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Основні характеристики, суть розробки. Виявлені та локалізовані пункти радоно-

виділення (ґрунтові профілі, водопункти) на території Ірпінь-Буча-Ворзельської рекреаційної 
зони; визначений режим зміни їх активності; розроблені база даних характеристик пунктів 
радоновиділення та картосхеми їх розташування. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати. Дослідження субфонових радоно-
вмісних вод і аномального вмісту радону в ґрунтовому повітрі, окрім бальнеологічного і за-
хисного значення, сприятиме розвитку нового напрямку в рекреаційному господарстві Ір-
пінь-Буча-Ворзельської рекреаційної зони – радонотерапії. 

Порівняння із світовими аналогами. Відповідає рівню світових стандартів екологіч-
них досліджень рекреаційних територій в межах урбанізованих природно-техногенних гео-
систем. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість. Рекреаційна зона має унікальні оздоровчі можливості, що 
характеризуються високими бальнеологічними якостями, привабливістю природного середо-
вища, близькістю до Київської урбанізованої геосистеми, розвиненою курортно-оздоровчою 
інфраструктурою з кваліфікованим медичним персоналом. З іншого боку, фактор техноген-
ного навантаження (передусім чорнобильського походження) обумовлює і буде обумовлю-
вати наявність великого контингенту – потенційних реципієнтів бальнеологічних послуг як в 
межах самої зони, так і Київської агломерації. Ці обставини будуть вимагати тривалих і ре-
тельних геоекологічних досліджень. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реа-
лізовані результати розробки. Результати досліджень можуть бути реалізовані у Міністерстві 
охорони здоров'я України, Міністерстві охорони навколишнього природного середовища Украї-
ни, інших центральних органах влади, обласних, районних, міських державних адміністраціях, 
органах місцевого самоврядування, науково-дослідних та проектних установах. 

Стан готовності розробки. В межах першого етапу виконаний повний комплекс 
екогеохімічних (ландшафтна і ландшафтно-геохімічна зйомки), екогеофізичних (-, γ-
радіометрія; прямі вимірювання концентрації радону у ґрунтовому повітрі та воді; структур-
но-геодинамічне картування, мікроелектрозондування) досліджень. На основі цих даних роз-
роблені та обґрунтовані оптимальні умови створення радоно-водо-газолікарні. Наступний 
етап передбачає продовження комплексних моніторингових досліджень. 

Результати впровадження: На основі аналізу радоновиділення на території дослі-
джень розроблені рекомендації з радіаційної безпеки для населення; з'ясовано сучасний стан 
радонової ситуації в приміській рекреаційній зоні міста Київ; закладена мережа моніторин-
гових спостережень. 
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