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АНОТАЦІЯ 

Лопатюк О. В. Оцінка екологічних та соціально-економічних умов проживання 

сільського населення Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія». – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

Дисертація присвячена наданню комплексної оцінки екологічних та соціально-

економічних умов проживання мешканців радіоактивно забруднених територій 

Житомирської області у віддалений період після аварії на ЧАЕС. 

Одним з основних екологічних наслідків аварії на ЧАЕС є забруднення ґрунтів 

і сільськогосподарської продукції довгоживучим біологічно значимим радіонуклідом  

137Cs. Аналіз експериментальних даних, отриманих на різних слідах випадінь викиду 

на ЧАЕС, показав, що динаміка переходу радіонуклідів із ґрунту в рослини має 

суттєву  залежність від фізико-хімічних властивостей ґрунтів, властивостей 

радіонуклідів як ізотопів конкретних хімічних елементів та співвідношень різних 

компонентів випадінь на різних слідах випадінь. 

Експериментальні дослідження проводилися у Народицькому, Овруцькому, 

Олевському, Коростенському Ємільчинському, Малинському, Лугинському та 

Новоград-Волинському районах Житомирської області, які потрапили в зону впливу 

радіоактивного забруднення.  

Встановлено, що у віддалений період після аварії на ЧАЕС радіологічна 

ситуація в сільських населених пунктах Житомирського Полісся  змінилася на краще, 

проте залишилися певні критичні території, які є радіаційно небезпечними для 

проживання сільського населення. 

На основі комплексного моніторингу ґрунтів, продукції рослинного, 

тваринного та лісового походження проведено оцінку концентрації радіонукліду 

137Cs, особливості його міграції та визначено шляхи його потрапляння до харчових 

раціонів мешканців критичних населених пунктів радіоактивно забруднених 

територій північних районів Житомирської області. 
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Ґрунти агроландшафтів є основним об’єктом, де сконцентрувався радіонуклід 

137Cs. Він інтенсивно включається у біогенну міграцію трофічними ланцюгами із 

ґрунту й накопичується у продукції рослинного, тваринного походження і у 

подальшому надходить в організм людини.  

Результати радіологічних досліджень ґрунтів із присадибних ділянок 

мешканців  радіоактивно забруднених територій Житомирської області показали, що 

щільність забруднення ґрунтів 137Cs знаходиться у широких межах від 28,4 кБк/м2 до 

454,0 кБк/м2. Так, найбільша  щільність  137Cs становила у ґрунтах с. Виступовичі та 

с. Рудня Овруцького району – 454,0 та 280,5 кБк/м2 і с. Христинівка та с. Селець 

Народицького району – 401,8 та 288,2 кБк/м2, відповідно. 

Найменш забрудненими 137Cs були ґрунти присадибних ділянок у селі Липине 

Новоград-Волинського району та селі Савлуки Малинського району, де щільність 

забруднення ґрунту нижче 37 кБк/м2. 

Аналіз розрахованих нами КП 137Сs за даними, отриманими у вісьмох північних 

районах Житомирської області, показав, що найбільш критичними продуктами 

харчування рослинного походження щодо накопичення 137Сs виявилися боби квасолі, 

буряки столові та морква.  Найвищі КП 137Сs  з грунту у продукцію рослинного 

походження було визначено  у с. Обиходи Коростенського району, с. Виступовичі 

Овруцького району та смт Народичі. Середньостатистичний    КП 137Сs у квасолю 

визначений на рівні 0,20. 

Вміст важких металів у ґрунтах населених пунктів  радіоактивно забруднених 

територій варіював у широких  межах і становив: 0,65–1,16 мг/кг  свинцю та           

0,044–0,095 мг/кг кадмію. Рівень забезпеченості ґрунтів з різною щільністю 

забруднення 137Cs мікроелементами цинком та міддю становив 1,20–3,87 мг/кг та 

0,061–0,132 мг/кг, відповідно. 

Раціон харчування мешканців критичних населених пунктів Житомирського 

Полісся в основному складається з продуктів харчування, що виробляються у власних 

підсобних господарствах на радіоактивно забруднених ґрунтах. У досліджуваних 

населених пунктах на присадибних ділянках займаються вирощуванням 

рослинницької продукції (бульб картоплі, капусти білокачанної, помідорів, буряка 
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столового, моркви, цибулі, квасолі), зернових і кормових культур (зерна вівса та 

кукурудзи, зеленої маси), розведенням  ВРХ, свиней та птиці, що  забезпечує сільське 

населення власними продуктами тваринництва (м'ясом, молоком та яйцями). Крім 

того, в харчових цілях населення використовує  продукти лісового походження – 

ягоди та гриби. 

Встановлено, що найбільш забрудненими 137Сs продуктами рослинного 

походження були буряк столовий та боби квасолі. Перевищення допустимих рівнів 

питомої активності 137Сs у бобах квасолі зафіксоване у  населених пунктах 

Народицького, Овруцького та Лугинського  районів, а саме: у с. Виступовичі –109,2 

Бк/кг, що становить  2,18 ДР-06; с. Рудня – 55,0 Бк/кг, що становить  1,1 ДР-06;  с. 

Христинівка – 77,4 Бк/кг, що становить 1,54 ДР-06; с. Селець – 61,1 Бк/кг, що 

становить 1,22 ДР-06; смт Народичі – 54,2 Бк/кг, що становить 1,1 ДР-06; Рудня-

Повчанська – 51,8 Бк/кг, що становить  1,03 ДР-06. 

Дослідження продуктів харчування тваринного походження в критичних 

населених пунктах північних районів Житомирської області  показало, що    питома 

активність 137Cs у м’ясі свиней варіювала в межах 7,9–44,1 за допустимого рівня 200 

Бк/кг, що не перевищувало ДР-06. 

Питома активність  137Cs у молоці корів  с. Селець Народицького району та          

с. Виступовичі Овруцького району становила  159,4 Бк/л  та 145,0 Бк/л, відповідно, 

що перевищує гранично допустиму концентрацію радіонукліду майже у 1,5 раза. 

Екологічно значуща група біоти (гриби та лісові ягоди) залучена у процеси 

міграції й перерозподілу радіонуклідів у навколишньому середовищі. За активністю 

акумульованих радіонуклідів гриби від декількох десятків до сотень разів 

перевищують рослинну продукцію. Так, питома активність 137Cs у грибах, зібраних у 

північних районах Житомирщини, варіювала в межах від 1590,6 до 12870,0 Бк/кг, 

чорниці – від 156,4 до 1120,0 Бк/кг.  

За результатами досліджень продукції рослинного походження, встановлено, 

що вся овочева продукція за  вмістом важких металів може без обмежень 

використовуватися у харчових раціонах мешканців забруднених внаслідок аварії на 

ЧАЕС районів. Результати досліджень зерна пшениці на вміст важких металів 
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показав, що вміст токсикантів становив: 0,33–0,94 мг/кг  свинцю; 0,068–0,33 мг/кг 

кадмію;  25,1–58,5 мг/кг  цинку і 5,2–8,4 мг/кг міді. Майже все зерно пшениці не 

відповідає встановленим нормативам продовольчої продукції за вмістом важких 

металів  і може використовуватися тільки  для годівлі ВРХ, свиней, птиці.  

Найбільш забрудненим нітратами продуктом харчування рослинного 

походження  була капуста. Капуста, вирощена на присадибних ділянках с. Червона 

Волока,  смт Дружба, с. Перга мала найбільший вміст нітратів – 1189,2, 1195,2, 1254,2, 

1254,9 мг/кг, відповідно, що перевищувало встановлений норматив у 2,4–2,5 раза. 

Доведено необхідність проведення постійного  локального радіологічного 

моніторингу ґрунтів та  рівня забрудненості продукції 137Cs, що споживається 

сільським населенням радіоактивно забруднених територій. 

З’ясовано, що  соціально-економічні умови формування якісних показників 

життєдіяльності сільських жителів, що мешкають на радіоактивно забруденних 

територіях у віддалений період після аварії на ЧАЕС, залишаються незадовільними. 

Виявлено, що соціально-економічні умови життєдіяльності сільських жителів 

радіоактивно забруднених населених пунктів є гіршими порівняно з такими на 

умовно чистій території. 

Запропоновано структурно-логічну модель екологічно безпечного проживання 

сільського населення на радіоактивно забруднених територіях, що базується на 

розвитку комунікації між сільськими громадами та суб’єктами макросередовища 

задля вивчення потреб населення, умов його життєдіяльності, розробки та реалізації 

відповідних механізмів формування екобезпечних умов проживання. 

Ключові слова: радіоактивно забруднені території,  сільські території, 

внутрішня доза опромінення, питома активність 137Cs, соціальна інфраструктура, 

соціально-економічні процеси. 

ABSTRACT 

Lopatiuk O. V. Assessment of environmental and socioeconomic living conditions of 

rural population residing in Ukrainian Polissia in the long-term period after the Chornobyl 

accident. – Qualification thesis manuscript copyright. 
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Thesis for a PhD Degree in Agriculture, qualification 03.00.16 – «Ecology». – 

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2020. 

The thesis is devoted to a comprehensive assessment of the environmental and 

socioeconomic living conditions of population residing in radioactively contaminated areas 

of Zhytomyr oblast in the long-term period after the Chornobyl accident. 

One of the main environmental consequences of the Chornobyl accident is the 

contamination of soil and agricultural products with the long-lived biologically significant 

radionuclide 137Cs. Analysis of experimental data obtained on different sites of Chornobyl 

emissions showed that the dynamics of radionuclide transfer from soil to plants has a 

significant dependence on physical and chemical properties of soil, properties of 

radionuclides as isotopes of specific chemical elements and ratios of different components 

of fallout. 

Experimental studies were conducted in Narodychi, Ovruch, Olevsk, Korosten, 

Yemilchyno, Malyn, Luhyny and Novohrad-Volynskyi raions of Zhytomyr oblast, which 

are under the influence of radioactive contamination. 

It has been established that in the long-term period after the Chornobyl accident the 

radiological situation in rural settlements of Zhytomyr Polissia has changed for the better. 

However, there are still certain critical areas, which are radioactively hazardous to the rural 

population. 

Based on comprehensive monitoring of soil, products of plant, animal and forest 

origin, the concentration of 137Cs radionuclide has been assessed. Its migration features have 

been determined and it has been found how it gets in the diets of residents of critical 

settlements in radioactively contaminated northern raions of Zhytomyr oblast. 

The soil of agricultural landscapes is the main site where the 137Cs radionuclide is 

concentrated. It is intensively involved in biogenic migration by trophic chains from the soil 

and accumulates in products of plant and animal origin and subsequently enters the human 

body. 

The results of radiological studies of soil from household plots of residents of 

radioactively contaminated areas in Zhytomyr oblast showed that the density of soil 

contamination with 137Cs is in the wide range from 28,4 kBq/m2 to 454,0 kBq/m2. Thus, the 
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highest density of 137Cs was in soil in villages Vystupovychi and Rudnia in Ovruch raion – 

454,0 and 280,5 kBq/m2 and villages Khrystynivka and Selets in Narodychi raion – 401,8 

and 288,2 kBq/m2, respectively. 

The least contamination level with 137Cs was found in the soil of household plots in 

village Lypyne in Novohrad-Volynskyi raion and in village Savluky in Malyn raion, where 

the density of soil contamination is below 37 kBq/m2. 

We calculated KT 137Сs using the data obtained in eight northern raions of Zhytomyr 

oblast. The analysis of KT 137Сs showed that beans, beets and carrots were the most critical 

food products of plant origin in terms of 137Cs accumulation. The highest KT 137Сs from soil 

to plant products was found in village Obykhody in Korosten raion, village Vystupovychi 

in Ovruch raion and small town Narodychi. The average KT 137Сs in beans is at 0,20. 

The content of heavy metals in the soil of settlements in radioactively contaminated 

areas varied widely and amounted to 0,65–1,16 mg/kg for lead and 0,044–0,095 mg/kg for 

cadmium. Soil with different contamination density of  137Cs was characterized by different 

level of provision with microelements. The amounts of zinc and copper were 1,20–3,87 

mg/kg and 0,061–0,132 mg/kg, respectively. 

The diet of the inhabitants of critical settlements of Zhytomyr Polissia mainly consists 

of food produced in their own farm households on radioactively contaminated soil. In the 

settlements under investigation, the following is cultivated on household plots: plant 

products (potatoes, cabbage, tomatoes, beets, carrots, onions, beans), cereals and fodder 

crops (oats and corn, green mass). In addition, people breed poultry and cattle, which 

provides the rural population with their own livestock products (meat, milk and eggs). The 

population also uses forest products for food purposes, for example berries and mushrooms. 

It has been found that beets and beans were the most contaminated food products of 

plant origin. The permissible levels of specific activity of 137Cs in beans are exceeded in 

settlements of Narodychi, Ovruch and Luhyny raions; they belong to the 2nd zone of 

radioactive contamination. The following values were found: in village Vystupovychi – 

109,2 Bq/kg, which is 2,18 RD-06; village Rudnia – 55,0 Bq/kg, which is 1,1 RD -06; village 

Khrystynivka – 77,4 Bq/kg, which is 1,54 RD-06; village Selets – 61,1 Bq/kg, which is 1,22 

RD-06; small town Narodychi – 54,2 Bq/kg, which is 1,1 RD-06; Rudnia-Povchanska – 
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51,8 Bq/kg, which is 1,03 RD-06. 

Examination of food of animal origin in critical settlements of the northern raions of 

Zhytomyr oblast showed that the specific activity of 137Cs in pork ranged from 7,9 to 44,1, 

while the permissible level is 200 Bq/kg, which did not exceed RD-06. 

The specific activity of 137Cs in the milk of cows in village Selets of Narodychi raion 

and village Vystupovychi of Ovruch raion were 159,4 Bq/l and 145,0 Bq/l, respectively, 

which exceeds the maximum allowable concentration of radionuclide by almost 1,5 times. 

An ecologically significant group of biota (mushrooms and wild berries) is involved 

in the processes of migration and redistribution of radionuclides in the environment. 

Mushrooms showed higher the activity of accumulated radionuclides than plant products; it 

was from tens to hundreds of times higher. Thus, the specific activity of 137Cs in mushrooms 

gathered in the northern raions of Zhytomyr oblast varied from 1590,6 to 12870,0 Bq/kg, in 

blueberries  from 156,4 to 1120,0 Bq/kg. 

According to the results of investigation of plant products, it has been found that in 

terms of heavy metal content all vegetable products can be used without restrictions in the 

diets of residents of areas contaminated after the Chornobyl accident. The results of 

investigation of wheat grain for the content of heavy metals showed that the content of 

toxicants was 0,33–0,94 mg/kg for lead; 0,068–0,33 mg/kg for cadmium; 25,1–58,5 mg/kg 

for zinc and 5,2–8,4 mg/kg for copper. Almost all wheat grain does not meet the established 

standards of food products for the content of heavy metals and can be used only for feeding 

cattle, pigs, and poultry. 

Cabbage was the food of plant origin that was most contaminated with nitrates. 

Cabbage grown in the household plots in village Chervona Voloka, small town Druzhba, 

village Perga had the highest content of nitrates – 1189,2, 1195,2, 1254,2, 1254,9 mg/kg, 

respectively, which exceeded the established standard by 2,4–2,5 times. 

It has been proved that it is necessary to carry out constant local radiological 

monitoring of soil and the level of contamination of products with 137Cs, especially those 

consumed by the rural population residing in radioactively contaminated areas. 

It has been also established that the socioeconomic conditions for the formation of 

quality indicators of life of the rural population residing in radioactively contaminated areas 
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in the long-term period after the Chornobyl accident remain unsatisfactory. It has been found 

that the socioeconomic living conditions of rural residents of radioactively contaminated 

settlements are worse than those in a relatively clean area. 

A structural and logical model of environmentally safe living of the rural population 

in radioactively contaminated areas is proposed. The model is based on the development of 

communication between rural communities and macro-environment entities aimed at 

studying the needs of the population, living conditions, development and implementation of 

appropriate mechanisms for environmentally friendly living conditions. 

Key words: radioactively contaminated areas, rural areas, internal radiation dose, 

specific activity of 137Cs, social infrastructure, socioeconomic processes. 
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ВСТУП 

Внаслідок Чорнобильської катастрофи ще й досі залишається забрудненою 

значна частина території Житомирської області (Олевського, Овруцького, 

Лугинського, Народницького, Коростенського, Ємільчинського, Малинського, 

Новоград-Волинського районів). Радіаційне забруднення заподіяло особливо великої 

шкоди довкіллю зони Полісся, що в результаті  призвело до руйнування багатьох 

біоценозів, зробило неможливим традиційне природокористування, обмежило 

ведення сільськогосподарського виробництва.  

У віддалений період після аварії на ЧАЕС відбувся період напіврозпаду таких 

радіонуклідів як 137Cs і 90Sr, що вимагає вивчення закономірностей зміни радіаційної 

ситуації, зокрема, уточнення рівнів радіоактивного забруднення ґрунтів, рослин та 

продуктів харчування населення, що мешкає на територіях з різною щільністю 

радіоактивного забруднення. Дослідження має надзвичайно важливе наукове і 

практичне значення, оскільки на радіоактивно забруднених територіях проживає 

значна кількість населення, яке споживає забруднену радіонуклідами продукцію, 

вирощену у особистих селянських господарствах та продукти харчування лісового 

походження, що призводить до негативного впливу на організм людей.  

Акценти  впливу наслідків аварії на ЧАЕС та створення несприятливих умов 

життєдіяльності населення, яке зазнає хронічного опромінення іонізуючою 

радіацією, висвітлено у працях провідних екологів, радіоекологів та радіобіологів: 

Гайченка В. А., 1996; Гродзинського Д. М., 2000; Прістера   Б. С. , 2007; Кашпарова 

В. О., 2008; Романчук Л. Д., 2015; Кравець О. П, Ландіна В. П., 2017; Гудкова І. М., 

Лазарєва М. М. 2018 та інших. 

