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Про забезпечення радіаційної безпеки
при виробництві та застосуванні
будівельної продукції
Законом України „Про захист
людини від впливу іонізуючого
випромінювання” визначено шляхи забезпечення радіаційної безпеки людини від
різних чинників радіації. Однак, контроль за вмістом радіонуклідів і захистом
населення
Запорізької області від впливу радіонуклідів, що містяться у
будівельних матеріалах, проводиться недостатньо.
Керуючись статтями 16, 28 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації” та відповідно до статей 10, 15 Закону України “Про захист людини
від впливу іонізуючого випромінювання”, розділу 8 Державних гігієнічних
нормативів „Норми радіаційної безпеки України”, що введені в дію постановою
Головного державного санітарного лікаря України 01.12.97 № 62, Державних
будівельних норм ДБН В.1.4.-2.01-97, ДБН В.2.2-9-99, які затверджені наказом
Держкоммістобудування України 24.01.97 № 124, з метою забезпечення
радіаційної безпеки населення області та мінімізації доз опромінення:
1. Головам райдержадміністрацій:
1.1. не допускати введення в експлуатацію будівельних об’єктів без
визначення рівнів гамма-фону та радону-222 в повітрі приміщень;
1.2. звернути увагу на застосування в будівництві будівельних матеріалів та
виробів з них, які не відповідають вимогам діючих Державних будівельних норм
та інших нормативних документів.
2. Рекомендувати міським головам обласного значення здійснити дії,
передбачені п.1 цього розпорядження.
3. Всім проектним установам при проектуванні будівель та споруд в
проектно-кошторисній
документації передбачати використання радіаційно
безпечних будівельних матеріалів.
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4. Підприємствам промисловості будматеріалів усіх форм власності
забезпечити постійний виробничий контроль за вмістом радіонуклідів радію-226,
торію-232 та калію-40 у будівельній сировині та будівельних матеріалах, що
виробляються.
5. Будівельним організаціям використовувати у будівництві будівельні
матеріали тільки при наявності даних щодо вмісту в них радіонуклідів.
6. Генпідрядним організаціям та замовникам при введені об’єктів в
експлуатацію забезпечити радіаційний контроль рівнів радіації та вмісту радону222 в повітрі приміщень.
7. Рекомендувати ДП „Запорізький регіональний державний центр
стандартизації, метрології та сертифікації”, Запорізькій обласній санітарноепідеміологічній станції забезпечити нагляд за станом радіаційного контролю
будівельних матеріалів, будівель та споруд.
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 06.04.2000 № 182 „Про забезпечення радіаційної
безпеки на об’єктах будівництва”.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови облдержадміністрації Самардака Г.В.
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