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ноФранківській (6,2 мЗв на рік) областям. Якщо
проаналізувати склад населення цих областей, то
більшість населення виявиться сільськими меш
канцями. Відповідно для областей, де превалює
міське населення, яке мешкає у багатоповерхо
вих будинках, за усіх інших однакових умов се
редньозважені ЕД опромінення будуть меншими
у 23 рази.
Порівняння значень середньозважених ЕД з
відповідними значеннями для сільського насе
лення свідчить, що на ці показники значною мі
рою впливає співвідношення сільського і міського
населення регіону. Для більшості "сільських" ре
гіонів, тобто тих областей, де і нині превалює
сільське населення (наприклад, західні регіони
країни: Тернопільська, ІваноФранківська, Черні
вецька області), ЕД опромінення для критичної
групи в 1,5 рази перевищують середньозважені
значення. Виняток становить Дніпропетровська
область, де більшість населення мешкає у містах,
проте ЕД сільського населення більше ніж удвічі
перевищують середньозважене значення по
області.
Мінімальні ЕД опромінення притаманні північ
ним областям України: Сумській, Волинській,
Полтавській, Чернігівській. Середньозважені
значення ЕД для цих областей становлять 1
1,5 мЗв на рік, а ЕД опромінення сільського насе
лення практично не відрізняються від цих вели
чин — 1,52,5 мЗв на рік.
Особлива ситуація склалась у Київській області,
південна територія якої знаходиться на УКЩ, а пів
нічна — це Полісся. Середньозважена ЕД опромі
нення населення цієї області становить близько
2 мЗв на рік, проте варіабельність на рівні окремих
районів становить рази.
Висновки
1. Середньозважені ЕД опромінення населен
ня України знаходяться у діапазоні від 1 до
4,3 мЗв на рік.
2. Для сільського населення ця величина варі
ює від 2 до 7 мЗв на рік.
3. Середньорічна ЕД опромінення населення
від ТПДПП становить 2,5 мЗв на рік, для сільсь
кого населення відповідна величина становить
4,1 мЗв на рік.
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МОНІТОРУВАННЯ
РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
НА РАЙОННОМУ РІВНІ
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АНТОНЮК М.В.
Любешівська
районна СЕС,
Волинська
область

результаті аварії на Чорно
бильській АЕС підвищеного
радіоактивного забруднення
зазнала територія трьох пів
нічних районів Волинської
області: КаміньКаширсько
го, Любешівського, Мане
вицького, до складу яких вхо
дять 167 населених пунктів, у
тому числі Любешівського —
47, де мешкають 36650 осіб,
у т.ч. 6245 дітей.
Згідно з даними Укргідро
мету, радіаційний фон у пер
ші дні після аварії на ЧАЕС з
26 квітня по 3 травня 1986
року у смт. Любешів та ба
гатьох селах району сягав
від 700 до 3000 Мкр/год.
За даними проведених
досліджень, радіоактивного
забруднення зазнала вся те
риторія району. Порівняно з
доаварійним рівнем, забруд
нення радіоцезієм у цілому по
населених пунктах зросло від
20 до 50 разів. Найбільш ра
діоактивно забрудненими (по
над 1 Кі/км ), за даними аеро
гаммаспектрозйомки та на
земних обстежень, були села
Любна, Бережна Воля, Судче,
Дольськ, Цир, Лахвичі, Віл.
Площа лісових масивів
господарств зі щільністю
забруднення від 1 до 5 Кі/км2
становить 3071 га.
Радіоактивне забруднення
води у річках, озерах і став
2

МОНИТОРИНГ РАДИАЦИОННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ
Антонюк Н.В.
В работе освещается опыт районных СЭС в
области мониторинга радиоактивного
загрязнения окружающей среды в
послеаварийный период. Показано, что
несмотря на внедрение многочисленных
противорадиационных мероприятий в
агропромышленном комплексе и лесном
хозяйстве продолжает наблюдаться
значительное превышение допустимых
уровней радионуклидов цезия*137 и
стронция*90 в продуктах питания.