Не менш важливою проблемою  і наразі залишається забруднення даної 

території важкими металами, такими як свинець, кадмій, мідь та цинк. Дані хімічні 

елементи та їх сполуки є найтоксичнішими, оскільки вони не руйнуються у ґрунті та 

воді, а мігрують трофічним ланцюгом: “ґрунт → рослина (корм) → тварина → 

продукція → людина”. В результаті чого викликають приховані негативні зміни у 

загальному обміні речовин в організмі людей та тварин. 
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Актуальність проблеми, недостатнє її дослідження у віддалений період після 

аварії на ЧАЕС, теоретичне і практичне значення для відновлення виробничих, 

економічних і соціальних відносин та забезпечення екологічно безпечного 

проживання сільського населення на радіоактивно забруднених територіях зумовили 

вибір теми дисертаційної роботи, об’єкта, предмета, формулювання мети та завдань 

досліджень. 

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках комплексних досліджень науково-дослідної роботи 

«Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення Полісся України у 

віддалений період після аварії на ЧАЕС» (№ ДР 0116U002588) 2016–2018 рр. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дослідити та обґрунтувати 

кількісні та якісні параметри для оцінки екологічних та соціально-економічних 

факторів формування якості життя та радіаційної безпеки сільського населення і 

розробити структурно-логічну модель  екологічно безпечного проживання населення 

на радіоактивно забруднених територіях. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 

- визначити радіологічну ситуацію Полісся Житомирщини у віддалений період 

після аварії на ЧАЕС; 

– визначити  питому активність 137Cs у ґрунтах; 

– визначити питому активність 137Cs у продуктах харчування рослинного, 

тваринного та лісового походження; 

– визначити залежність між щільністю забруднення ґрунтів та питомою 

активністю 137Cs у сільськогосподарській продукції; 

– визначити концентрацію важких металів у ґрунті та  рослинній продукції; 

– встановити вміст нітратів у рослинницькій продукції; 

– визначити структуру споживання продуктів харчування мешканцями 

радіоактивно забруднених територій; 

– визначити соціально-економічні фактори формування якості життя сільського 

населення радіоактивно забруднених територій; 
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– розробити структурно-логічну модель екологічно безпечного проживання 

населення на радіоактивно забруднених територіях. 

Методи дослідження. При виконанні поставлених завдань дисертаційної 

роботи використовували загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: 

аналітичні (огляд літератури, опитування, аналіз документів, узагальнення 

результатів досліджень); емпіричні (експеримент, спостереження); радіологічні 

(щільність забруднення ґрунту 137Cs, питома активність 137Cs у продуктах рослинного, 

тваринного та лісового походження); атомно-абсорбційні (концентрація  Pb, Cd, Cu, 

Zn у ґрунті, рослинній продукції); фізико-хімічні (вміст нітратів у овочевій 

продукції);  статистичні (біометрична обробка результатів досліджень).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному підході до 

вивчення екологічних та соціально-економічних факторів формування  якості життя 

та радіаційної безпеки  сільського населення північних районів Житомирської 

області, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС та 

формулювання принципів і методів забезпечення екологічно безпечного проживання  

населення на даних територіях. Результати досліджень, що містять новизну, 

полягають у наступному: 

вперше: 

– в умовах Полісся Житомирщини у віддалений період після аварії на ЧАЕС 

отримані експериментальні дані, що характеризують сучасний радіологічний стан 

присадибних ділянок мешканців північних районів Житомирської області;  

– детально досліджено питому активність 137Cs у рослинницькій, тваринницькій 

продукції та продукції лісового походження;  

– визначено коефіцієнти переходу 137Cs із ґрунту у продукцію рослинного 

походження;  

– визначено концентрацію важких металів у ґрунтах та продукції рослинництва; 

– досліджено вміст нітратів в овочевій продукції;  

– визначено об’єктивно-суб’єктивні соціально-економічні  фактори  

формування якості життя сільського населення на радіоактивно забруднених 

територіях;  



19 

 

– розроблено структурно-логічну модель екологічно безпечного проживання 

населення на радіоактивно забруднених територіях; 

удосконалено:  

– внесено пропозиції щодо вдосконалення системи радіологічного моніторингу 

ґрунтів, продукції рослинного, тваринного походження та продукції лісу; 

– запропоновано  комплексний підхід  до визначення якості життя сільського 

населення, яке мешкає на радіоактивно забруднених територіях з врахуванням 

екологічних та соціально-економічних умов; 

набули подальшого розвитку:  

– оцінювання кількісних параметрів екологічних та соціально-економічних 

факторів формування якості життя та радіаційної безпеки сільського населення; 

– на основі проведених досліджень визначено сучасні  екологічні та соціально-

економічні умови проживання сільського населення на радіоактивно забруднених 

територіях у віддалений період після аварії на ЧАЕС. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених 

досліджень доведена необхідність проведення періодичного радіологічного 

моніторингу  ґрунтів, продуктів харчування рослинного, тваринного та лісового 

походження та постійного контролю за вмістом важких металів і нітратів у продукції 

рослинництва на радіоактивно забруднених територіях Полісся України.  

Результати дисертаційної роботи використанні: при розробці стратегії розвитку 

Житомирської області на період до 2027 року і Плану заходів на 2021–2023 роки з її 

реалізації департаментом агропромислового розвитку та економічної політики 

Житомирської обласної державної адміністрації; при проведенні семінарів для 

сільськогосподарських товаровиробників фахівцями Житомирської філії державної 

установи «Інститут охорони ґрунтів України».  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

Житомирського національного агроекологічного університету при викладанні 

навчальних дисциплін: «Радіобіологія» для студентів напряму підготовки «Екологія 

і охорона навколишнього природного середовища» факультету екології і права та 

«Лісове та садово-паркове господарство» факультету лісового господарства; 
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«Рослинництво» для студентів напряму підготовки «Агрономія» агрономічного 

факультету; «Ведення тваринництва на радіоактивно забруднених територіях» для 

студентів напряму підготовки «Технологія переробки продукції тваринництва» 

технологічного факультету.  

Результати досліджень використано при розробці програми навчального 

тренінгу «ArcGis Pro Базовий» для викладачів та студентів університету та 

практичного тренінгу «Радіоекологічні особливості ведення лісового господарства на 

радіоактивно забруднених територіях» для студентів напряму підготовки  «Лісове та 

садово-паркове господарство» факультету лісового господарства. 

Особистий внесок здобувача. Автором спільно з науковим керівником 

обґрунтована наукова концепція, сформована схема досліджень та мета роботи,  

розроблено основні етапи проведення наукових досліджень. Дисертантом самостійно 

опрацьовано літературні джерела за темою дисертації, освоєно необхідні методи 

лабораторних досліджень і біометричної обробки отриманих результатів; проведено 

відбір зразків ґрунту та усієї досліджуваної продукції; проведено соціологічне 

опитування мешканців забруднених територій; здійснено аналіз та узагальнення 

отриманих даних, підготовлені матеріали до друку і оформлення дисертації. 

Особисто проведено формування наукових положень, висновків, написання 

друкованих праць. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційної 

роботи оприлюднені та обговорені на конференціях: Міжнародна конференція 

«Сільськогосподарська та лісова радіологія – 30 років після Чорнобиля» (Київ, 

2016 р.); науково-практична конференція з міжнародною участю «Ефекти радіації та 

інших ксенобіотиків на репродуктивну систему і організм» (Долина, 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Чорнобильська катастрофа. Актуальні 

проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення» (Житомир, 2018 р.); The 5th International 

scientific and practical conference “Priority directions of science development” (Lviv, 

2020). 

Публікації. Основні результати досліджень викладено у 10 наукових працях, з 

яких 1 монографія у співавторстві, 5 статей у наукових фахових виданнях України, у 
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тому числі 3 у наукових виданнях, включених до міжнародних науково-метричних 

баз даних та 4 тези наукових доповідей та матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 226 сторінках 

комп’ютерного  тексту, ілюстрована 41 таблицею і 51 рисунком. Дисертаційна робота 

складається із анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, пропозицій 

виробництву, списку використаних джерел, який налічує 242 найменування, у тому 

числі 39 латиницею, та 7 додатків.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Особливості міграції радіонуклідів у трофічних ланцюгах 

Сучасні тенденції формування радіоекологічної ситуації мають 

різноспрямовані вектори. Серед позитивних слід відзначити такі: природний розпад 

радіонуклідів; фіксацію радіонуклідів у ґрунті; включення радіонуклідів у малий 

кругообіг у природних та напівприродних екосистемах. А серед негативних 

відзначаються наступні: майже повне припинення контрзаходів через скрутне 

економічне становище країни; включення в обробіток радіоактивно забруднених 

торфових та лучних угідь після їх розпаювання; зростання обсягів використання 

населенням для власного споживання овочевої продукції, яка вирощується в 

приватних господарствах; споживання молока та м’яса, одержаного після випасання 

худоби на природних луках та в лісових угіддях; зростання обсягів заготівлі і 

споживання харчової продукції лісу та вивезення її на продаж за межі забрудненої 

території [5, 6]. 

Майже 75 % території України зазнало радіоактивного забруднення 137Cs, що 

більш ніж удвічі перевищувало доаварійні рівні. Загальна активність 137Cs, що 

знаходилася за межами об’єкта «Укриття» (без урахування тієї кількості, що як 

радіоактивні відходи містилась у відповідних сховищах та тимчасових пунктах 

зберігання), перевищила 13 ПБк [7].  

Аналіз співвідношення 131І та 137Cs у викидах зі зруйнованого реактора та 

вивчення його поширення у гостру фазу аварії дозволили стверджувати, що більше 

половини дитячого населення України зазнало негативного впливу від радіоактивних 

ізотопів йоду [8, 9]. 

Природні процеси розпаду радіонуклідів за 30 років, що минули після аварії на 

Чорнобильській АЕС, внесли суттєві корективи у структуру розподілу радіонуклідів 

на території України. За цей період майже вдвічі скоротилася площа території, де 

рівні забруднення 137Cs перевищують 10 кБк/м2 (табл. 1.1) [10].  
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Таблиця 1.1 

Площа забруднення території Полісся України 137Cs у 1986 та 2011 рр.          

(Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи, 2011) 

Область 
Площа області, тис. 

км2 Рік 

Площа території зі щільністю забруднення 137Cs, 

кБк/м2 

<2 2-10 10-40 40-185 185-555 >555 

Волинська 20,2 
1986 0,3 12,7 7,0 0,2 – – 

2011 2,0 14,9 3,3 – – – 

Житомирська 29,9 
1986 0,5 9,5 8,9 8,7 1,7 0,64 

2011 2,3 13,6 6,2 6,3 1,1 0,33 

Київська 28,8 
1986 – 3,4 14,1 8,8 1,6 1,0 

2011 – 8,3 14,4 4,6 0,9 0,7 

Рівненська 20,1 
1986 – 6,4 5,8 7,8 0,1 – 

2011 – 8,6 7,9 3,6 – – 

Чернігівська 31,9 
1986 0,6 16,5 12,6 2,1 0,1 – 

2011 5,3 17,1 8,3 1,2 – – 

Зона відчуження 2,6 
1986 – – – 0,8 0,9 0,9 

2011 – – 0,5 0,8 0,8 0,5 

Загалом по 

Поліссю 
133,6 

1986 2,8 48,5 96,8 28,4 4,4 2,54 

2011 9,6 125 40,6 16,5 2,8 1,53 

 

Більше ніж утричі зменшилася територія, де рівень забруднення 90Sr 

перевищував 4 кБк/м2 (табл. 1.2), тобто майже на 90 % території України 

спостерігаються доаварійні рівні забруднення 90Sr [11]. 

Таблиця 1.2 

Площа забруднення території Полісся України 90Sr у 1986 та 2011 рр.    

(Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

 наслідків Чорнобильської катастрофи, 2011) 

Область 
Площа області, тис. 

км2 Рік 

Площа території зі щільністю забруднення 90Sr, 

кБк/м2 

<2 2-4 4-10 >10 

Волинська 20,2 
1986 19,9 0,3 – – 

2011 20,1 0,1 – – 

Житомирська 29,9 
1986 10,9 10,1 8,9 – 

2011 20,0 6,3 3,6 – 

Київська 28,8 
1986 1,3 5,4 20,8 1,4 

2011 5,8 9,9 12,2 1,0 

Рівненська 20,1 
1986 12,7 6,9 0,5 – 

2011 19,3 0,7 0,1 – 

Чернігівська 31,9 
1986 16,2 9,9 5,8 – 

2011 25,9 3,9 2,1 – 

Зона відчуження 2,6 
1986 – – 1,2 1,4 

2011 – – 1,6 1,0 

Загалом по Поліссю 133,6 
1986 122 32,6 37,2 2,8 

2011 91,1 20,9 19,6 2 
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Рівень і масштаби забруднення території України ізотопами плутонію фактично 

не змінилися. Активність 241Am поступово зростає, за рахунок розпаду 241Pu, а площа 

його поширення з рівнями понад 0,2 кБк/м2 на 30 % перевищує площу, забруднену 

ізотопами плутонію [12, 13]. 

 Територія Полісся України, що забруднена 90Sr, 241Am, ізотопами Pu суттєво 

менша, ніж 137Cs. Оскільки переважна кількість цих радіонуклідів (крім 137Cs) 

надійшла до атмосфери у першу (експлозійну) та третю (високотемпературну) фази 

аварії і пов'язана, головним чином, з гарячими частинками, то найбільшого 

поширення вони набули в межах зони відчуження ЧАЕС [7, 12]. 

Зона Українського Полісся – північна частина Волинської, Житомирської, 

Київської, Рівненської і Чернігівської областей – територія, яка піддалася 

найбільшому радіоактивному забрудненню внаслідок катастрофи. 

Через високий ступінь забруднення території радіонуклідами виведено з обігу 

180 тис. га сільськогосподарських угідь. Внаслідок фізичного розпаду радіонуклідів 

137Cs і 90Sr за 30 років після катастрофи їхній вміст у ґрунті знизився приблизно на    

45 %. Горизонтальна й вертикальна міграція цих радіонуклідів не викликала значного 

перерозподілу їх у природних і штучних ландшафтах. На орних землях, через плужну 

підошву,  більше 70 % усього вмісту цезію зосереджена в орному шарі. 

З більшою інтенсивністю 137Cs мігрує в торфових ґрунтах, збіднених на 

глинисті мінерали. На таких ґрунтах 1–2 % 137Cs мігрували по профілю до метрової 

глибини [14]. 

Дослідженнями науковців інституту сільського господарства Полісся НААН 

України щодо розподілу радіонуклідів в ґрунтовому профілю всіх типів ґрунтів 

встановлено, що основна кількість радіоцезію у віддалений період після катастрофи 

на ЧАЕС все ще зосереджена в орному шарі ґрунту. Зокрема, середньозважені 

показники вмісту радіоцезію в шарі 0–20 см дерново-підзолистого супіщаного ґрунту 

становили в середньому 67,1–78,8 %, в 20–30 см горизонту – 10,7–17,1 %, решта 

радіонуклідів перебувала глибше 30-сантиметрової відмітки. У 30–40-

сантиметровому шарі вміст радіоцезію був у межах 4,1–11,3 % загальної кількості 

його у ґрунті. В шарі 40–50 см цей показник знаходився в межах 0,9–1,0 %. Нижче 50 
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см він варіював по низхідній – від 1,5 до 0,4 %. Практично, таку саму тенденцію по 

вертикальному розподілу радіонуклідів відмічено у торфо-болотних 

ґрунтах. Концентрація радіонуклідів в орному шарі (0–20 см) становила 81,4 %, в шарі              

20–40 см – майже 11 % і після 40 см – 7,5 %.  

Тобто, це вказує на те, що основна частка радіонуклідів знаходиться в 

кореневмісному шарі ґрунту, а тому, найближчим часом, не слід сподіватися на 

швидке переміщення їх у більш глибокі горизонти, і, як наслідок, на зменшення 

надходження їх у рослинницьку продукцію, а потім до тварин та організму людей. 

Ґрунти Полісся недостатньо забезпечені елементами мінерального живлення, 

мають низький вміст доступного рослинам калію, підвищену кислотність, низький 

вміст гумусу та увібраних основ, що зумовлює накопичення радіонуклідів у 

сільськогосподарській продукції. Близько 9 % таких ґрунтів, з рН  не більше 5, серед 

забруднених радіонуклідами, налічується в зоні Полісся. 

Тому після катастрофи на ЧАЕС в Україні було провапновано 1,5 млн га 

забруднених ґрунтів. Внесення вапна на забрудненій території, у поєднанні з 

добривами, дало змогу знизити вміст радіонуклідів у сільськогосподарській продукції 

у 2,5–5 разів. 

Проте, починаючи з 1994 по 2015 рік, обсяги цих робіт невпинно 

скорочувались, а відтак, спостерігається від’ємний баланс елементів мінерального 

живлення в землеробстві Полісся, що неминуче викличе посилення міграції 

радіонуклідів по трофічних ланцюгах та підвищення рівня радіоактивного 

забруднення продукції рослинництва і тваринництва. 

Згідно із законом біогенної міграції атомів, сформульованим В. І. Вернадським, 

живі організми рослини, тварини активно впливають на міграцію елементів [15]. 

Радіонукліди цезію та стронцію, маючи подібні хімічні властивості, відповідно до 

калію та кальцію, досить часто легко по трофічному ланцюгу включаються у біогенну 

міграцію й накопичуються у продуктах харчування [11]. Споживання населенням 

продукції, забрудненої 137Cs  і 90Sr, призводить до додаткового внутрішнього 

опромінення організму людини понад природні рівні. Вміст 137Cs і 90Sr у продуктах 

харчування та питній воді повинен забезпечити неперевищення прийнятої річної 
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ефективної дози внутрішнього опромінення до 1 мЗв/рік [16–18]. На територіях із 

рівнями забруднення, при яких можливе ведення сільськогосподарської діяльності, 

доза опромінення хоч і не перевищує встановленої межі, проте великий контингент 

населення зазнає опромінення низькими дозами, що збільшує ймовірність прояву 

віддалених радіобіологічних ефектів (розвитку пухлин, мутацій, зниження імунітету). 

