк/м3 за стан-

дартного відхилення 194,4 Бк/м3, що свідчить про 

значну варіабельність рівнів радону в повітрі жит-

лових будинків на території м. Рівне. Середнє гео-

метричне значення ОА за вимірюванням у 600 при-

міщеннях становило 200 Бк/м3. 

 

Таблиця 4. Значення ОА радону у внутрішньобудинковому повітрі 

всіх досліджуваних приміщень, Бк/м3 

 

ОА 
Кількість 

приміщень 
ОА 

Кількість 

приміщень 
ОА 

Кількість 

приміщень 

0 - 50 24 350 - 400 30 700 - 750 6 

50 - 100 72 400 - 450 24 750 - 800 6 

100 - 150 132 450 - 500 24 800 - 850 3 

150 - 200 72 500 - 550 18 850 - 900 3 

200 - 250 60 550 - 600 18 900 - 950 3 

250 - 300 48 600 - 650 12 950 - 1000 3 

300 - 350 36 650 - 700 6 1000 - 1050 0 
 

Користуючись методикою [31], у результаті 

обробки вимірювань радону в повітрі житлових 

будинків м. Рівне встановили, що частотний роз-

поділ ОА радону в повітрі досліджуваних примі-

щень носить логнормальний характер із густиною 

розподілу 
 

 ( )

2

геом
22 ,

1

2

OA
ln

OA

P OA e
OA

 
 
 −

=
 

 (1) 

де OAгеом – середнє геометричне значення об’єм-

ної активності в досліджуваних приміщеннях 
 

 геом ,
n

n
i

i

OA OA=   (2) 

 

де ОАі – середнє за вимірюваний проміжок часу 

значення ОА в кожному з n приміщень;  – пара-

метр розподілу (геометричне стандартне відхи-

лення): 
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2

геом
.

1

n

i

OA
ln

OA

n

 
 
  =

−


 (3) 

 

Аналіз параметрів частотного розподілу пока-

зав, що рівень у 100 Бк/м3 за ОА перевищено у 

86 % випадків, а 200 Бк/м3 – 54 % випадків, ці ж 

значення за еквівалентною рівноважною активні- 

стю радону перевищено для 100 Бк/м3 у 27 %, а 

для 200 Бк/м3 у 6,6 % приміщень. 

Якщо класифікувати екологічний ризик (за ра-

доном) підрайонів за значеннями ОА в повітрі 

приміщень, то логічно її провести за такими рів-

нями: низький рівень (0 - 50) Бк/м3, середній  

рівень (50 - 100) Бк/м3, вищий від середнього рі-

вень (100 - 200) Бк/м3 та високий рівень – більше 

200 Бк/м3 (табл. 5). 
 

Таблиця 5. Класифікація житлових приміщень м. Рівне 

за екологічною радоновою небезпекою 
 

Показники ОА 

радону в 

приміщенні 

Характеристика радіогенного навантаження за ОА у приміщеннях 

Низький 

рівень І 

Середній 

рівень ІІ 

Вищий 

від середнього ІІI 

Високий 

рівень ІV 
Не досліджено 

№ 

тест-полігону 

І.1; IV.1; 

VІ.1,2,3,4; 

X.1,2,3,4 

I.3,4; III.1,2,3,4; 

IV.3; V.1,2,3,4; 

XІ.1,2 

– 
VІІ.1,2,3,4; 

VІІІ.1, 3 

І.2; ІІ.1,2,3,4; ІV.2,4; 

VІІІ.2,4; ІX.1,2,3,4; 

XІ.3,4; XІІ.1,2,3,4 

Відносна  

кількість 

приміщень  

21 % 27 % 0 % 13 % 39 % 

 

У табл. 5 в останньому стовпці наведено но-

мери підрайонів, в яких не було можливості про-

водити вимірювання ОА радону в приміщеннях 

через розміщення на них земель сільськогоспо-

дарського використання (городи) і практично від-

сутню житлову забудову (або не вдалося домови-

тися із власниками житла про проведення вимі-

рювань). За питомою вагою виявлених будівель з 

ЕРОА радону вище за норматив 100 Бк/м3 буди-

нки можна розташувати в такому порядку: індиві-

дуальне житло, будівлі соціально-побутового 

призначення, колективне житло (перші поверхи). 

Крім того, у даних підрайонах проводилося вимі-

рювання та усереднення значень ГПР з ґрунту. 

Визначені середні значення ГПР з ґрунту для під-

районів міста представлено на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Середні значення ГПР (мБк/(м2∙с)) для підрайонів м. Рівне. 

(Див. кольоровий рисунок на сайті журналу.) 
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Паралельно з експериментальними вимірю-

ваннями було проведено підрахунок кількості 

смертей від раку легень, викликаних різними при-

чинами, населення м. Рівне за фіксований промі-

жок часу. Дані про населення, включаючи вік та 

стать, отримані зі «Збірника показників здоров’я 

населення та діяльності медичних закладів Рівне-

нської області за 2019 - 2020 роки» [21], згідно з 

яким, наприклад, на 01.01.2020 р. загальна кіль-

кість населення м. Рівне становила 246003 чол. 