Подчеркивается необходимость продолжения
усиленного контроля продуктов питания.
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ках не перевищувало 25 пКі/л
цезію137 і 20 пКі/л стронцію
90 за допустимих концентрацій
цезію137 — 500 пКі/л, строн
цію90 — 100 пКі/л.
Постановою Кабінету Міні
стрів України № 106 від
22.07.1991 всі населені пункти
району було віднесено до зони
гарантованого добровільного
відселення.
1992 року на базі райсанепід
станції було створено відділ
радіаційної гігієни для більш
детального вивчення радіацій
ної обстановки та оперативно
го вирішення нагальних питань
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Протягом 19921996 років від
діл було забезпечено необхід
ними приладами для проведен
ня радіометричних та спектро
метричних досліджень харчових
продуктів та сировини, з якої во
ни виготовляються. Нині ці при
лади технічно застаріли й часто
виходять з ладу. Щорічно прова
диться до 2000 радіометричних і
спектрометричних досліджень
харчових продуктів, сировини.
Радіохімічні дослідження здій
снюють на базі обласної сан
епідстанції. Близько 80% до
сліджених проб становить мо
локо з індивідуального сектору.
Також досліджують гриби, яго
ди, овочі, фрукти та інші харчові
продукти.
Однак незважаючи на те, що
минуло вже 22 роки після Чор
нобильської катастрофи, та на
вжиті протирадіаційні заходи з
"реабілітації території" в агро
промисловому комплексі та лі
совому господарстві до цього
часу реєструється значне пере
вищення державних гігієнічних
нормативів у молоці ідивідуаль
ного сектору, у грибах та ягодах,
дуже рідко — у м'ясі яловичини.
Питома вага невідповідності
допустимим рівням вмісту це
зію137 у продуктах харчування
з 1991 по 2004 рр. становила
приблизно 30% від загальної
кількості досліджених проб, у
молоці — до 80%. З 2005 р. від
соток відповідних проб знизився
до 17%, а у 2006 р. — до 11,6%.
Якщо у післяаварійний період
максимальні проби молока за
цезієм137 були до 800 Бк/л,
то останнім часом рівні забруд
неності значно знизилися: за
цезієм137 у молоці 2001 року
максимальна проба становила
325 Бк/л, 2002 р. — 310 Бк/л,
2003 р. — 225 Бк/л, 2004 р. —
192 Бк/л, 2005 р. — 206 Бк/л,
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Sanitary and hygienic stations experience in the field of monitoring
environmental radiation contamination after Chornobyl accident is
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In spite of the introduction numeral antiradiation measurements
it's observing considerable exceeding of permissible levels of
cesium*137 and strontium*90 in food product is shown.
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2006 р. — 226 Бк/л, 2007 р. —
225 Бк/л.
Середні рівні вмісту цезію137
у молоці по району відповідно
становлять: 2001 р. — 189,1 Бк/л,
2002 р. — 186,7 Бк/л, 2003 р. —
165 Бк/л, 2004 р. — 131 Бк/л,
2005 р. — 58 Бк/л, 2006 р. —
55,3 Бк/л, 2007 р. — 41,2 Бк/л.
Кількість перевищень вмісту
цезію137 у молоці відповідно
становить: 2001 р. — 470,
2002 р. — 470, 2003 р. — 455,
2004 р. — 397, 2005 р. — 66,
2006 р. — 37, 2007 р. — 22.
Гриби у нашому районі є важ
ливою складовою харчування
населення. Через біологічну
особливість гриби акумулюють
значну кількість цезію137,
насамперед це стосується
польських грибів, які часто
зустрічаються у наших лісах. З
моменту аварії й донині найви
щі показники забрудненості
стабільно фіксуються у грибах.
У період з 1986 року й донині
відсоток досліджених проб з
перевищенням
допустимих
рівнів за вмістом цезію137 у
районі становить від 40 до 60.