Окрім того, в організмі людини концентрація 137Cs швидко наближається до 

рівноваги з вмістом його в раціоні й поступово виводиться, тоді як 90Sr накопичується 

в організмі протягом усього життя людини, опромінюючи кістковий мозок [19]. 

Поводження радіонуклідів у ґрунті і їх метаболізм у рослинах, в основному, 

підкоряються тим же закономірностям, які характерні для стабільних ізотопів 

елементів – хімічних аналогів радіонуклідів, що присутні у ґрунтах [20, 21]. 

Спостереження за поводженням глобальних випадінь радіонуклідів у 

природних умовах, як і результати модельних експериментів зі штучним внесенням 

радіонуклідів, показують, що ґрунти, на поверхню яких потрапили радіоактивні 

елементи, активно включаються у процеси вертикальної міграції [22]. Численними 

дослідженнями й спостереженнями було доведено, що інтенсивність вертикальної 

міграції визначається механічними й фізико-хімічними властивостями ґрунту, а 

також хімічною природою радіонуклідів. При цьому, міграція радіоактивних речовин 

по профілю ґрунту може бути наслідком як механічного переносу часток випадінь, 

або ґрунтових часток із сорбованими на них радіонуклідами, так і переміщення 

вільних іонів, або їхніх комплексів з органічною речовиною в результаті дифузії, 

конвективного переносу зі струмками води, утворення летких сполук.  Як показують 

дані багатьох досліджень, 85–90 % випадінь радіонуклідів акумульовані у верхньому 

шарі природних угідь або орному шарі ґрунтів, звідки вони через кореневі системи 

рослин активно залучаються до трофічних ланцюгів. 

Таким чином, незважаючи на процеси сорбції, перерозподілу радіонуклідів по 

ґрунтовому профілю, вони залишаються в зоні посиленого засвоєння рослинами     

[23, 24].  

Відомо, що інтенсивність міграції радіонуклідів залежить від багатьох 

факторів, серед яких особливе значення мають агрохімічні – вмісту у ґрунті калію, 
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кальцію, фосфору, кислотність ґрунтового розчину. Вже понад тридцять років 

забруднені ґрунти деградують, що сприяє підвищеному забрудненню рослин. Запаси 

калію, фосфору в ґрунтах 3-ої Чорнобильської зони зменшились на 18–34 %, площі 

кислих ґрунтів збільшилися у 2,–2,5 раза і в окремих господарствах вони займають до 

87 %. 

Проте, на значній частині орних земель, всіх площах пасовищ і сіножатей у        

3-ій зоні, вже понад 15 років агрохімічне обстеження не проводили. На окремих 

територіях відбувається вторинний перерозподіл і нагромадження їх в акумулятивних 

ландшафтах внаслідок водного переносу. Типовими екосистемами цих ландшафтів є 

низинні болота, які не були суцільно обстежені. Методиками не було передбачено 

особливості обстеження заплав, акумулятивних терас рік та озер. Через це нерідко на 

елементарних ділянках поєднувались елементи елювіальних, транзитних і 

акумулятивних ландшафтів, які характеризувались одним змішаним зразком ґрунту 

[25–28]. Темпи вертикальної міграції радіонуклідів у ґрунтах природних 

біогеоценозів залежать від водного режиму ґрунтів. Експериментальні дані 

показують, що через 10 років після внесення 90Sr на глибину 40–50 см у луговий 

зволожений ґрунт близько 30 % нукліда перемістилося доверху від місця глибокого 

захоронення і лише незначна його кількість мігрувала в нижні шари ґрунту. При зміні 

коефіцієнта обводненості від 0,1 до 20,0 у вологих ґрунтах сумарна кількість 90Sr у 

ґрунтовому розчині зростає від 4 до 20 разів, а 137Cs  – на два порядки величин [29]. 

 Проявом специфічності радіонуклідів, що перебувають у природних умовах в 

ультрамікрокількостях, є відносно низька їх міграційна рухливість у ґрунті в 

порівнянні зі стабільними макроаналогами і це призводить до того, що основна частка 

радіонуклідів (95–99 %), які надійшли на поверхню, затримуються протягом 

тривалого часу у верхньому 1–2-сантиметровому шарі ґрунту. У експериментах зі 

штучним внесенням деяких продуктів поділу радіонукліду на поверхню ґрунту луків 

істотних розходжень у характері первинного розподілу радіонуклідів, що 

відрізняються фізико-хімічними властивостями, по вертикальному профілі ґрунту не 

виявлено, тоді як через п’ять років ці розходження стають помітними. Більше 90% 

загальної кількості радіонуклідів, затриманих у перший рік на рослинності, 
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переходить у ґрунт, а з тієї кількості радіонуклідів, що потрапили в ґрунт, 60–85 % 

перерозподіляється у верхньому 3–5-сантиметровому шарі. Водночас 90Sr більше 

мобільний у порівнянні з 137Cs  [30]. Розходження у швидкості міграції радіонуклідів 

у різних шарах ґрунту можуть бути поясненні знаходженням радіонуклідів у різних 

формах, що розрізняються за інтенсивністю міграції, або розходженнями в рухливості 

їхніх обмінних форм у різних генетичних горизонтах. Дослідження міцності зв’язку 

137Cs  і 90Sr на різних глибинах підтверджує положення про велику рухливість форм 

радіонуклідів, що проникнули в шари ґрунту на 5–20 см [16].  

В агроекосистемах сільськогосподарські культури є важливою ланкою 

трофічного ланцюга, по якому 137Cs  і 90Sr надходять в організм тварини та людини. 

Наразі основним шляхом надходження 137Cs  і 90Sr до рослин є кореневий. Поведінка 

цих радіонуклідів у ланці «ґрунт – рослина» в основному визначається 

мінералогічним складом ґрунтів, їх фізико-хімічними властивостями та біологічними 

особливостями рослин [31–33]. Інтенсивність перенесення радіонуклідів по 

трофічних ланцюгах, в тому числі у ланці «ґрунт – рослина», залежить від вмісту їх 

носіїв. Для оцінки міграції радіонуклідів по трофічних ланцюгах було введено 

поняття стронцієві та цезієві одиниці, що показують відношення вмісту цих 

радіонуклідів до вмісту їх в неізотопних носіїв, відповідно кальцію та калію. Схожість 

у поведінці радіоактивного цезію із калієм значно менша, ніж у стронцію з кальцієм 

[34–36].  

Радіонукліди можуть надходити до рослини через коріння із ґрунту або з іншого 

живильного середовища (кореневий або ґрунтовий шлях), а також через надземні 

частини – листя, стебла, суцвіття, плоди при осадженні твердих або рідких аерозолів 

(аеральний або позакореневий шлях). Як правило, аеральний шлях надходження 

радіонуклідів у рослини домінує відносно короткий проміжок часу, коли в атмосфері 

присутні радіоактивні речовини [37, 38]. Після стабілізації даного становища 

(припинення викиду, закінчення випадінь) провідним довготерміновим шляхом 

надходження стає кореневий [39], який розглянемо більш детально на прикладі 

Північної частини України [27]. Основними факторами, що визначають надходження 

радіонуклідів у рослини кореневим шляхом, є сполука ґрунтового розчину й 
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концентрація в ньому радіонукліда, фізико-хімічні характеристики радіонуклідів, 

агрохімічні властивості ґрунтів, біологічні особливості рослин і агротехніка 

обробітку культур [24, 40–42].  

Фізико-хімічні властивості ґрунту надзвичайно впливають на інтенсивність 

надходження радіонуклідів із ґрунту в рослини. Численними науковцями доведено, 

що, з підвищенням родючості ґрунту, інтенсивність нагромадження радіонуклідів 

рослинами значно знижується [42–46]. Залежно від фізико-хімічних властивостей 

ґрунту розходження в нагромадженні радіостронцію у врожаї сільськогосподарських 

рослин можуть сягати до 50 разів для зерна зернових і силосних культур, до 20 разів 

– для соломи зернових культур, до 10–15 – для бульб і бадилля картоплі [47]. Одним 

із проявів впливу фізико-хімічних характеристик ґрунту на перехід радіонуклідів у 

рослини є зональність. Зі зміною природних зон змінюються фізико-хімічні 

властивості ґрунтів і, відповідно, міняються кількісні залежності їх надходження.  

Максимальне нагромадження радіостронцію рослинами, вирощеними на 

підзолистому ґрунті, перевищувало мінімальне його нагромадження із чорноземного 

ґрунту степової зони: зерном – в 48 разів, соломою – в 26 разів, силосними – в 45 і 

бадиллям картоплі – в 15 разів [32, 48]. 

 У численних дослідженнях була відзначена обернена залежність між вмістом у 

ґрунті обмінного кальцію – основного неізотопного носія цього радіонукліда і 

нагромадженням радіостронцію рослинами. Так, за допомогою дисперсійного і 

кореляційного аналізів, показано, що серед всіх ґрунтових властивостей вміст 

обмінного кальцію в ґрунті робить основний і незалежний вплив на надходження 90Sr 

у пшеницю. Інтенсивно накопичують 137Cs  калієфільні рослини, тому що його 

поглинання рослинами із ґрунту пов’язане із засвоєнням калію. Зі збільшенням вмісту 

обмінного К у ґрунтах нагромадження 137Cs  у рослинах зменшується, однак, 

оберненої лінійної залежності між цими величинами не встановлено [27, 49, 50]. 

Серед фізико-хімічних характеристик ґрунту виділяють близько десяти 

параметрів, які вважають найбільш важливими для визначення поводження 

радіонуклідів у ґрунті й переходу їх у рослини. У загальному вигляді вплив ґрунту 

виявляється в зниженні біологічної рухливості радіонуклідів, у першу чергу 137Cs  і 
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90Sr, при збільшенні вмісту в ґрунті обмінних катіонів, органічної речовини, фізичної 

глини й мулу, мінералів монтморилонітової групи, ємності поглинання. 

Спрямованість впливу кислотності, карбонатів і вологості ґрунтів залежить від 

фізико-хімічних властивостей радіонуклідів [27, 49].  

 Статистична обробка експериментальних даних щодо оцінки надходження 

137Cs  у рослини показала, що до числа властивостей ґрунтів, які найбільш впливають 

на надходження 137Cs, відносяться: вміст органічного вуглецю, рН сольової витяжки, 

вміст валового калію, сума обмінних катіонів кальцію і магнію, ємність поглинання, 

вміст обмінного 137Cs  [51, 52]. Також експериментально встановлено, що при 

збільшенні кислотності зростає інтенсивність надходження радіонуклідів у рослини 

[49]. 

Багаторічні спостереження за нагромадженням радіонуклідів у рослинах у 

зв’язку з агрометеорологічними факторами показали, що найбільше значення має 

співвідношення між температурою і вологою. Формування погодних умов 

посушливого типу супроводжується підвищенням концентрації радіонуклідів у 

рослинах. Перевага протягом вегетаційного періоду вологого типу погодних умов 

призводить до зниження рівня забруднення [53]. Однак, існують спостереження, з 

яких випливає, що збільшення атмосферних опадів підвищує нагромадження 90Sr 

рослинами, особливо в тих випадках, коли врожайність культур змінюється 

несуттєво. 

Збільшення ж кількості опадів, що сприяє  збільшенню врожайності, практично 

не впливає на нагромадження 90Sr рослинами [54]. Істотним фактором, що впливає на 

перехід радіонуклідів у рослини, є час їхньої взаємодії із ґрунтом.  

У природних умовах у перший рік внесення 90Sr у ґрунт його перехід у рослини 

на 20–30 % більше, ніж у наступні роки [55]. У багаторічних польових дослідах, 

встановлено, що якщо прийняти нагромадження 137Cs  у рослинах у перший рік за    

100 %, то в другий рік засвоєння становить 30, а в третій – 20 %. У процесі взаємодії 

свіжовнесених радіонуклідів із ґрунтом з часом відбувається перехід їх у менш 

доступну для рослин форму. Надходження 137Cs у рослини із ґрунту в середньому в 

510 разів менше, ніж 90Sr, однак для окремих районів зі своєрідними ґрунтово-
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кліматичними умовами Кн 137Cs  досягає досить високих значень – до 4,5 на дерново-

підзолистих і піщаних ґрунтах, слабко насиченими основами. Багатьма дослідниками 

відзначений вплив біологічних особливостей рослин на нагромадження радіонуклідів 

із ґрунту. Так, серед 75 вивчених сортів зернових і бобових культур, вирощених на 

одному ґрунті, різниця в концентрації 90Sr становила 85 разів, а в 170 сортів 

коренеплодів і овочевих культур – 350 разів. 

По акумуляції рослинами хімічні елементи поділяються на 5 груп: із сильним 

накопиченням (коефіцієнт накопичення >10), зі слабким накопиченням (1–10), з 

відсутністю акумуляції (0,1–1), зі слабкою дискримінацією (0,01–0,1) і із сильною 

дискримінацією (<0,01) [56]. Так, 90Sr у 2–6 разів інтенсивніше поглинається 

бобовими культурами, ніж злаковими. Його вміст, як правило, вище в зернобобових 

культурах у порівнянні зі злаковими. 

Найбільш інтенсивно проходить нагромадження радіонуклідів у листках і 

стеблах і значно слабше – в генеративних органах рослин. Низькими рівнями 

забруднення характеризуються коренеплоди (просапні культури): буряк, морква, а 

бульби картоплі мали найменший коефіцієнт переходу. Нагромадження радіонуклідів 

різними видами і сортами сільськогосподарських культур визначається особливістю 

мінерального живлення, тривалістю вегетаційного періоду, характером розподілу 

кореневих систем у ґрунті, різною продуктивністю та іншими біологічними 

особливостями. Зернобобові культури, як правило, інтенсивніше поглинають 

більшість радіонуклідів порівняно із злаковими.  

Інтенсивність переходу радіонуклідів у рослини змінюють також способи 

обробітку ґрунту [57, 58]. Зернові, бульбоплоди, коренеплоди і овочеві культури 

мають дуже низькі значення коефіцієнту переходу радіонуклідів з ґрунту. Крім цього, 

ці культури традиційно вирощуються на більш родючих типах ґрунтів, і найчастіше 

– із застосуванням добрив. (табл. 1.3, 1.4).  

Тому у віддалений період після аварії майже на всій території вміст радіоцезію 

в цій рослинницькій продукції не перевищував ДР-2006.                   
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Таблиця 1.3 

Середні значення коефіцієнтів переходу (КП) 137Cs в урожай  

сільськогосподарських культур, Бк/кг: кБк/м2 [28] 

Культура Частина урожаю 
Дерново-підзолисті ґрунти 

піщані і супіщані легко- і середньосуглинкові важкосуглинкові 

Жито 

озиме 

зерно 0,10 0,03 0,02 

солома 0,20 0,06 0,03 

Пшениця 

озима 

зерно 0,20 0,03 0,03 

солома 0,30 0,06 0,03 

Ячмінь ярий 
зерно 0,10 0,05 0,02 

солома 0,20 0,13 0,06 

Картопля бульби 0,10 0,60 0,04 

Буряки столові коренеплоди 0,50 0,40 0,10 

Овочі (томат)  0,06 0,03 0,03 

Гречка зерно 0,75 0,08 0,05 

 

Однак, при використанні населенням для вирощування городини, в основному 

картоплі, на чорноземних та дерновопідзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах 

питома активність 137Cs  у продукції може досягати рівня ДР-2006, а іноді і 

перевищувати його. Прикладом цього є перевищення останнім часом допустимого 

рівня вмісту 137Cs  в овочах і картоплі, що вирощуються на торфових ґрунтах. За 

щільністю забруднення ґрунту 137Cs  біля 100 кБк/м2 питома активність радіоцезію в 

овочах і картоплі перевищує ДР-2006 [59–61].  

Таблиця 1.4 

Середні значення коефіцієнтів переходу (КП) 90Sr в урожай 

 сільськогосподарських культур, Бк/кг: кБк/м2 [28] 

Культура Частина урожаю 
Дерново-підзолисті ґрунти 

піщані і супіщані легко- і середньосуглинкові важкосуглинкові 

Пшениця озима 
зерно 1,0 0,6 0,3 

солома 5,0 3,0 1,5 

Ячмінь 
зерно 5,0 3,0 1,5 

солома 25,0 15,0 7,5 

Горох 
зерно 7,0 4,0 2,0 

солома 35,0 20,0 10,0 

Гречка зерно 5,0 3,0 1,5 

Картопля бульби 2,6 1,7 0,8 

Буряки столові коренеплоди 6,0 3,0 1,6 

Капуста головка 1,2 0,6 0,3 

 

Величина Кп 137Cs  і 90Sr в усіх сільськогосподарських культур як у рік випадінь, 

так і в наступні роки, значно відрізнялися у різних типах ґрунтів. Для всіх видів 
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культур на торфово-болотному ґрунті Кп 137Cs  більші у 7–15 разів ніж на дерново-

підзолистому і у 10–20 разів, ніж на сірому лісовому та  у 1530 разів, ніж на чорноземі. 

Найбільші значення Кп 90Sr – на дерново-підзолистому ґрунті, і менші, майже в 5 

разів, – на сірому лісовому ґрунті і в 10 разів – на чорноземі [51, 62]. Такі значні 

розбіжності вказують на те, наскільки сильно значення коефіцієнта переходу 137Cs  і 

90Sr залежить від типу ґрунту, на якому вирощується сільськогосподарська продукція, 

і який, в свою чергу, має певні агрохімічні властивості. За період після аварії значення 

Кп радіонуклідів у культури зменшилися для 137Cs  на органічних ґрунтах – до 100 

разів, на мінеральних – до 10–30 разів, а для 90Sr на мінеральних ґрунтах – до 3 разів.  