Вікове співвідношення було близьким до: 16 % 

населення < 15 років, 2,5 % – 15 - 17 років, 81,5 % 

– у віці 18 років і старші, при чому у працездат-

ному віці співвідношення чоловіків і жінок стано-

вило 47 % на 53 % відповідно. Кількість хворих 

Рівненщини на злоякісні новоутворення в трахеї, 

бронхах, легенях у 2019 р. була такою: взято на 

облік у поточному році 233 особи, з кількості хво-

рих із уперше встановленим діагнозом, тобто 

мали І - ІІ стадію захворювання – 71 особа, ІІІ – 

82, ІV – 70, перебувало на обліку на кінець року – 

628 осіб (з них 5 та більше років – 294 особи).  

Кількість померлих у цьому році становила 

159 чоловіків та 36 жінок. Дані про померлих від 

раку легень для підрайонів міста за 2019 - 2020 рр. 

представлено на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Кількість хворих та померлих від раку легень жителів за фіксований період для підрайонів м. Рівне. 
(Див. кольоровий рисунок на сайті журналу.) 

 

Отримані результати показують, що за показ-
никами радонової безпеки м. Рівне є неблагополу-
чним [32]. Низький рівень небезпеки (0 - 50) Бк/м3 
мають 34 % приміщень, середній (50 - 200) Бк/м3 
– 44 % і високий (більше 200 Бк/м3) – 22 %. За да-
ним показником м. Рівне перевищує такі небезпе-
чні за радоном регіони як о. Корсика у Франції 
[33], міста Павлоград, Кам’янське, Дніпро в Укра-
їні [34, 35] (поступаючись лише м. Жовті Води 
[36]), Алтайському краю, Карелії та Єврейській 
авто-номній області в Росії [37, 38].  

 

3. Висновки 
 

1. Середнє геометричне значення ОА 222Rn у 

досліджуваних приміщеннях м. Рівне становило 

200 Бк/м3 з геометричним стандартним відхилен-

ням 0,8, середнє арифметичне значення ОА ра-

дону у повітрі цих же приміщень – 262,5 Бк/м3 зі 

стандартним відхиленням 194,4 Бк/м3, що свід-

чить про значну варіабельність рівнів радону в по-

вітрі житлових будинків на території м. Рівне. 

2. Середнє геометричне значення ОА для під-

вальних приміщень становило 365 Бк/м3, середнє 

геометричне значення ОА для напівпідвальних 

приміщень – 161 Бк/м3, а для житлових примі-

щень перших поверхів – 127 Бк/м3, з геометрич-

ним стандартним відхиленням 0,8, середнє ариф-

метичне – 145,6 Бк/м3. Усі отримані значення пе-

ревищують будівельні норми. Статистичний 

аналіз отриманих результатів показав, що зна-
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чення еквівалентної рівноважної ОА радону пере-

вищують норми радіаційної безпеки для житло-

вих приміщень, в яких дане значення становить 

100 Бк/м3 – у 27 %, а для 200 Бк/м3 – у 6,6 % при-

міщень. 

3. Спостерігається значний діапазон у отрима-

них значеннях ОА радону та ГПР з ґрунту для рі-

зних підрайонів міста від 20,7 Бк/м3 до 345,8 Бк/м3 

для ОА радону внутрішньобудинкового повітря 

та від 18,7 мБк/(м2∙с) до 166,7 мБк/(м2∙с) для ГПР 

із ґрунту. 

4. Порівняльний аналіз значень ОА радону, 

ГПР та кількості хворих і померлих від раку ле-

гень жителів підрайонів м. Рівне в період 2019 - 

2020 рр. дає змогу висловити припущення про  

існування кореляційної залежності між даними 

величинами. Доказовим аргументом на користь 

даного твердження можна вважати той факт, що 

за зазначений період часу не було зафіксовано  

жодного хворого або померлого жителя підрайо-

нів Х.2 та Х.4). Саме тут установлено одні з най-

менших значень ОА радону в повітрі будинків та 

ГПР із ґрунту. У той же час для підрайонів VІІ.2 

та VІІ.4, де кількість померлих від раку легень за 

вказаний період становила 23 та 19 відповідно, 

спостерігаються найвищі в м. Рівне значення ОА 

радону з ґрунту. Установленню вигляду кореля-

ційної залежності між ОА радону, ГПР із ґрунту 

та кількістю хворих і померлих від раку легень бу-

дуть присвячені подальші дослідження.  
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RADON ENVIRONMENTAL HAZARD ASSESSMENT 

FOR RESIDENTS OF THE CITY OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE 
 

The results of the complex determination by the express method of the volumetric activity of  222Rn in the premises’ 

air of Rivne city are given. The geometric mean value of the volumetric activity of  222Rn in the studied premises (600 

basements, semi-basements, and first floors of residential buildings) of Rivne is 200 Bq/m3, the geometric standard 

deviation is 0.8. Namely, we determined the average geometric value of the volumetric activity  365 Bq/m3 in 185 

basements, 161 Bq/m3 in 215 semi-basements, and 127 Bq/m3 in the living quarters of the first floors. We made a 

comparative analysis of experimentally obtained values of radon flux density from the soil of the city (the city was 

divided into 48 subdistricts) with statistics on mortality from lung cancer; mortality in these subdistricts was recorded 

for a certain period of time. 

Keywords: radon, premises, radon flux density, air, volumetric activity, lung cancer, soil. 
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