Максимальні зареєстровані
рівні становлять 37500 Бк/кг,
2007 року — 4494 Бк/к (сухі).
Найчастіше з перевищенням
допустимих рівнів виявляють
ягоди чорниці, які масово заго
товляються у районі.
Перевищень допустимих рів
нів у картоплі в останні 10 років
не реєструється. Середні рівні
відібраних зразків становлять
від 0 до 35 Бк/кг.
Промислової заготівлі лікар
ської сировини у районі не про
вадиться, а у проведених до
слідженнях зразків переви
щень не виявлено.
З 1990 року відділ радіаційної
гігієни бере участь у дозиме
тричній паспортизації населених
пунктів, які потерпіли внаслідок
Чорнобильської катастрофи. За
програмою МНС "Дозиметрична
паспортизація населених пунк
тів" здійснюється визначення

вмісту цезію137 та стронцію90
у молоці та картоплі індивідуаль
них власників у кожному населе
ному пункті двічі на рік по 5 проб
з кожного населеного пункту.
1995 року до райсанепідстанції
було передано з центральної ра
йонної лікарні пересувну ра
діологічну лабораторію, оснаще
ну лічильником опромінення лю
дини типу "СКРИНЕР" для вимі
рювання інкорпорованого цезію
137 в організмі людини та визна
чення річної дози внутрішнього
опромінення. Згідно з програ
мою "Дозиметрична паспорти
зація населених пунктів" щороку
провадиться у середньому 1200
1500 досліджень на вміст інкор
порованого цезію137 в організ
мі людини. За результатами дос
ліджень пересувною і стаціонар
ною радіологічними лаборато
ріями реєструються перевищен
ня дози опромінення у доросло
го населення та у дітей населе
них пунктів району. Разом зі ста
ціонарною лабораторією щоріч
но сумарно здійснюються від 8
до 14 тис. обстежень. Так, 1997
року було проведено 12611 об
стежень, з них з перевищенням
допустимих доз виявлено 308.
(Дорослі — 6945, у т.ч. з переви
щеннями — 243. Діти — 5696, у
т.ч. з перевищеннями — 65.) У
2001 році було проведено 8666
обстежень, у т.ч. з перевищення
ми — 242. (Дорослі — 5384, у т.ч.
з перевищеннями — 75.) У 2005
році було проведено 9967 обсте
жень, у т.ч. з перевищеннями —
81. (Дорослі — 6896, у т.ч. з пере
вищеннями — 28. Діти — 3069, у
т.ч. з перевищеннями — 53.)
За останні роки захворюва
ність на такі хвороби, як врод
жені аномалії, гіперплазія щи
товидної залози, новоутворен
ня, хвороби кровообігу, анемії,
хвороби нервової системи зро
сли у середньому в 1,52 рази.
Застосування контрзаходів на
сільськогосподарських угіддях
дозволило суттєво знизити за
бруднення рослинної та тварин
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ної продукції колективного сек
тору господарювання (вміст це
зію137 у молоці з 1987 по 2003
рік зменшився у 1520 разів).
Водночас вміст цезію137 у мо
лоці приватних господарств
зменшився тільки у 46 разів, пи
тома активність молока за це
зієм137 з особистих госпо
дарств у 26 разів вища, ніж мо
лока корів громадського сектору.
Останнім часом чітко визна
чилася тенденція нарощування
обсягів виробництва сільсько
господарської продукції в осо
бистих господарствах, зокре
ма розташованих у зоні радіо
активного забруднення. При
цьому значно зростає вироб
ництво молока, картоплі та
м'яса — основних складових
раціону населення. Також ці
продукти є основними джере
лами надходження радіонуклі
дів до організму людини. Як
наслідок цього, внутрішнє до
зове навантаження формуєть
ся на 80% від вживання молока
в особистих підсобних госпо
дарствах. Однак вирощування
таких культур, як буряки столо
ві, горох, гречка, квасоля, капу
ста, редька потребує постійної
уваги, тому що вони відрізня
ються від інших значно біль
шим накопиченням цезію137.