Вагомим фактором, що значно змінює радіаційний стан на забруднених 

територіях, є іммобілізація радіонуклідів ґрунтово-вбирним комплексом. Причому 

періоди напівзменшення коефіцієнтів накопичення радіонуклідів рослинами за 

рахунок цього процесу для 137Cs  і 90Sr значно менші, ніж періоди напіврозпаду 

радіонуклідів, що свідчить про більший, ніж розпад, внесок процесів іммобілізації в 

покращення радіаційної ситуації [63, 64]. 

 Останнім часом, у зв’язку з важким економічним становищем в країні, в 

радіоактивно забруднених регіонах спостерігаються випадки перевищення ДР-2006 

вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, що виробляється в 

громадському секторі. Так, в 2009 році було відмічене перевищення в 2 рази 

допустимого вмісту 90Sr у продовольчому зерні, що виробляється на бідних дерново-

підзолистих піщаних ґрунтах Полісся України на території зони добровільного 

гарантованого відселення (3-я зона). Існує дві причини такого факту. По-перше, на 

цій території в аварійних радіоактивних випадіннях 90Sr знаходився в матриці 

частинок опроміненого ядерного палива і був недоступний рослинам. З часом 

відбулося розчинення паливних частинок та перехід 90Sr у ґрунтовий розчин з 

наступним включенням його у міграційні процеси. По-друге, останній раз вапнування 

за кошти Чорнобильського фонду кислих ґрунтів проводилося в 2006 році.  

Продукція тваринництва відіграє надзвичайно важливу роль у харчуванні 

людини. З молоком та м’ясом в організм людини разом із поживними речовинами 
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надходить і значна кількість радіонуклідів 137Cs  і 90Sr , що зумовлює додаткове 

внутрішнє опромінення населення [65, 66].   

У міграції радіонуклідів, 137Cs і 90Sr стають однією із ланок трофічного ланцюга 

до тварини. Рослинний корм є джерелом надходження радіонуклідів в організм 

сільськогосподарських тварин. Водночас найбільше рослинного корму 

трансформується організмом великої рогатої худоби, що сприяє залученню до 

біогенної міграції значних обсягів 137Cs  і 90Sr. При пасовищному утриманні певна 

кількість радіонуклідів може надходити із частинками землі, що заковтуються разом 

із травою [24, 67]. Наприкінці 90-х років на радіоактивно забруднених територіях 

були ліквідовані колгоспи і радгоспи, відбулося розпаювання сільськогосподарських 

угідь. При розпаюванні землі населенню для випасів та сінокосів були виділені 

угіддя, розміщені в критичних, з точки зору накопичення радіонуклідів, ландшафтах. 

У п. 3.22 «Концепції ведення агропромислового виробництва на забруднених 

радіонуклідами територіях та їх комплексної реабілітації на період 2000–2010 рр.» 

застережено, що «…безпечне користування такими ділянками може бути гарантоване 

тільки за умови, що вони перебувають у володінні КСП, або у державному резерві» 

[68].  

Проте, велика частка виділених селянам сінокосів і пасовищ знаходиться на 

гідроморфних органогенних чи дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах, 

розміщених, частіше за все, в зволожених низовинах і заплавах річок з високим 

рівнем ґрунтових вод, де Кп 137Cs  і 90Sr з таких типів ґрунту в рослинність досить 

високі, тому корми для відгодівлі худоби у населення характеризуються підвищеним 

рівнем радіоактивного забруднення. Внаслідок цього, у значної кількості приватних 

підсобних господарствах ще й досі виробляється молочна і м’ясна продукція, вміст 

радіонуклідів в якій значно перевищує встановлені державні нормативи. Так, 

кількість зразків сільськогосподарської продукції із вмістом радіонуклідів 137Cs і 90Sr, 

що перевищує допустимі рівні, у 2006 рр. становила – 2,2 %, у 2007 р. – 1,4 %, у 2008 

– 1,3 %. 

Згідно з прогнозом забруднення сільськогосподарської продукції, внаслідок 

значного уповільнення автореабілітаційних процесів, рівні її радіоактивного 
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забруднення і, як наслідок, дози внутрішнього опромінення населення в критичних 

населених пунктах без застосування контрзаходів будуть зменшуватися дуже 

повільно, з періодом напівзменшення у 20–30 років (табл. 1.5).  

Таблиця 1.5 

Перевищення ДР-2006 за вмістом радіонуклідів 137Cs і 90Sr при радіологічному 

контролі сільськогосподарської продукції (м'ясо, молоко ВРХ), 2006–2009 рр. [69]  

Область 

Зразків сільськогосподарської продукції 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

усього > ДР-

06 

усього > ДР-06 усього >ДР-06 усього >ДР-06 

Волинська 64508 3182 59205 2681 48740 1774 39145 1080 

Житомирська 38813 1848 38581 1202 16833 741 14451 415 

Київська 71859 185 119435 48 55724 163 64282 54 

Рівненська 49377 872 40869 1194 26122 676 9500 458 

Черкаська 912 – 833 – 788 – 1408 – 

Чернігівська 54170 61 104000 62 96200 68 106200 22 

Разом 279639 6148 362923 5187 244407 3422 234986 2029 

 

У шлунку та кишечнику за фізичного подрібнення корму, дії ферментів, 

кислого середовища шлункового соку, жовчі та інших факторів, радіонукліди 

переходять у легкодоступну форму для всмоктування. На процеси їх всмоктування і 

депонування впливають вік, вид та фізіологічний стан тварин, наявність у раціоні 

клітковини, хімічних аналогів радіонуклідів. Інтенсивність і величина всмоктування 

радіонуклідів у шлунково-кишковому тракті (ШКТ) залежить від хімічної форми 

сполуки, до складу якої він входить. Добре всмоктуються радіонукліди, що 

знаходяться у вигляді іонів. Майже не всмоктуються радіонукліди, що входять до 

складу оплавлених силікатних частинок.  

З ШКТ моногастричних тварин (свині, коні) з раціону всмоктується до 100 %  

137Cs, а у жуйних (велика рогата худоба, вівці, кози) в кров переходить, відповідно, 

50–75 %, 57 % та 68 % радіонуклідів. Рівні всмоктування радіонуклідів 90Sr з ШКТ 

коливається в межах від 5 до 60 %, складаючи в середньому 30 %  [24, 67, 70]. 
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Швидкість надходження радіонуклідів в ШКТ, органи і тканини значно 

перевищує швидкість виведення їх з організму. Тому за постійного надходження 

радіонуклідів відбувається їх накопичення в організмі. Встановлено, що 

радіонукліди, які потрапили в кров, включаються у процеси обміну речовин, 

розподіляються по органах та тканинах, а також виводяться із організму з калом, 

сечею, у лактуючих тварин з молоком, у вагітних тварин з організмом 

новонароджених.  Час, протягом якого з організму виводиться половина 

радіонуклідів, називають ефективним періодом напіввиведення. Зменшення вмісту 

радіонуклідів в організмі відбувається як за рахунок їх біологічного виведення у 

процесі обміну речовин, так і за рахунок їх фізичного розпаду.  

Радіоцезій виводиться з організму переважно у процесах обміну, тобто 

біологічним шляхом, а радіостронцій – за допомогою обох шляхів. Ефективний 

період напіввиведення радіоцезію у корів, залежно від рівня їх продуктивності, 

коливається в межах 20–40 діб, у свиней він складає 15–30 діб. У м’яких тканинах 

концентрація радіостронцію зменшується у 2 рази через 2,5–8,5 діб. Із скелета тварин 

до 30 % радіостронцію виводиться з ефективним періодом напіввиведення 90–360 діб. 

Це, так званий, обмінний стронцій. Решта його фіксується у мінеральній 

матриці кісток і практично не виводиться з організму тварин. Притому, що 

концентрація радіостронцію в кістках постійно збільшується, збільшуючи і 

радіаційний вплив на клітини кісткової тканини та на кістковий мозок. 

Ефективний період напіввиведення для 70 % радіостронцію із скелету складає 

10–15 років [24, 71]. Радіонукліди з током крові переносяться до тканин та органів, 

частково затримуючись та вибірково накопичуючись у них. Радіонукліди цезію 

накопичуються переважно дифузно в усіх м’яких органах та тканинах, а стронцій – у 

кістках. Відсоток переходу радіоцезію у м’ясо тварин досить високий. У середньому 

в 1 кг яловичини переходить 4 % 137Cs  з раціону, у конину – до 9 %, свинину – 25 %, 

у баранину – 15 %. Максимальні коефіцієнти переходу 90Sr у корів з раціону в 1 кг 

кісток становлять 7,7 %, м’язової тканини – 0,06 %. У 1 кг свинини з корму переходить          

0,3 %  90Sr [24, 72]. Накопичення цих радіонуклідів в організмі залежить від рівня 

вмісту в раціоні калію і кальцію, збільшення їх вмісту зменшує інтенсивність 
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накопичення, відповідно, 137Cs  і 90Sr [73–75]. У молодому організмі інтенсивність 

накопичення радіонуклідів вища, ніж в дорослому. Так, у одному кілограмі м’язової 

тканини телят 2-місячного віку накопичується 55 %, 4-місячного – 36 %, 6-місячного 

– 16 %, 12-місячного – 7–8 %, більше 18-ти місяців – 4 % 137Cs, від кількості, яка 

надійшла з раціоном. Максимальна концентрація радіостронцію в скелеті 

відмічається через 260–270 діб. Дослідженнями встановлено, що через 55 днів після 

переведення тварин на годівлю чистими кормами у великої рогатої худоби 

виводиться 65 % 137Cs  [67, 76]. 

Перехід радіонуклідів з кормів у продукцію тваринництва залежить від рівня 

повноцінності годівлі тварин, їх віку, фізіологічного стану, продуктивності, тому в 

умовах рівноважного стану в одному кілограмі м’язової тканини великої рогатої 

худоби накопичується 0,02–0,06 %  90Sr та 4–9 % 137Cs, що надійшли із добовим 

раціоном [77–79]. У корів у період рівноваги з 1 л молока виводиться 0,46–1,25 % 

137Cs  та 0,12–0,16 % 90Sr від добового надходження його до організму з кормом. У 

високопродуктивних тварин Кп 137Cs  з раціону в молоко складаює 0,7 %, а для 

пасовищного періоду – 0,9 %. Це зумовлено поїданням тваринами разом з травою 

дернини та ґрунту [80–82]. За тривалого надходження в організм тільної корови 

радіонуклідів, у плоді накопичується до моменту народження до 1 % 90Sr та 0,5 % 

137Cs, які надійшли з кормом в організм тварини [82–84]. Аналіз літературних джерел 

свідчить, що питання щодо міграції радіонуклідів у трофічних ланцюгах вивчені ще 

не досить детально [24, 75, 83, 85]. 

 

1.2. Біологічні ефекти при опроміненні організму малими дозами радіації 

У початковий  період після аварії на ЧАЕС складно було уявити, що її наслідки 

будуть відчутні через чверть століття. Аварія стала унікальною не тільки за 

масштабами – кількістю викинутих в атмосферу радіонуклідів, площами забруднених 

територій, колективній дозі одержаної населенням і ліквідаторами аварії, але й у 

зв’язку зі незвичайно сильним «йодним ударом» і наявністю мільйонів людей, які 

одержали «малі дози» радіації, котрі вважалися абсолютно безпечними. Наразі погляд 

на дію малих доз іонізуючої радіації змінився. Тому з’ясування механізмів дії малих 
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доз і їх біологічних ефектів є однією з фундаментальних проблем радіобіології і 

загальної екології [83].Численними дослідженнями, проведеними в Україні, Білорусії 

і Росії, встановлено, що серед опроміненого населення, ліквідаторів аварії та дітей, 

які мешкають на забруднених радіонуклідами територіях, захворюваність по багатьох 

хворобах збільшилась після аварії в декілька разів. 

Науковцями на основі багатьох досліджень виявлена низка особливостей 

біологічної дії малих доз радіації: 

1) малі дози опромінення активно впливають на метаболізм тварин і людини; 

2) у визначених інтервалах доз низькоінтенсивне опромінення більш 

ефективне, ніж гостре; 

3) залежність ефекту від дози опромінення може носити нелінійний, 

немонотонний, полімодальний характер; 

4) дози, за яких спостерігаються екстремуми, залежать від потужності 

(інтенсивності) опромінення і зменшуються при її зниженні; 

5) опромінення в малих дозах призводить до змін (у більшості випадків – до 

збільшення) чутливості до дії пошкоджуючих факторів. 

Існують значні відмінності впливу радіації на людину і біоту, якщо навіть вони 

знаходяться в однаковому середовищі в один і той же час [86]. 

Отже, можуть існувати відмінності в результуючих дозах, отриманих різними 

рослинами і тваринами, і в потужностях доз, з якими вони піддаються опроміненню 

(на кілька числових порядків) [84]. Різні дози отримують різні тканини і органи. 

Належність до різних типів випромінювання, а також зв’язок із зовнішніми і 

внутрішніми джерелами може призвести до того, що опромінюються різні тканини і 

органи, все це викличе різні біологічні наслідки для різних видів тварин і рослин. Це 

особливо стосується β- і γ-випромінюючих нуклідів. Зазначені відмінності вже були 

предметом багатьох оглядів. Таким чином, цей розділ коротко розглядає деякі із 

загальних рис впливу радіації на живі істоти. 

ДНК – основна критична мішень при виникненні біологічних радіаційних 

ефектів у всіх живих організмах. Це було доведено багатьма радіобіологічними 

дослідженнями, у яких використовувалися різні типи клітин тварин і рослин. Діаметр 
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всіх молекул ДНК близько 2 нм, і, з точки зору чутливості структур до поглинання 

енергії, це призводить до значної подібності у реакції на радіаційний вплив у різних 

організмів [87, 88]. 

Іонізуюча радіація індукує значну кількість різних типів пошкоджень ДНК, і не 

всі вони будуть однаково важливі для кінцевих клітинних ефектів, які представляють 

інтерес для радіаційного захисту. Пошкодження, які можуть вести до втрати або зміни 

генетичної інформації в ДНК, розглядаються як найбільш критичні зміни ДНК з 

точки зору інактивації клітин, виникнення мутацій, хромосомних аберацій і клітинної 

смерті. Особливо важливими є подвійні розриви, які, як вважають науковці, складно 

піддаються точному відновленню [89]. 

Хоча клітини більшості ссавців містять приблизно однакову кількість ДНК, 

вони проявляють різну радіочутливість. Радіочутливість також змінюється в 

залежності від фази клітинного циклу, і регулювання клітинного циклу суттєво 

впливає на радіочутливість. Дійсно, догма радіобіології, сформульована ще в 1906 р. 

Бергоньє і Трибондо [90], стверджує, що клітини радіочутливі, якщо вони мітотично 

активні, проходять багаторазові поділи і є функціонально недиференційованими. 

У ссавців велика частина відтворення клітин відбувається в кістковому 

мозку і тонкому кишечнику. Для інших тканин, наприклад, тканини центральної 

нервової системи, найбільша радіочутливість відзначається під час раннього 

розвитку, коли зростають нейробласти. Можна очікувати, що реакція на опромінення 

цих тканин у ссавців і, можливо, у всіх хребетних аналогічна реакції у людини. В 

інших організмів радіочутливими можуть виявитися зовсім інші частини: у рослин, 

зазвичай, тканини меристеми, розташовані в коренях і пагонах, а в деревах – кільце 

клітин деревини навколо центрального стовбура. Це поверхневе розташування 

меристеми робить її особливо чутливою до опромінення від випадаючих 

радіонуклідів. Концепція поглиненої дози дає гарний опис поглинання енергії в 

біологічних системах. За малих доз або в низьких потужностях дози відбувається 

гетерогенний просторовий розподіл поглиненої енергії, і опромінення, при цьому, 

може призводити до різних біологічних ефектів для однієї і тієї ж поглиненої дози 

[91].  
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Ця відмінність може бути кількісно описана за допомогою поняття відносної 

біологічної ефективності (ВБЕ), яка пов’язується з певним біологічним кінцевим 

ефектом в конкретних організмах або тканинах. Для людини радіаційний ваговий 

фактор виводиться з даних по ВБЕ, але ці дві величини сильно розрізняються. 

Радіаційний вагомий фактор – це узагальнений кількісний параметр, що представляє 

всі відповідні кінцеві ефекти у всіх тканинах тіла, і виведення цього параметра 

пов’язане зі значними припущеннями. Рекомендації Комісії 1990 р. для людини 

пропонують радіаційний ваговий фактор 1 для фотонів і електронів, 5 – для деяких 

нейтронів (<10 кеВ і > 20 МеВ) і 20 – для α-частинок [92]. 

Останнім часом виявився великий інтерес до використання аналогічної 

методології і параметрів для тварин і, в першу чергу, для рослин при оцінці наслідків 

впливу радіації з високою щільністю іонізації. Був запропонований широкий набір 

цих параметрів [91]. Великі дози опромінення можуть вбити значну кількість клітин, 

або порушити функцію життєвих органів і тканин. Вище певної порогової дози 

заподіюється детермінаційна шкода, а тяжкість ураження зростає з дозою. Рак, або 

спадкові ефекти є стохастичними, зазвичай викликаються пошкодженням у окремій 

клітині, і ймовірність їх появи – але не ступінь шкоди, передбачається пропорційним 

дозі в області малих доз їх низьких потужностей. Отже, передбачається, що для 

людини стохастичні ефекти є безпороговими. Це припущення одержує все більшу 

підтримку як результат вивчення механізмів біологічної дії іонізуючих 

випромінювань [92]. Для захисту видів, що не відносяться до ссавців, було б 

передчасним на цьому етапі намагатися відрізнити детерміністичні та стохастичні 

ефекти. Радіаційні ефекти можна було б послідовно, раціонально згрупувати за 

кількома широкими категоріями, такими як передчасна смертність (організм вмирає 

раніше, ніж це сталося б, якби він не піддавався опроміненню), «захворюваність» 

(погіршення загального фізичного або ментального стану, включаючи ефекти росту і 

поведінки) та зниження репродуктивних потенцій (у тому числі ефекти фертильності 

та плодючості). 

Передбачається, що захворюваність і порушення репродуктивних потенцій 

відбуваються за доз, набагато менших, ніж дози, що призводять до смертності. 



41 

 

Іонізуюча радіація може також викликати пошкодження, які проявляються в 

наступних поколіннях. НКДАР ООН для людини дає оцінку ризику спадкових 

ефектів у потомстві опромінених індивідуумів близько 10 % від ризику захворювання 

на рак у опромінених батьків [93]. Для живих організмів, крім людини, зрозуміти 

ступінь значущості спадкових ефектів на рівні популяції (тобто здоров’я популяції і 

її виживання) ще складніше через наявність природного відбору. Тільки у випадках, 

коли мутації надають селективні переваги у зв’язку з особливими умовами 

навколишнього середовища, вони будуть поширюватися в популяції. «Шкідливі» 

мутації звичайно будуть селектовані з популяції, а «нейтральні» мутації можуть 

зберігатися через багато поколінь. Таке поняття в теорії мутацій, як селективний 

баланс, обговорювалося НКДАР ООН [93]. 

Всі перераховані вище категорії включають в себе велику кількість різних 

радіаційних ефектів на рівні окремих організмів, і всі разом вони відбивають 

обмеженість наших знань наразі. Але вони аналогічні кінцевим ефектом, що часто 

використовуються при оцінці ризику для інших факторів стресу в навколишньому 

середовищі. Ці категорії ефектів відображають потреби захисту навколишнього 

середовища і його збереження. Ефекти на більш високих рівнях біологічної 

організації (популяції та екосистеми) спостерігаються тільки за умови, якщо 

відзначається вплив на окремі організми. Таким чином, дані по ефектах, як правило, 

збираються для окремих індивідуумів, а не для більш високих рівнів організації. 

Необхідно бути обережним при аналізі ситуацій, в яких вплив на індивідуумів не 

може бути легко розпізнано, а вплив на популяцію може проявитися. У залежності 

від обставин і потреб оцінки радіаційних ефектів можна провести на рівні 

індивідуумів, популяцій, угруповань чи екосистем. Такі оцінки можуть виявитися 

надзвичайно складними і будуть залежати від багатьох факторів, таких як число 

індивідуумів всередині популяції, які зазнали впливу, природа різних типів популяцій 

всередині угрупувань тощо. У природному середовищі ситуація може ускладнитися 

через взаємодії між кожним індивідуумом і його оточенням. Ці дії також можуть бути 

видозмінені під впливом інших факторів стресу в навколишньому середовищі, або 
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комбінованих ефектів, пов’язаних з наявністю інших забруднювачів, а також 

взаємодії на різних харчових рівнях. 

Важливим чинником в екології є взаємозалежність популяцій і угруповань. 

Зміни в одному екологічному показнику можуть мати сильний вплив на інші. 

Екосистема складається з певної кількості біотичних і абіотичних компонент, і 

радіаційні наслідки залежать частково від радіочутливості окремих біотичних 

складових, що переважають у цій екосистемі. Вплив на екосистеми зазвичай 

спостерігається на популяційному або більш високих рівнях організації, тоді як дані 

по дозовій реакції, як правило, збирають на індивідуальному рівні (організмі). Таким 

чином, існує необхідність виявлення концептуальних зв’язків між молекулярними 

ефектами на рівні індивідуума з потенційними ефектами на рівні популяцій і 

екосистеми. Вони можуть бути численними і складними (додаток А), а оцінка впливу 

факторів стресу в навколишньому середовищі,  в тому числі і іонізуючої радіації, за 

межами рівня індивідуума обмежена дефіцитом інформації. 

Радіогенні ефекти іонізуючої радіації виявляються в модифікації активності 

рецепторів, іонних каналів, цитоплазматичних протеїнкіназ, які відіграють важливу 

роль у процесах апоптозу (запрограмованої загибелі клітин), регуляції клітинного 

циклу, репродуктивних механізмах та онкогенезі. Тому за останні роки зріс інтерес 

до дослідження молекулярних механізмів дії радіації в малих дозах. 

Виділяють дві принципові особливості дії іонізуючої радіації у малих дозах на 

клітини [94]: 

1. У діапазоні малих доз при збільшенні останніх від фонових значень до межі 

дози одиничної дії, яка обмежує їх діапазон, дозозалежною величиною є число клітин, 

які отримали малу дозу, а не середнє число пошкоджень у кожній клітині, яке в цьому 

діапазоні не залежить від дози. 

2. Інволюційно вироблені, індуковані фоновими дозами, механізми реакцій 

клітин повинні зберігатися у всьому діапазоні малих доз. 

Під впливом іонізуючого випромінювання в малих дозах індукується низка 

ефектів, які не спостерігаються в більших дозах [95]. 



43 

 

– адаптивна відповідь – зростання стійкості до дії підвищених доз іонізуючого 

опромінення. Водночас перевага організмів, у яких сформувалась адаптивна 

відповідь, над тими, що не отримали малої адаптивної дози, виявлятиметься за 

несприятливих умов росту та розвитку; 

– стимуляція проліферативної активності бактеріальних, тваринних та 

рослинних клітин у культурі; 

– інтенсифікація різних біохімічних та фізіологічних процесів унаслідок 

опромінення клітин та багатоклітинних організмів, яка може супроводжуватися 

загальною активізацією процесів життєдіяльності організму, що виражаються в 

посиленні росту, нагромадженні маси, прискоренні темпів розвитку – 

радіостимуляція або радіаційний гормезис [96]. 

Гормезис виявляється в широкому інтервалі доз, починаючи від дуже малих – 

порядку 10-2 Гр, та закінчуючи в межах області декількох грей. Встановлено, що при 

опроміненні ембріонів курей сумарною дозою 7,5×10-4 Гр відбувається збільшення 

поділу клітин та прискорюються процеси диференціації. За даними О. М. Кузіна, 

опромінення щурят на 21 добу постнатального розвитку малою дозою 2,88 сГр 

призводить до прискореного розвитку (маса становить 121% порівняно з контролем). 

Для пояснення природи гормезису запропоновано низку гіпотез. Найбільш 

мотивованою з них є гіпотеза О. М. Кузіна [97], за якою гормезис зумовлюється 

активацією певних генів під впливом так званих «тригер-ефекторів», що регулюють 

репресію окремих ділянок геному. Під впливом малих доз іонізуючої радіації 

спостерігається функціональне перепрограмування геному. Це явище може бути 

наслідком виявленого ефекту зміщення прицентромірних ділянок хромосом до 

центру ядра в опромінених клітинах. За гіпотезою О. М. Кузіна, «тригер-ефектори» 

належать до тих систем клітини, які контролюють експресію генів. 

Остання ж визначається взаємодіями ДНК з ядерними білками. Внаслідок 

опромінення в малих дозах змінюються взаємодії ядерних білків із різними за 

ступенем метилювання рибосомними генами – рДНК. Ці зміни зумовлені тим, шо за 

дії малих доз зменшується обсяг метилювання рДНК. Вважають, що існує три 

причини, які свідчать про можливість радіаційного гормезису [98]: 
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– збільшення кількості перехоплювачів вільних радикалів, що перевершують 

потребу в нейтралізації радикалів, які виникають за таких доз; 

–   посилення процесів репарації ДНК; 

– стимуляція відтворення клітин, особливо клітин імунної системи. 

Явище гормезису аж ніяк не свідчить про те, що малі дози є безпечними для 

біологічних систем. Гормезис є проявом соматичних реакцій, і, водночас, із ним 

можуть виникати молекулярні ушкодження, внаслідок яких формуються стохастичні 

ефекти – генетичні порушення та трансформація клітини. Адже передавання клітині 

енергії іонізуючого випромінювання в треці зарядженої частинки або γ-фотона 

спричиняє дозонезалежне ураження, а тому й радіаційне ушкодження, частота якого 

залежить від значення дози, має бути повним. Адже організм – це цілісна 

взаємопов’язана система, і будь-які зміни структури та метаболізму можуть 

призвести до порушення фізіолого-біохімічних процесів в опроміненому організмі 

(клітині). За умов незмінного енергетичного балансу стимуляція будь-яких процесів 

може бути причиною інгібування інших процесів. Водночас стимулюючий ефект 

може бути наслідком регуляторних процесів, індукованих пошкодженням інших 

тканин (органел клітини) [99]. 

Дія малих доз іонізуючої радіації на живий організм викликає зміни в 

структурних елементах клітини. Таким структурним елементом є плазматична 

мембрана. Плазматичні мембрани є інтегруючою і регулюючою ланкою уреалізації 

клітинних функцій та в управлінні метаболічними процесами. 

Багато фізіологічних реакцій будь-яких клітин і формених елементів крові 

залежать від фізико-хімічних властивостей поверхневої мембрани клітини, а також 

від її мікрооточення. Як відомо, у склад цитоплазменних мембран клітин крові 

ссавців входять заряджені макромолекулярні компоненти, які мають гідрофільні 

іонізовані полярні групи. За рахунок переваги аніонних груп на поверхні клітин крові 

утворюється надлишковий від’ємний заряд, який є однією з основних фізико-

хімічних характеристик біомембран. 

Електрофізичними характеристиками клітин крові визначається агрегатна 

стійкість та деформація формених елементів, утворення та підтримка певної 
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структури крові, яка рухається в кровоносних судинах та капілярах, антигенів і 

антитіл на клітинних поверхнях, адсорбцію та обмін речовин, які потрапляють у кров 

й інші важливі фізіологічні функції. Величина поверхневого потенціалу визначає 

концентрацію біологічно активних лігандів у примембранному шарі, і, за рахунок 

цього, в значній мірі керує взаємодією рецепторів клітини із сигнальними 

молекулами. Від поверхневого заряду суттєво залежать міжклітинні взаємодії. Таким 

чином, коливання заряду поверхні мембрани служить цінним джерелом інформації 

про структуру клітинної поверхні й характер впливу різних фізико-хімічних чинників 

на живу клітину. Дослідженнями С. А. Баджинян та ін. (1995) було показано 

зменшення мембранного потенціалу еритроцитів на сьому добу під впливом 

іонізуючого γ-випромінювання. 

Одним із можливих механізмів, які пояснюють ефект опромінення в малих 

дозах, є порушення під дією радіації функцій плазматичної й внутрішньоклітинної 

мембран. Встановлено, що в кооперативній системі білок-ліпідного матрикса 

мембран радіаційно-індуковані порушення структури мембрани призводять до змін 

властивостей інтегральних білків. Виявлено, що вплив іонізуючої радіації у дозі    

4×10-3 Гр на плазматичні мембрани еритроцитів зменшує активність Са2+-АТФази, у 

3,4 раза збільшує від’ємний заряд мембрани в області С2-зв’язуючого центру Са2+-

АТФази і Мg2+-АТФ-зв’язуючого центру. Це означає, що при опроміненні 

плазматичної мембрани еритроцитів у цій дозі структурні зміни Са2+ АТФази в першу 

чергу, впливають на Са2+ зв’язуючий центр. Таке опромінення знижує мікров’язкість 

мембранних ліпідів на 25 %, змінює поверхневий потенціал мембран і інтенсивність 

процесів перекисного окислення ліпідів. Досліджено, що хронічне внутрішнє                

γ-опромінення (137Cs) поглиненою дозою 0,08–0,26 Гр викликає зміну кількості числа 

еритроцитів у крові, а також призводить до значних змін фізичного стану і білкових 

компонентів мембран еритроцитів, зменшення осмотичної стійкості еритроцитів 

[100]. 

Показником функціональної активності плазматичної мембрани вважають 

зміну електричних властивостей клітинної поверхні. Встановлено також зменшення 

електрофоретичної рухливості під впливом малих доз радіації. 
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Виділяють два основних механізми зниження електрофоретичної рухливості 

клітин під впливом радіації [95]: 

а) відщеплення від’ємно заряджених вуглеводних залишків; 

б) перерозподіл зарядів на глибині глікокалікса, який супроводжується зміною 

вкладів окремих груп у величину електрокінетичного потенціалу. 

Вплив іонізуючої радіації на живу систему реалізується через утворення в 

останній іонів, збудження електронного стану молекул та виникнення радикалів Н+, 

ОН+ О2
+ , НО2

+, а також перекису водню Н2О2 [101]. Саме ці активні продукти 

ініціюють розвиток вільнорадикальних реакцій у водних та особливо у ліпідних 

структурах клітини. 

На думку Серкіза Я. І. та ін., ймовірність розвитку вільнорадикальних реакцій 

у клітинах значно вища за низької щільності іонізуючого випромінювання, що 

забезпечує більшу питому (на одиницю поглиненої дози) біологічну ефективність. Із 

зменшенням щільності випромінювання ймовірність пошкодження клітини 

підсилюється. Чутливими мішенями пошкодження клітин є мембрани. Згідно з цим 

припущенням, можна вважати, що чим вищою є інтенсивність випромінювання, тим 

вища щільність іонізації і тим менша ймовірність досягнення утворюваними 

активними радикалами чутливих мішеней мембран клітин. З одного боку, відомо, шо 

чим вища щільність іонізації, тим більше актів рекомбінації радикалів вона 

спричиняє. З іншого – плазматична мембрана клітини має електричне поле, яке 

притягує від’ємно заряджені радикали. Доведено, що із збільшенням щільності 

радикалів величина електричного поля зменшується. 

Ці дослідження підтверджують більшу ефективність процесів перекисного 

окислення ліпідів, за умов низьких величин потужності доз порівняно з високими. 

Встановлено, що активність ферментів антиоксидантивного захисту 

(гаммаглутамілтранспептидази та глутатіон-S-трансферази) змінюється більше від 

хронічного опромінення порівняно з одноразовим у тій самій дозі. 

До того ж, слід мати на увазі, що здатним до фагоцитозу клітинам крові взагалі 

властива здатність до підвищення рівня вільнорадикальних процесів, оскільки 

генерація активних форм кисню є обов’язковим елементом їх внутрішньоклітинної 
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О2- цитотоксичності. Відомо, що для поліморфноядерних лейкоцитів за фагоцитозу 

властивий дихальний вибух – різке підсилення споживання О2, що супроводжується 

генерацією значної кількості вільних радикалів та перекисів, активацією 

хемілюмінесценції. 

Водночас, наприклад кисневі радикали, що продукуються нейтрофілами за їх 

активації під час запалення, спричиняють навіть пошкодження ендотелію та 

базальної мембрани судинної стінки. Вироблення активних форм кисню в лімфоцитах 

обов’язково потребує наявності Са2+ та глюкози. Встановлено, що зовнішнє 

опромінення в дозах до 100 мкГр стимулює окиснюваний вибух у цільній крові 

людей. 

Антиоксидантні системи захисту організму від ушкоджень внаслідок 

перекисного окиснення ліпідів можна умовно розділити на ферментативні та не 

ферментативні. До перших відносять ферменти, що інактивують вільні радикали та 

перекиси (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза та інші 

пероксидази, до певної міри – церулоплазмін тощо), і відновні ферменти, 

що відновлюють окиснені сполуки (глутатіонредуктаза, глюкозо-6-фосфат-

дегідрогеназа, метгемоглобінредуктаза та ін.); до неферментативних слід віднести 

речовини – антиоксиданти та відновлюючі (вітаміни А, С, Е, Р, К, відновлений 

глутатіон, естрогени тощо). 

Одним з найважливіших ендогенних антиоксидантів є глутатіон, який є 

трипептидом, утвореним цистеїном, глутаміновою кислотою та гліцином. Глутатіон 

присутній в організмі як в окисненій (GSSG), так і у відновленій (GSH) формах, є 

основним клітинним фондом мобільних сульфгідрильних груп. 

Антиоксидантна дія глутатіону каталізується спеціальними ферментами, серед 

яких глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза та глутатіон-S-трансфераза. 

Вплив малих доз іонізуючого випромінення на глутатіон-залежну 

антиоксидантну систему клітин крові вивчено мало. Встановлено, що разове 

рентгенівське опромінення морських свинок за дози близько 0,1 Гр через добу після 

опромінення призводить до двократного збільшення рівня кінцевих продуктів 

перекисного окиснення ліпідів у лімфоцитах периферичної крові, водночас в них 
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значно зростає рівень відновленого глутатіону, що вказує на мобілізацію ендогенних 

антиоксидантних ресурсів. 

У лімфоцитах селезінки встановлено, що через 3–12 годин після 

рентгенівського опромінення у малих дозах виявили дозозалежні односпрямовані 

зміни вмісту відновленого глутатіону та активність глутатіонтрансферази. Рівень 

відновленого глутатіону збільшується на 93 % через 12 год. Після опромінення за 

дози 0,13 мКл/кг (близько 0,5 сГр) та на 151 % – за дози 0,26 мКл/кг (близько                    

1 сГр). Активність глутатіонтрансферази підвищується на 57 % вже через 6 годин і 

залишається на такому рівні через 12 годин. У цей період не спостерігається 

підвищення рівня продуктів перекисного окиснення ліпідів, ймовірно, за рахунок 

адаптивних змін глутатіон-залежної системи [102]. 

Отже, ефекти опромінення клітин у малих дозах дуже різноманітні: деякі з них 

свідчать про активацію фізіологічних процесів, деякі про негативні зсуви у функціях 

окремих систем організму. Тому проблема біологічної дії малих доз іонізуючого 

випромінювання є надзвичайно важливою з огляду на необхідність визначення 

ступеня небезпеки малих доз для здоров’я людини й унормування дозових 

навантажень. 

Одним із найбільш згубних екологічних наслідків аварії на ЧАЕС стало 

радіоактивне забруднення сільськогосподарських угідь Поліського регіону, що 

визначило в результаті надходження радіонуклідів в організм людини і подальше 

його опромінення [103]. А тому, зазначену техногенну катастрофу в історії людства 

вчені розглядають як «сільську аварію». 