Досить істотний додаток до ра
ціону харчування, а також до
дози опромінення людини дає
споживання так званих дарів
лісу — грибів, лісових ягід.
Так, у деяких селах зони заб
руднення у середньому спожи
вається 1012 кг свіжих грибів
та 35 кг лісових ягід на одного
члена сім'ї на рік. У цих випад
ках до 6065% дози можуть бу
ти сформовані за рахунок вжи
вання грибів, і тільки 2025%
дози — за рахунок забруднен
ня молока. Тому дуже важливо,
щоб населення знало реальну
радіаційну ситуацію у місцях
проживання та роботи, щоб
безперебійно функціонували
служби радіаційного контролю.
Враховуючи, що питома вага
продукції з приватного сектору
зростатиме й надалі, а раціон
сільського населення склада
ється в основному з продуктів
харчування, вироблених в осо
бистих підсобних господар
ствах, необхідно й надалі вжива
ти заходи, які б сприяли запобі
ганню безконтрольного спожи
вання продукції з приватних гос
подарств, забрудненої понад
рівні, встановлені державними
гігієнічними нормативами.

CLOSSARY OF THE MOST INUSE TERMS
ON RADIATION SAFETY
Los I.P., Tarasyuk O.Ye.

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК
НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ
З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
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ЛОСЬ І.П., ТАРАСЮК О.Є.
ДУ "Інститут гігієни та
медичної екології
ім. О.М. Марзєєва АМНУ",
м. Київ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ТЕРМИНОВ
ПО РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Лось И.П., Тарасюк О.Е.
В области радиационной
безопасности существует
большое количество
определений одних и тех же
терминов, что не
способствует однозначности и
точности понимания в
процессе обмена мнениями
или общения специалистов.
В связи с этим предлагается
толкование наиболее
используемых терминов по
радиационной безопасности.
CLOSSARY OF THE MOST
IN*USE TERMS ON
RADIATION SAFETY
Los I.P., Tarasyuk O.Ye.
There are plenty of determina*
tions of the same terms in area
of radiation safety, which is not
assist in an unambiguity and
exactness of understanding
in the process of exchange
of communication of experts.
That is why we offer
interpretation of the most in*use
terms on radiation safety.

ермін — це слово або слово
сполучення, що є точним виз
наченням певного поняття у
певній галузі знань. На жаль, у
галузі радіаційної безпеки іс
нує велика кількість визначень
одних і тих термінів, що не
сприяє однозначності та точ
ності розуміння у процесі обмі
ну думками чи спілкуванні спе
ціалістів. Саме це є основною
причиною появи цієї рубрики.
Безпека (безопасность, sa
fety) — стан, коли комусь або
чомусь нічого не загрожує,
не викликає занепокоєння
[Сучасний тлумачний словник
української мови, 2006]. Це
визначення базового, основ
ного терміну, на нашу думку,
найбільш вдале. Але стосовно
людини більш точним буде
таке визначення.
Безпека — стан захищено*
сті людей та їхніх нащадків
від можливого негативного
впливу певних факторів на
їхнє здоров'я.
Для кожної людини здоров'я
є найбільшим, безцінним бла
гом, а з урахуванням того, що
через батьків існує ймовірність
впливу на здоров'я наступних
поколінь (генетичні наслідки),
це визначення здається най
більш вдалим.
Радіаційна безпека (радиа
ционная безопасность, radiation
safety) — стан захищеності
людей та їхніх нащадків
від можливого негативного
впливу іонізуючого проміння.
Існує багато інших визна
чень. Наприклад, у НРБУ97:
"Радіаційна безпека — стан ра
діаційноядерних об'єктів та
навколишнього середовища,
що забезпечує неперевищення
лімітів доз, виключення будь
якого невиправданого опромі
нення та зменшення доз опро
мінення персоналу і населення
нижче встановлених лімітів доз
настільки, наскільки це може
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