На думку P. M. Алексахіна (2006), такий висновок цілком обґрунтований з 

багатьох причин. По-перше, забруднення сільськогосподарських угідь і викликане 

цим виробництво та споживання продукції з підвищеним вмістом радіоактивних 

речовин були і залишаються одним із основних джерел опромінення населення, що 

проживає на забруднених територіях [104, 105]. По-друге, радіоактивне забруднення 

сільськогосподарської сфери розповсюдилося на досить великі території. По-третє, 

серед населення, що отримало додаткову дозу опромінення внаслідок забруднення 

навколишнього середовища, переважають сільські жителі [106]. Слід також 
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зазначити, що дози опромінення селян від 1,3 до 4-х разів вищі, ніж дози опромінення 

населення, що проживає в містах [107]. 

Особливо інтенсивного забруднення зазнали північні райони Київської, 

Житомирської, Рівненської і Волинської областей, північні і західні райони 

Чернігівської області. Зазначений регіон (Українське Полісся) в межах країни 

представляє більшу частину окремої фізико-географічної (агроґрунтової) зони 

сосново-широколистяних лісів [108] з характерними для цієї зони і достатньо 

поширеними лісовими екосистемами і заплавними луками. 

Підсумовуючи аналіз оцінки радіологічної ситуації на території Полісся 

України та формування дозових навантажень населення, слід зазначити, що 

незважаючи на значний теоретичний і експериментальний обсяг інформації з цієї 

тематики мало вивченими залишаються проблеми оцінки якості життя та радіаційної 

безпеки населення, що мешкає на радіоактивно забруднених територіях Північної 

частини України у віддалений після аварії на ЧАЕС період. 

 

1.3.  Вміст важких металів в  ґрунті та їх міграція у сільськогосподарську 

продукцію 

Забруднення навколишнього середовища важкими металами внаслідок 

техногенної діяльності населення (промисловість, автотранспорт, котельні, 

промислові стічні води тощо) стало однією із складних екологічних проблем для 

багатьох країн світу. Доведено, що в атмосферу щорічно надходить близько 6 млн 

тонн речовин шкідливих для здоров’я людей. Територія України має промисловість, 

відходи від якої є шкідливими [109–113]. 

За оцінкою Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського  [114], нині 

важкими металами забруднено близько 20 % сільськогосподарських угідь 

України. Згідно  з існуючими прогнозами, у перспективі важкі метали можуть стати 

більш небезпечними, ніж відходи атомних електростанцій і поділити перше місце з 

пестицидами. За останні роки забруднення ними навколишнього середовища 

збільшилося у 2,5–3 рази [115], а у біохімічні цикли щорічно надходить 3х105 тонн 

свинцю, 2х103 тонн кадмію [116]. 
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За техногенним хімічним навантаженням Україна у 3,0–6,5 раза переважає 

США і розвинуті країни Європи [117]. 

Забруднення навколишнього середовища важкими металами створило серйозні 

проблеми для безпечного сільськогосподарського використання ґрунтів [118], 

особливо поблизу автодоріг, великих промислових міст та металургійних 

підприємств. Ґрунт має важливе значення для функціонування агроекосистеми та 

життєдіяльності людини [119]. 

Згідно з обстеженнями стану здоров'я населення [120, 121] встановлено 

підвищений рівень його захворюваності, скорочення тривалості життя, зростання 

мертвонароджуваності [122, 123]. Від хронічного впливу на тварин низьких доз 

важких металів та їх сполук виникає стресовий фактор [124]. 

Внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами у 

популяції зростає чисельність спадкових генетичних аномалій. Згідно  з існуючим 

аналізом смертності встановлені головні її причини, а саме захворювання системи 

кровообігу (25–30 % випадків), злоякісні пухлини (20–30 %), отруєння, травми та 

нещасні випадки (23–34 %) [125]. 

Важкі метали не в однаковій мірі небезпечні для тварин і людей. Велику 

небезпеку мають елементи високої токсичності – свинець, кадмій, ртуть, миш’як, 

селен, фтор, цинк [1–5]. Помірну токсичність мають бор, кобальт, нікель, мідь [126]. 

Для кожного з них встановлені ГДК (гранично допустимі концентрації у воді, 

ґрунтах, рослинах, тваринницькій продукції). Велику небезпеку в сучасній 

екосистемі, як вказують B. I. Alloway, M. J. Notten, E. Steinnes, Z. L. Hea,  становить  

забруднення ґрунтів такими елементами як свинець, кадмій, мідь, цинк [127–130]. 

Свинець є кумулятивною отрутою і відноситься до особливо небезпечних 

забруднювачів. Відомо, що він у ґрунті може концентруватися у великих кількостях, 

є постійним компонентом органів і тканин живих організмів, депонується у кістках, 

звідки може знову потрапляти у кров [131, 132]. Його наявність у крові 200–400 мкг/л 

може викликати отруєння [133, 134]. Концентрація його в органах і тканинах ссавців 

становить від 2,3 до 35 мкг/кг [135]. 

За результатами досліджень на молодняку свиней встановлено, що підвищений 
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рівень свинцю у раціонах знижує їх продуктивність та підвищує витрати корму. 

Включення в раціон солей свинцю діяло на свиней аналогічно зниженню  

перетравного протеїну у раціоні на 15% та вмісту мікроелементів на  30 % [136]. 

Кадмій відносять до небезпечних елементів для живих організмів, він має 

високу рухомість. Він міститься у мазуті, дизпаливі, фарбах, лаках, промислових 

стічних водах [137]. Встановлено, що навіть за малих доз у навколишньому 

середовищі, в організмі людини він накопичується впродовж всього життя. Кадмій 

має низьку інтенсивність виведення із живих організмів, викликає порушення обміну 

кальцію, заліза, міді і цинку в організмі. Він накопичується в еритроцитах [138], 

нирках і печінці [139–141], знижує здатність організму протистояти хворобам. Він 

має мутагенні й канцерогенні властивості, руйнує еритроцити у крові, викликає 

гастрит і анемію [142]. 

З ґрунту частина свинцю і кадмію переходить у рослини (кормові культури) 

через коріння [143, 144]. Рослини здатні накопичувати важкі метали із ґрунту у 

великих кількостях [145]. Забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери важкими 

металами призвело до міграції і накопичення їх у продуктах харчування [146, 147]. 

Зокрема, в умовах Донецького району у продуктах харчування виявлено великий 

вміст свинцю – до 12 %, ртуті – до 6,7 % [148].  

Додавання солей кадмію до раціону і питної води викликає у щурів порушення 

процесів проліферації та диференціації клітин кісток, затримку росту і остеопороз, 

збільшується виділення Са із сечею і калом. Внутрішньом’язове введення хлористого 

кадмію у концентрації 1–3 мг/кг призводить до розвитку сполучно-тканинної 

пухлини [149]. 

Ртуть – це небезпечний для біологічних об'єктів токсикант. У біосфері 

малопоширений. Ґрунти нею забруднюються за рахунок викидів промислових 

підприємств при внесенні стічних вод і осадів підприємств хімічної промисловості й 

комунального господарства. Її органічні сполуки ушкоджують центральну нервову 

систему без зворотних змін, вони більш токсичні для тварин молодого віку, 

викликають канцерогенну, ембріотоксичну і гонадотоксичну дію [150–153]. 

Мідь бере активну участь у вуглеводному обміні, процесах тканинного 
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дихання, біосинтезі гемоглобіну. Її дефіцит часто призводить до виникнення анемії. 

Мідь бере участь в обміні заліза – підсилює мобілізацію депонованого заліза й сприяє 

його перенесенню у кістковий мозок [154]. 

Мідь у комплексі з марганцем і кобальтом стимулює ріст тварин, сприяє 

синтезу молочного жиру, підвищує перетравність протеїну, бере участь в утворенні 

гормонів гіпофізу, які стимулюють функції статевих залоз. У тварин мідь вбирається 

печінкою, якщо її бракує у кормах вони хворіють на лизуху. Стічні води мають у 

своєму складі понад 800 мг/кг стоків міді, що не рекомендується використовувати у 

сільському господарстві [151]. Мідний хронічний токсикоз має 2 періоди: скритий 

(відсутність змін у стані здоров'я тварин і зрушень у хімічних показниках крові) та 

гемолітичної кризи – різке збільшення міді у крові, зменшується кількість 

еритроцитів і гемоглобіну, підвищується рівень лейкоцитів і білірубіну, жовте 

забарвлення видимих слизових оболонок; максимальне накопичення її у печінці, 

нирках, м’язах [155–158]. 

Цинк входить до складу ферментів, бере участь у білковому, вуглеводному та   

фосфорному обмінах речовин. Його відносять до помірно токсичних хімічних 

елементів. Він необхідний для підтримки нормальної концентрації вітаміну А у 

плазмі крові, сприяє мобілізації вітаміну А із печінки [159–164]. В організмі тварин і 

людей цинк входить у 40 ферментних систем та до складу інсуліну, він володіє 

антиоксидантними властивостями, покращує засвоєння жарознижуючих вітамінів у 

кишечнику [165–168]. 

 Підвищена концентрація цинку в організмі тварин спричиняє канцерогенний 

вплив та інші отруєння. Прояви цинкової інтоксикації пов'язані з конкретним 

відношенням цинку до інших металів. Так взаємодія Сu–Zn може мати двоякий 

характер: синергізму [169, 170] або антагонізму [171]. При комбінованій дії чотирьох 

металів – Zn, Cd, Nі, Cu – встановлено зниження їх синергічного та підвищення 

антогонічного впливу [172]. Надлишок Zn в організмі може посилювати токсичний 

ефект інших важких металів,  водночас може відбуватися зниження вмісту Са у крові 

і у кістках при одночасному порушенні засвоєння Р – як наслідок розвивається 

остеопороз [173]. За даними Т. П. Булавіної і С. О. Семенової [174] зниження цинку з 
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підвищеним вмістом свинцю у раціонах ростучих свиней призводить до зниження 

перетравності всіх поживних речовин корму. За тривалого надходження Zn в організм 

тварин відбувається атрофія яєчників, затримання статевої охоти, посилення 

сприятливості до захворювання статевої системи і всього організму [175].  

Отже  важкі метали − один з найнебезпечніших забруднювачів навколишнього 

природного середовища, а також і кормів. Вони накопичуються у рослинах, організмі 

тварин із харчовими продуктами потрапляють до організму людини. Встановлено 

максимально допустимий рівень важких металів у кормах для тварин (мг на 1 кг 

корму), зокрема, у зерні, грубих і соковитих кормах, коренебульбоплодах, кормах 

мікробного синтезу і мінеральних добавках, відповідно, становить: ртуті – 0,1; 0,05; 

0,05; 0,1 і 0,1; кадмію – 0,3; 0,3; 0,3; 0,3 і 0,4; свинцю – 5,0; 5,0; 5,0; 5,0 і 50,0; міді – 

30,0; 30,0; 30,0 ;80,0 і 500,0; цинку – 50,0; 50,0; 100,0; 100,0 і 1000,0; кобальту – 1,0; 

1,0; 2,0;3,0 і 2,0. Марганець відносять до елементів, без яких тварини не можуть 

існувати. Його дефіцит у раціоні призводить до схуднення, зниження продуктивності 

тварин, безплідності. У молодих тварин затримується ріст, у птахів виникають такі 

захворювання як атаксія, хондродистрофія, перозис. Цей елемент бере участь у 

процесах формування скелету, рості, розмноженні, вуглеводному обміні, тканинному 

диханні, підвищенні окисних процесів; підсилює активність багатьох ферментів, 

підсилює дію вітамінів В, впливає на статеві органи подібно вітаміну Е. 

Захворювання від нестачі марганцю частіше зустрічаються у птиці і рідше у великої 

рогатої худоби, свиней і коней. Мінімальна кількість марганцю для птиці – 30 мг, в 

т.ч. для курчат – 50 мг, качок – 40 мг, для ВРХ – 10 мг, свиней – 20–40 мг на 1 кг 

корму [175, 176]. 

 

1.4.  Нітратне забруднення продукції рослинництва та його вплив на 

здоров’я людей  

Донедавна нітрати вважали малотоксичними хімічними сполуками, які навіть у 

великих дозах не викликають істотних відхилень у стані здоров'я людини [177].  

У продуктах харчування різного походження з'явилося велика кількість нітратів 

та нітритів, тому цією проблемою надмірно зацікавились екологи та медики. Значне 
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перевищення гранично допустимої концентрації (понад 30 % сільськогосподарської 

продукції)  з'явилося із швидким зростанням напряму до збільшення виробництва 

рослинної продукції (найбільше овочевої) [178]. 

Найбільшим джерелом надходження нітратів в організм людини є продукти 

харчування рослинного походження. Природними та антропогенними шляхами 

нітрати надходять у навколишнє природне середовище. Мінеральні  добрива, які 

використовуються у сільському господарстві та промисловості, є найбільшими 

забруднювачами ґрунтів. З амонійними та азотнокислими солями, які містяться у 

воді, залишками рослин та різними видами добрив азот надходить у ґрунт. Підвищена 

концентрація нітратів у рослинах може бути не тільки від органічних  (гною, торфу, 

перегною), і азотних добрив ( аміачна та натрієва селітра, карбамід, сульфат амонію), 

а й на високогумусних ґрунтах, якщо для цього сприятливі умови для  азоту у ґрунті 

та мінералізації органічної речовини [179].    

Бар'єром міграції нітратів у навколишнє природне середовище  є великий рівень 

нітратів у ґрунті, що спричинює інтенсивне накопичення їх у рослинах, та є причиною 

накопичення нітратів у організмі людини. Від виду, сорту і їх біологічних 

властивостей залежить вміст нітратів у рослинах. У коренеплодах (редис, морква, 

червоний буряк) і зелених овочевих культурах (салат, шпинат, кріп, петрушка) – 

найбільший вміст нітратів, а у бульбах картоплі та томатах значно менший. Через 

неоднозначні умови вирощування тепличних рослин, більше нітратів у ранніх овочах, 

а значно менше у фруктах та ягодах [180, 181]. 

Солі нітратної кислоти НNО3, котрі є природними сполуками харчових 

продуктів рослинного походження є нітрати. Із ґрунту рослина може накопичувати 

набагато більше сполук азоту, ніж їм потрібно для розвитку. Тобто частина нітратів 

синтезується у рослинні білки, а інша поступає у організм людини. 

Елементом, який потрібен для всіх форм життя, є азот. Він виділяє аміак, під 

час розщеплення білків та інших азотовмісних речовин у процесі колообігу у природі. 

Нітрофікація – це процес переходу аміаку у солі азотної кислоти, переходять під дією 

бактерій двох видів. Перші окислюють аміак до нітритів, а другі − перетворюють у 
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нітрити, які, у свою чергу під дією дезинфікуючих бактерій перетворюються на азот 

та знову потрапляють в атмосферу [182]. 

У ґрунті нітратний азот знаходиться у рухливій формі, тому після дощу або при 

поливі легко вимивається за межі кореневої зони, найбільш це стосується легких 

ґрунтів. Глибокий контроль всіх етапів виробництва, збереження і споживання 

продуктів харчування, переробки − є шляхом вирішення проблеми забруднення 

нітратами [183].  

Джерелами азотного живлення рослин є амонійний та нітратний азот. Важливо, 

щоб не було перевищення нітратів у рослинах, хоча накопичення їх – це природне 

фізіологічне явище. Існує низка факторів, які впливають на процес синтезу 

азоторганічних сполук.  Повинно бути багато світла та розвинений і не пошкоджений 

шкідниками та уражений хворобами листовий апарат. Температура повинна бути 

оптимальною та рослина має мати забезпечена вологою. Надходження фосфору, 

магнію, мікроелементів та калію повинно бути збалансоване. Для того щоб не було 

перевищення нітратів у рослинах, потрібно контролювати кількість мінерального 

азоту у ґрунті та  створювати умови найбільш продуктивного використання азоту, 

котрий забезпечує формування органічної речовини або врожаю [184]. 

Основним джерелом азотного живлення є нітрати, а з іншого боку, вони мають 

негативний вплив на здоров'я тварин та людей, а їх перевищення несе за собою важкі 

екологічні наслідки. Найбільшою проблемою реалії  постало питання підвищеного 

вмісту нітратів у харчових продуктах. Більшу частину раціону людини складають 

овочі, ягоди та фрукти і разом із ними потрапляють в організм і нітрати. Це становить 

близько 70 % добової дози, тоді як 30 % − це вода, м'ясні та інші продукти. В 

основному надлишок нітратів у рослинах відбувається тільки тоді, коли для їх 

засвоєння присутня більша кількість азоту, ніж потрібно для створення органічної 

речовини. Рівень нітратів підвищується, коли збільшується кількість протеїнів, а 

цукрів зменшується.  

Найбільш актуальною і гострою проблемою є токсичне накопичення нітратів у 

сільськогосподарській продукції, що має негативний  вплив  на людину, оскільки, 

нітрати характеризуються досить широким спектром токсичної дії. Саме нітрити 



56 

 

завдають шкоду організму людини, адже нітрати самі по собі не такі токсичні. 

Головна загроза високої концентрації нітратів в організмі – це можливість нітрит-іона 

брати участь у реакції нітрозування амінів і амідів, результатом якої утворюються 

нітросполуки, котрі і мають канцерогенну і мутагенну дію. У людей спостерігається 

метагемоглобінемія – перетворення гемоглобіну на метагемоглобін, який не здатний 

переносити кисень,  що знижує резистенцію організму до впливу канцерогенних і 

мутагенних агентів [185]. 

Тривале вживання води, овочів та фруктів, котрі забруднені нітратами, 

призводить до хронічної інтоксикації. Також метаболіти: нітрити і нітрозосполуки 

потрапляють в організм людини за постійного вживання продуктів із підвищеним 

вмістом нітратів. На жаль наразі точного балансу приходу і витрат нітратів в організм 

людини скласти не вдалося. Бо вони не тільки надходять в організм, але і мають 

здатність утворюватись в ньому. Від кліматичних умов, структури і вологості ґрунту, 

місцевості, часу збирання врожаю залежить вміст нітратів у овочах. Найбільш 

вагомий є агрохімічний фактор, який залежить від кількості азотних добрив, методів 

внесення їх у ґрунт. Нині для більшості культур встановлена гранично допустима 

концентрація (ГДК), та якщо її дотримуватись, то не виявляється негативного впливу 

на здоров'я.  За даними ВООЗ для дорослої людини добова доза нітратів − 5 мг на        

1 кг маси тіла, 0,25 г на людину вагою у 60 кг [186]. 

Були розроблені рекомендації для овочів щодо зниження вмісту нітратів у 

їжі. Було запропоновано вживати цілі фрукти і тільки свіжозроблені салати. Також 

було визначено, що вживання аскорбінової кислоти збільшує інтенсивність 

розкладання нітратів. Також встановлено, що не можна готувати їжу в алюмінієвому 

посуді. При головному режимі живлення азотом у період достигання качанів і 

коренеплодів, помірному живленні азотом рослин у молодому віці та посиленого у 

період інтенсивного росту листкового апарату можна отримати продукцію із значно 

низькім вмістом нітратів. Також на рівень нітратів впливає застосування невеликих 

стартових норм мінеральних добрив і підживлень за даними діагностики; комплексне 

використання методів тканинної, листкової і ґрунтової діагностики для контролю за 

живленням рослин. Овочеві культури найкраще вирощуються після систематичного 
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внесення органічного добрива – сидератів та гною, а також після гарних попередників 

(однорічних і багаторічних трав). Наприклад, для зниження вмісту нітратів у бульбах 

(на 30 %) вносять молібден. У Німеччині спеціалісти ввели новий метод збирання 

коренеплодів. У столових буряках підрізають коріння бурякопідіймачами за день до 

збирання, а у петрушці і моркві розпушують міжряддя.   Це дає можливість знизити 

вміст нітратів на 60−80 %. Таким чином коріння менше всмоктує води і поживних 

речовин із ґрунту. 

Але, водночас, далі проходять процеси асиміляції у листках рослин і 

надходження у коренеплоди вуглеводів, що перетворює нітрати у інші азотні форми, 

та значно зменшує їх вміст. Якщо в овочах нітрати перевищують, але не більше ніж у 

два рази, тоді можливе їх використання у блюдах із багатокомпонентною 

переробкою, але їх повинно бути не більше 50 %. Для гарнірів, кулінарних виробів, 

запіканок використання цих овочів можливе, після попереднього 

відварювання. Відвар виливають, його подальше використання не можливе. Для 

соління, квашення, маринування можливе використання овочів із перевищенням 

нітратів у 2 рази, бо їх концентрація значно слабшає (на 10−80 %). Кількість нітратів 

зростає при отриманні соку або сушінні [187]. 

 

1.5. Соціально-економічні умови формування якості життя сільського 

населення територій забруднених  внаслідок аварії на ЧАЕС 

Якість життя населення є однією з найважливіших соціальних категорій, яка 

покладена в основу концепцій економічного зростання і розвитку суспільства. 

Проблемі якості життя вчені приділяли увагу в різні періоди розвитку наукової думки. 

Актуальним залишається це питання наразі, коли в умовах постіндустріального етапу 

розвитку суспільства визначальним в економічному розвитку стає «людський 

чинник». Підвищення якості життя є загальносуспільною ідеєю та розглядається як 

важливий пріоритет влади на всіх рівнях. Національні та міжнародні дослідження 

якості життя поступово перетворилися у міждисциплінарний напрямок, який вивчає 

природні, соціальні, психологічні та інші умови людського існування, є необхідним 

компонентом територіального управління. В концепцію якості життя, прийняту в 



58 

 

постіндустріальних суспільствах, включено обмеження на задоволення потреб 

людей, що забезпечує гармонійний розвиток ноосфери. До цих обмежень відносяться: 

охорона навколишнього середовища, турбота про безпеку виробництва та продукції, 

підтримку ресурсного потенціалу країни [177]. 

У більшості досліджень сутність поняття «якість життя» зводиться до ступеня 

задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини [178–

180, 188].  Водночас до оцінки якості життя застосовують два підходи: об’єктивний, 

що базується на вивченні сукупності об’єктивних показників, та суб’єктивний – 

самооцінка людиною рівня задоволеності своїх потреб. Тому якість життя – це 

сукупність природних і соціальних умов, що забезпечують (не забезпечують) 

комплекс здоров'я людини – особистого та громадського. Якість життя характеризує 

відповідність середовища проживання людини її потребам, що інтегрально 

відображають середню тривалість життя, міру здоров’я людей і рівень їхньої 

захворюваності (фізичної та психологічної), стандартизованого для групи населення. 

Один з підходів до визначення якості життя і вибору показників, що його 

характеризують, полягає в тому, що вона розглядається як складна соціально-

економічна категорія, яка акумулює в собі оцінку якості населення й всіх істотних для 

людей умов життєдіяльності (рівень життя, умови життя й екологічна обстановка) з 

погляду задоволення потреб і розвитку людського потенціалу [181].  

Якість життя визначається низкою політичних, економічних, соціальних, 

культурних і екологічних процесів. Найважливішими складовими якості життя 

населення можна визначити рівень доходів, соціального забезпечення,  споживання 

благ і послуг, умови життя, вільний час. Вивчати якість життя можна стосовно всього 

населення, окремих соціальних груп та домогосподарств з різним рівнем доходів. За 

30-річний період після аварії на ЧАЕС відбулися значні зміни в рівнях забрудненості 

довкілля, продуктів харчування, соціально-економічному розвитку забруднених 

територій, проте позитивних тенденцій в показниках якості життя сільських жителів 

не спостерігається. За період, що минув, усі зусилля держави були спрямовані на 

проведення протирадіаційних контрзаходів та соціальний захист населення, проте не 

приділялось належної уваги розвитку якісних характеристик умов життя сільського 



59 

 

населення, що проживає на території з різними рівнями радіоактивного 

забруднення. Процеси життєдіяльності домогосподарств на РЗТ відбуваються в 

умовах довготривалої дії фактора радіоактивного забруднення довкілля, що 

обумовлює певні особливості у формування якості життя населення стосовно даного 

регіону. Виходячи із вищезазначеного, можна стверджувати, що якість життя 

сільського населення РЗТ переважно визначається екологічними процесами, тому 

основними складовими якості життя сільського населення на РЗТ слід визначити: 

– стан здоров’я; 

– споживання екологічно чистих продуктів харчування; 

– безпечні умови проживання та праці.  

Кількість індикаторів якості життя, яка пропонується дослідниками, є досить 

об’ємною та повною і може бути використана також при оцінці якості життя 

населення на РЗТ, однак специфіка даної категорії для досліджуваного регіону 

вимагає певних уточнень щодо її сутності та критеріїв оцінки (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Суть та критерії оцінки якості життя сільського населення 

 радіоактивно забруднених територій [185,186, 189] 
Якість життя сільського населення радіоактивно забруднених територій – це сукупність природно-

екологічних та соціально-економічних умов, що забезпечують певний рівень задоволення 
специфічних потреб, обумовлених довготривалою дією фактора радіоактивного забруднення 

довкілля 

Критерії оцінки 

Блок І 

Демографія і здоров’я 

Блок ІІ 

Споживання екологічно чистих 
продуктів харчування 

Блок ІІІ 

Благополуччя і безпечні умови 
проживання та праці 

Народжуваність 
Смертність 
Тривалість життя 
Природне відтворення 
Рівень захворюваності 
Частота захворюваності 
Неспецифічні захворювання 
Доступність медичних послуг 
Якість медичних послуг 
Міграція 
 

Рівень доходів 
Рівень соціального захисту 
Збалансованість харчування 
Рівень вмісту радіоактивних 
речовин у продукції власного 
виробництва 
Рівень вмісту радіоактивних 
речовин у продукції лісового 
походження 
Співвідношення між 
продуктами власного 
виробництва і купленими 

Рівень радіоактивного 
забруднення території 
Рівень зайнятості 
Забезпеченість житлом 
Якість житла 
Доступність освіти 
Доступність побутових послуг 
Якість побутових послуг 
Якість транспортного 
сполучення 
 

 

Стандарти (індекси) якості життя населення РЗТ включають три блоки 

комплексних індикаторів. Перший блок індикаторів характеризує здоров’я населення 
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і демографічну ситуацію, які оцінюють показниками народжуваності, тривалості 

життя, природного відтворення, рівня та частоти захворюваності, доступності і якості 

медичних послуг, міграції. Другий блок відображає забезпеченість населення 

екологічно чистими продуктами харчування, а також рівень соціального захисту та 

психологічний стан населення. Третій блок індикаторів оцінює благополуччя та 

безпеку життєдіяльності (житло, зайнятість, доступність освіти та соціальних 

послуг). Якість життя сільського населення РЗТ визначається низкою факторів             

(табл. 1.7).  

Таблиця 1.7 

Фактори впливу на якість життя сільського населення РЗТ [185,186, 189] 

Група факторів 

впливу 
Зміст фактора 

П
р

и
р

о
д
н

о
-

ек
о
л

о
гі

ч
н

і 

Радіоактивне забруднення довкілля 
Радіоактивне забруднення сільськогосподарських угідь 

Радіоактивне забруднення водойм та лісів 
Радіаційний вплив на людину 

Довготривалий характер радіоактивного забруднення 
Зміна якісних параметрів екосистеми 

Низька здатність екосистеми до самоочищення 
Обмеження природокористування 

Е
к

о
н

о
м

іч
н

і 

Падіння рівня промислового виробництва 
Падіння рівня сільськогосподарського виробництва 

Занепад галузей соціальної інфраструктури 
Зростання рівня безробіття 

Зниження якості життя 
Руйнування об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури 

Зниження інвестиційної привабливості території 
Відсутність чітких територіальних пріоритетів розвитку 

Низька ефективність реабілітаційних заходів 
Соціальні гарантії та пільги 

С
о
ц

іа
л

ь
н

о
-

п
си

х
о
л

о
гі

ч
н

і 

Емоційний стрес після аварії і тривога щодо негативного впливу радіації 
Підвищення рівня онкологічних та генетичних хвороб 

Втрата здоров’я та підвищення смертності 
Міграція 

Довготривала участь населення у реалізації захисних заходів 
Соціальна апатія 

Зниження мотивації до життя та праці 
Накопичення соціальних проблем 

О
р

га
н

із
а
ц

ій
н

о
-

п
о
л

іт
и

ч
н

і 

Дефіцит фінансування цільових державних програм з ліквідації наслідків аварії 

Лобіювання особистих інтересів у владних структурах 

Відсутність базових знань про радіаційний вплив 

Відсутність адекватного інформування населення про реальний стан радіаційної безпеки 

Недостатність знань про заходи зниження надходження радіонуклідів 

 

Внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні постраждали 2 мільйони 646 

тисяч 105 осіб, які мають офіційний статус постраждалих. Близько 2,5 мільйона 
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населення проживає на території, забрудненій радіонуклідами. Складна економічна 

ситуація в країні та недосконалість правової бази, в першу чергу, з питань соціального 

захисту, загострюють сприйняття населенням радіоактивно забруднених територій 

наслідків Чорнобильської аварії, зокрема екологічних, впливають на його 

самопочуття, поведінку та здоров`я [190].  

Незважаючи на великий комплекс захисних заходів, впроваджених на 

радіоактивно забруднених територіях, на щорічне виділення частини бюджетних 

засобів на подолання гуманітарних наслідків, найвища смертність на території 

України спостерігається саме у жителів забруднених радіонуклідами територій. 

Встановлене підвищення захворюваності за всіма класами хвороб. Погіршується стан 

здоров`я новонароджених [191]. 

Довготривалі соціально-психологічні наслідки після аварії на ЧАЕС були 

обумовлені низкою чинників: відсутністю програми з ліквідації наслідків аварії 

такого типу; високим рівнем освіти населення країни і невідповідністю 

інформаційного забезпечення; соціальною дестабілізацією та радикальною зміною 

способу життя на постраждалих територіях. Згідно з інформацією у наукових 

публікаціях можливим втратити здоров’я у зв’язку з наслідками Чорнобильської 

катастрофи вважає 85,6 % населення РЗТ. Дослідниками виділено три основні групи 

показників негативного впливу на стан здоров`я населення РЗТ: 1-й фактор – вплив 

якості життя та нестабільної політичної ситуації (25,45 %); 2-й фактор – небезпечного 

екологічного середовища (20,64 %); 3-й фактор – «реалістичної безвідповідальності», 

де найбільші факторні навантаження мають особиста бездіяльність щодо збереження 

власного здоров’я, спадковість та шкідливі звички (19,24 %) [192]. 

Подовжений в часі вплив на населення постчорнобильських і соціально-

економічних факторів призвів до зміни соціально-психологічних характеристик, 

зокрема, зміни внутрішньої структури індивідуума і розбалансування особистих рис 

[193].  

Поряд із чистим і безпечним середовищем на якість життя і здоров’я людини 

вагомий вплив мають якісні продукти харчування і вода. [194]. Загальновідомо, що 

серед чинників, які формують здоров’я людини, на харчування припадає 50–55 %.  
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Раціональне харчування екологічно безпечними харчовими продуктами сприяє 

формуванню здорового організму та здатності його протидіяти впливу 

несприятливих факторів. Особливо актуально питання безпечного й збалансованого 

харчування стоїть перед мешканцями радіоактивно забруднених територій, де на 

сучасному етапі подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС основний внесок 

у дози опромінення вносять продукти харчування місцевого виробництва [195].  

Єдиною і вмотивованою вимогою перед наукою, владою та суспільством 

повинна стати аксіома щодо чистоти і безпечності харчового ланцюга і довкілля. 

Адже люди, які тратять менше коштів на ліки, мають можливість додатково купити 

собі певну кількість якісних і корисних продуктів харчування [194]. 

Рівень і структура сучасного харчування жителів найбільш радіоактивно 

забруднених територій України у віддалений період обумовлюються зростанням 

обсягів власного виробництва сільськогосподарської продукції. Останнім часом 

більшість жителів радіоактивно забруднених територій у своєму раціоні харчування 

постійно споживають дикорослі ягоди та гриби. Радіаційно-гігієнічний моніторинг 

харчових продуктів на найбільш забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи 

територіях свідчить про ще існуюче забруднення продуктів харчування місцевого 

походження 137Cs і можливість споживання населенням продукції з підвищеними 

рівнями вмісту радіоактивних речовин [196]. 

 

Висновки до розділу 1  

Аналітичний огляд наукової літератури за темою досліджень засвідчив 

надзвичайну актуальність екологічних  досліджень з оцінки джерел формування 

дозового навантаження на організм людей, які мешкають в критичних населених 

пунктах Українського Полісся. 

Трагедія Чорнобильської катастрофи і головна об’єктивно існуюча проблема 

для сільського населення, яке мешкає на радіоактивно забруднених територіях, 

полягає в  радіонуклідному забрудненні  продуктів харчування тваринного, 

рослинного та лісового походження, які завжди були основними складовими раціону 

їх харчування. Навіть через більш ніж 30 років після аварії ця ситуація залишається 
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напруженою, і дози внутрішнього опромінення людини обумовлені споживанням 

продуктів харчування власного виробництва. 

Слід також зазначити, що, починаючи з 1998–2000 рр. проходило поступове 

скорочення об’ємів  радіаційного моніторингу. Науковий моніторинг, який вкрай 

необхідний для виявлення закономірностей міграції радіонуклідів, а отже, їх реальної 

і потенційної небезпеки для людини і біоти, майже повністю виключений із 

державних програм. 

За  більш ніж 30 років після аварії на ЧАЕС радіологічна ситуація на значній 

території України істотно змінилася, що потребує відповідних змін у веденні 

господарської діяльності та у нормах чинного законодавства. Нині у наукових 

дослідженнях щодо функціонування і розвитку сільських територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення, простежується два протилежних аспекти: з одного боку, 

сільські території потребують підтримки зі сторони держави, а з іншого – є 

необхідність соціально-економічного відродження сільських територій для створення 

умов нормального проживання. 

На рівні органів державної влади та у науковій літературі досить часто постає 

питання щодо зміни зон радіоактивного забруднення на території, що постраждала 

внаслідок аварії на ЧАЕС, та реалізацію стратегії її відродження. Проте будь які дії в 

цьому напрямі часто зазнають супротиву з боку місцевого населення.  

Тому необхідно вивчити питання екологічної, зокрема радіаційної безпеки, 

соціальних та економічних умов проживання сільського населення радіоактивно 

забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 1, опубліковано 

в працях [6, 9, 10].  

У Розділі 1 використані наукові джерела [1–5, 7, 8, 11–196]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Характеристика ґрунтово-кліматичних умов регіону досліджень 

Територія області досліджень у фізико-географічному відношенні являє собою 

зону мішаних лісів і співпадає з Поліською Правобережною природно-

сільськогосподарською зоною. Ця частина області має свої особливості щодо 

кліматичних умов, рельєфу, геологічної будови, характеристики рослинності, 

ґрунтоутворюючих порід і ґрунтового покриву. Багатовікове використання ґрунтів 

призвело до значного їх змиву і видування, утворення вимоїн, ярів, наносів піску на 

днищах балок і заплавах річок, замулювання ставків, водоймищ та річок. Основним 

рельєфоутворюючим фактором тут є ерозійно-акумулятивна діяльність поверхневих 

вод. Ця територія розчленована помірною і добре розвиненою балково-

гідрографічною сіткою басейну річки Дніпро.  

У зоні Полісся Житомирської області клімат помірно-континентальний з 

теплим вологим літом і м’якою хмарною зимою. За умовами атмосферної циркуляції 

ця територія області знаходиться у зоні домінування атлантичного повітряного 

впливу. Взимку відбувається процес переносу атлантичного повітря, а влітку – 

трансформація атлантичного повітря у континентальне. Вплив атмосферного повітря 

часто супроводжується циклонічною діяльністю. У холодний період нараховується 

до 30–40 циклонів, що проходять, у теплий – 12–15 [16, 197]. 

Сумарна сонячна радіація досягає 90–96 ккал/см2. За сезонами вона 

розподіляється таким чином: взимку – 7, весною – 30–32, влітку – 40–42, восени –  

15–16. Середньорічна багаторічна температура повітря складає 6,4–6,6 °С, січня – 

мінус 5,6–6,0 °С, липня – плюс 18,2–18,4 °С.  

За кліматичними показниками найбільше значення для міграції радіонуклідів у 

нинішній період мають опади, кількість яких за місяцями розподіляється 

нерівномірно. Найбільша їх кількість випадає навесні та влітку, а за вегетаційний 

період – 350–370 мм.  

За даними обласного центру гідрометеорології на цій території у більшості 
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років сума опадів перевищує кількість вологи, що випаровується. Це свідчить про її 

позитивний баланс у ґрунті. Велика кількість опадів у червні-липні в окремі роки має 

негативне значення для сільськогосподарського виробництва – гинуть 

сільгоспкультури, поширюються процеси водної ерозії, міграції радіонуклідів. 

Середня висота снігового покриву становить 13–17 см, а середні запаси води у 

снігу коливаються від 37 до 43 мм. Середньомісячна відносна вологість повітря 

становить 78–79 %.  

Такі погодно-кліматичні умови сприяють вирощуванню сільськогосподарських 

культур. Їх вегетаційний період починається з II декади квітня, і продовжується до III 

декади жовтня і триває у межах 190 днів.  

Разом з тим, слід зазначити, що погодні умови тут нестабільні, постійно 

коливаються і змінюються, чим іноді негативно впливають на формування врожаю, 

призводять до загибелі посівів на значних площах. Особливо це стосується років з 

низькими температурами і відсутністю снігового покриву взимку та високих 

температур і нестачі опадів у теплу пору року.  

У цілому рельєф Житомирського Полісся плоско рівнинний з добре вираженим 

розвиненим акумулятивним мезорельєфом у вигляді моренних і піщаних горбів. 

Форми мезорельєфу зумовлені характером льодовикових і воднольодовикових 

відкладів. Східна частина території являє собою моренну рівнину з пасмо-горбистим 

рельєфом, де наявні піщані коси, подекуди пасма дюноподібного підвищення. 

Центральна і північно-західна частини зайняті слабохвилястою зандровою 

(водольодовиковою) рівниною з незначними коливаннями відносних висот. 

На поверхні водольодовикової рівнини мають поширення піщані горбоподібні 

підвищення, дюни, арени, а вздовж долин – древні піщані вали. Висота піщаних форм 

рельєфу досягає 10–15 м і у багатьох місцях вони засаджені лісом. На радіоактивно 

забрудненій поліській частині території різко виділяється Словечансько-Овруцький 

кряж з лесоподібними легкорозмивними породами (додаток Б).  

Абсолютні відмітки його досягають 320 м над рівнем моря. Характерною 

особливістю рельєфу цієї території є розвиток глибоких ярів із середньою довжиною 

схилів 327 м і крутизною 26 °. У цілому територія Полісся має загальний нахил з 



66 

 

півдня на північ до р. Прип’ять. На ній переважає лісовий тип рослинності.  

Територія зони характеризується близьким рівнем залягання ґрунтових вод, 

переважно на глибині 1,5–3,0 м, а інколи, особливо у низинах, вони виходять майже 

на донну поверхню, зумовлюючи заболочення площ. Своєрідність гідрологічних 

умов пов’язана, насамперед, з тим, що Полісся у цілому являє собою плоску 

слабодреновану низовину, оточену з усіх боків висотами (Білоруською, Смоленсько-

Московською, Середньо-Руською і Волинсько-Подільською), по схилах яких у 

низовину стікають ґрунтові води. Крім того, близькість залягання від поверхні 

водонепроникних порід (граніти Українського кристалічного щита тощо), а також 

тривалі осінні та весняні паводки сприяють перезволоженню території [16, 197].  

Територія характеризується низовинним рельєфом, широкими заболоченими 

річковими долинами, позитивним балансом вологи, пануванням дерново-підзолистих 

і болотних ґрунтів, сформованих переважно на піщаному субстраті, високим рівнем 

ґрунтових вод, значним поширенням соснових лісів з домішкою широколистих порід. 

Типовою особливістю даної території є велика мозаїчність природних 

територіальних комплексів, що ускладнює сільськогосподарське використання 

земель. Особливе географічне положення Полісся і його Житомирської частини та 

своєрідність факторів ґрунтоутворення зумовили розвиток у цій зоні трьох основних 

ґрунтотворних процесів – дернового, підзолистого та болотного.  

Народицький район знаходиться у північно-східній частині області і займає 

центральну східну та південно-східну територію району та за «Схемою природно-

сільськогосподарського районування України» входить до складу Полісся. Загальна 

площа зони становить 856695 га, у тому числі 27899,3 га (24 % території району) 

передано Житомирській обласній станції з догляду за землями зони безумовного 

відселення, 54400 га Овруцько-Народицькому спецлісгоспу. Присадибні землі 

територій не відселених пунктів (3769,8 га) передачі не підлягали. На території 

району розташовано 36 сіл, 18 з них виселені повністю і 18 – частково. Ліквідовано 5 

господарств.  

Територія характеризується слабохвилястим типом рельєфу з незначними 

амплітудами коливання відносних висот, де обширні слабодерновані (часто 
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заболочені) пониження чергуються з невеликими за площами підвищеннями, що 

мають плоскі вершини та пологі схили, крутизна яких не перевищує 1–2 °. У зв’язку 

з незначним стоком, змив і розмив ґрунтів, і пов’язане з цим яроутворення, на землях 

зони проявляється на дуже обмежених (близько 200 га) територіях. Незначна 

потужність процесів водної ерозії обумовлює слабку горизонтальну міграцію 

радіонуклідів, які зосереджені у верхній частині ґрунтової товщі. У структурі 

ґрунтового покриву переважають дерново-підзолисті ґрунти в основному піщаного та 

зв’язно-піщаного (41,3 % від площі всіх угідь) гранулометричного складу, які 

характеризуються незначним вмістом (від 0,8 до 1,2) гумусу, кислою реакцією 

ґрунтового розчину (рН KCl 4,7–5,3) та насиченістю основами. 

Легкий гранулометричний склад ґрунтів обумовлює їх низьку протидефляційну 

здатність і у результаті активізації процесів вітрової ерозії сприяє значній 

горизонтальній міграції радіонуклідів, зосередженню їх у геохімічних та штучних 

межах, де вони утворюють плями підвищеного забруднення. Після припинення 

використання таких земель у сільськогосподарському виробництві, їх засівають 

травосумішками злакових грав. Також проходить процес часткового заліснення 

найменш якісних за родючістю площ.  

Хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів викликав слабке протікання 

процесів необмінного погашення 137Cs. У зв’язку з цим, він характеризується у 

зазначених, а також в органогенних (торфово-болотних) і аналогічних їм ґрунтах 

різко  підвищеним значенням міграційної здатності і біологічної доступності.  

Гідрографічна мережа представлена річками, рівчаками, меліоративними 

каналами, а також водоймами та болотами. Найбільшими річками тут є р. Жерев, 

р. Норинь і р. Уж, які беруть початок в Ємільчинському та Овруцькому районах і 

належать до басейну р. Прип’ять. У межах зони притоками цих річок є р. Грезля, 

р. Звіздаль, р. Лозниця, р. Кам’янка. Заплави рік з пологими схилами  (крутизна до      

1 °) переходять в надзаплавні тераси. Протягом 14,6 км надзаплавні тераси мають 

круті схили (5–7 °), де можлива горизонтальна міграція радіонуклідів.  

Клімат помірно-континентальний, досить вологий, з прохолодним тривалим 

літом і м’якою зимою. Середньорічна температура повітря складає 6,9 °С. 
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Абсолютний річний мінімум температури повітря -35 °С, абсолютний 

максимум +36 °С. Середньорічна багаторічна сума опадів досягає 560–580 мм. 

Гідротермічний коефіцієнт – 1,25.  

Кліматичні умови обумовлюють глибоке проникання атмосферних опадів у 

товщину ґрунту, що, поряд з іншими факторами, сприяє посиленню вертикальної 

міграції радіонуклідів. Характер рельєфу, атмосферні опади, мікрокліматичні умови 

сприяли утворенню високоградієнтної структури забруднення в межах зони 

безумовного (обов’язкового) відселення Народицького району Житомирської 

області. У першу чергу, це стосується долин р. Уж (смт Народичі; сіл Христинівка, 

Ноздрище, Нове Шарне, Старе Шарне) та населених пунктів: Базар, Булів, Васьківці, 

Великі Кліщі, Велики Миньки, Ганнівка, Калинівка, Карпилівка, Колосівка, Любарка, 

Малі Кліщі, Малі Минькі, Рудня-Базарська, Рудня-Осошня, Селець).  

Радіоактивно забруднені угіддя Овруцького району передані обласній 

спеціалізованій станції з догляду за землями, їх загальна площа становить 4305,5 га. 

На території району радіоактивного забруднення розташовано 15 сіл, в яких проживає 

210 мешканців.  

При обстеженні території населених пунктів встановлено, що основними 

чинниками радіаційної ситуації є наявність значних лісових площ та природних 

кормових угідь. Ці угіддя представлені пасовищами та сіножатями, що розташовані 

на 18 луко-болотних та торфово-болотних перезволожених ґрунтах, які, як правило, 

характеризуються високими коефіцієнтами переходу. Агрохімічні показники цих 

ґрунтів свідчать про їх низьку родючість.  

Природні кормові угіддя бідні за ботанічним складом та низькопродуктивні і 

потребують докорінного поліпшення. Випасання худоби і заготівля сіна 

здійснюються на окремих ділянках лісів та боліт, що головним чином, обумовлює 

отримання кормів, забруднених радіонуклідами.  

Забруднені території Коростенського району розташовані у центральній та 

північно-східній частині району окремими, порівняно невеликими, ділянками. 

Найбільша площа – 490 га знаходиться у районі с. Обиходи, де ліквідовано і 

господарство. Загальна площа території забруднення передана обласній 
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спеціалізованій станції по догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) 

відселення і становить 883,7 га.  

У структурі ґрунтового покриву території досліджень переважають підзолисті 

ґрунти легкого гранулометричного складу, які характеризуються незначним вмістом 

гумусу, кислою реакцією ґрунтового розчину та ненасиченістю основами. 

Легкий гранулометричний склад ґрунтів обумовлює їх низьку протидефляційну 

здатність і у результаті активізації процесів вітрової ерозії сприяє значній міграції 

радіонуклідів, зосередженню їх у геохімічних та штучних рубежах, де вони 

утворюють плями підвищеного забруднення. Особливої цінності щодо 

сільськогосподарського використання ці землі не мають. 

Зона безумовного (обов'язкового) відселення Лугинського району також 

розташована невеликими ділянками на всій території району. Загальна її площа – 

2704,5 га. Найбільші ділянки зони мають наступні господарства: Повчанське – 349 га, 

Липники – 878,7 га, Топільнянське – 477,3 га.  

На території зони розташовані села Рудня Повчанська, Рудня-Жеревці, 

Малахівка, Мощаниця. У структурі ґрунтового покриву зони переважають дерново-

слабопідзолисті ґрунти, в основному супіщаного та глинисто-піщаного 

гранулометричного складу, які характеризуються незначним вмістом гумусу            

(0,8–2,1 %), кислою реакцією ґрунтового розчину (pH KCl – 4,0–4,9) та ненасиченістю 

основами.  

Хімічний склад дерново-слабопідзолистих ґрунтів обумовлює слабке 

протікання процесів необхідного поглинання 137Cs. У зв’язку з чим 137Cs 

характеризується в зазначених, а також в органогенних ґрунтах різко підвищеним 

значенням міграційної здатності і біологічної доступності. 

Зона безумовного (обов'язкового) відселення Олевського району в основному 

розташована порівняно невеликими ділянками у північно-східній та східній частинах 

району. Загальна площа становить 1932,1 га. Найбільша площа – 963,8 га знаходиться 

навколо с. Рудня Радовельська. Також на території зони розташоване селище міського 

типу Діброва. 

У структурі ґрунтового покриву зони переважають дерново-підзолисті ґрунти в 



70 

 

основному піщаного та супіщаного гранулометричного складу, які характеризуються 

незначним (0,7–1,4 %) вмістом гумусу, кислою реакцією ґрунтового розчину                

(pH KCl – 4,1–5,5) та ненасиченістю основами. Такий склад ґрунтів сприяв значній 

горизонтальній міграції радіонуклідів, а в результаті процесів ерозії – зосередженню 

їх в геохімічних та штучних межах, що викликало плями підвищеного забруднення. 

Гідрографічна мережа II зони Лугинського і Олевського районів представлена 

меліоративними каналами, водоймами і болотами. Кліматичні умови II зони 

Лугинського і Олевського районів подібні: помірно-континентальний клімат, досить 

вологе тривале прохолодне літо, м’яка зима.  

Абсолютний річний мінімум температури повітря мінус 34 °С, абсолютний 

максимум – 36 °С. Середньорічна багаторічна температура повітря у Лугинському 

районі складала 3,7 °С, в Олевському – 6,7 °С, середньорічна багаторічна сума опадів 

досягає 580 і 610 мм, відповідно. 

Кліматичні умови зони обумовлюють глибоке проникнення атмосферних 

опадів у товщу ґрунту, що поряд з іншими факторами, сприяє посиленню 

вертикальної міграції радіонуклідів. 

Зона безумовного (обов'язкового) відселення Малинського району знаходиться 

на межі з Народицьким районом у господарстві «Ксаверівське». Її площа – 260 га 

луків та пасовищ. У зону входить с. Рудня-Калинівка. 

Кліматичні умови подібні до інших районів. Клімат зони помірно-

континентальний, досить вологий, з тривалим прохолодним літом і м’якою зимою. 

Середньорічна багаторічна температура повітря – 6,9 °С. Абсолютний річний мінімум 

температури повітря – мінус 35 °С, абсолютний максимум – плюс  36 °С. 

Середньорічна багаторічна сума опадів досягає 568 мм. Гідротермічний коефіцієнт – 

1,63 [16, 197]. 

 

2.2. Умови проведення досліджень 

Експериментальні дослідження з визначення радіоекологічної оцінки ґрунту і 

продукції проводили в особистих підсобних господарствах мешканців радіоактивно 

забруднених районів Житомирської області (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Схема відбору зразків ґрунту та продукції  

у сільських населених пунктах північної частини Житомирщини 

 

Для проведення досліджень були відібрані зразки ґрунту з особистих підсобних 

господарств та продуктів харчування рослинного, тваринного, лісового походження, 

№ 

з/п 
Район 

Щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

>555 185-555 185> 

2-а зона 3-я зона 
4-а зона ( з 2015 

року знята) 

Населені пункти 

1 Народицький 

смт Народичі,  

с. Базар 

с. Христинівка,  

с. Селець, 

с. Розсохівське 

– – 

2 Коростенський с. Обиходи 

с. Берестовець, 

 с. Немирівка,  

с. Вороневе, 

с. Бехи 

– 

3 Овруцький 
с. Рудня, 

с. Виступовичі 

с. Можари,  

с. Нові Велідники,  

с. Словечне,  

с. Листвин 

– 

4 Олевський 

с. Рудня 

Радовельська 

 

смт Дружба,  

с. Рудня-Хочинська, 

 с. Перга,  

с. Радовель 

– 

5 Лугинський 

с. Рудня-

Повчанська, 

с. Малахівка, 

 с. Рудня-Жеревці 

 

с. Жеревці,  

с. Червона Волока 

 

– 

6 Малинський 
с. Рудня Калинівка 

 
– 

с. Ксаверів, 

с. Савлуки,  

с. Вишів 

7 Ємільчинський – 

с. Руденька, 

с. Горбове, 

с. Велика Глумча,  

с. Кочичине, 

с. Рудня Іванівська 

– 

8 
Новоград-

Волинський 
– 

с. Дубники, 

с. Липине,  

с. Броницька Гута 

– 
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які вживають мешканці  населених пунктів радіоактивно забруднених територій та 

проведено соціологічне опитування щодо соціально-економічних умов проживання.  

Зразки відбиралися в період весна-осінь 2016–2018рр. по 5 зразків  ґрунту та  

продукції у кожному населеному пункті  на різних вулицях (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Види продукції, відібраної для проведення досліджень 

 

2.3. Методика відбору зразків ґрунту та продукції  для радіологічного 

контролю. 

Відбір зразків ґрунту. Відбір зразків ґрунту для визначення 137Сs та важких 

металів проводився згідно з ДСТУ 4287:2004 «Якість ґрунту. Відбирання проб»  [198] 

та згідно «Методики комплексного радіаційного обстеження забруднених внаслідок 

Чорнобильської катастрофи територій (за винятком території зони відчуження)» 

[199].  

Перед відбором проб на досліджуваній ділянці вимірювали потужність дози 

гамма-випромінювання (гамма фон) у повітрі. Для цього використовували  дозиметр 

ДРГ-01 Т. Гамма зйомку проводили на висоті 1 м від поверхні ґрунту у п’яти точках. 

Заміри проводили не менше трьох разів у кожній із п’яти точок. Результати 

вимірювань записували до журналу обліку. За отриманими результатами 

обраховували середнє значення потужності гамма-дози.  

Продукція 

рослинництва 

 

Продукція 

тваринництва 

Картопля, капуста, 

томати,  

буряк, морква, 

цибуля, квасоля 

Пшениця (зерно) 

М’ясо, молоко 
Гриби білі (сушені), 

 Ягоди чорниці (свіжі) 

Продукція лісу 

1600 зразків 400 зразків 400 зразків 

Всього 2400 зразків 
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Точкові проби відбирали пробовідбірником (буром). Радіологічний бур має 

робочу площу відбору проби ґрунту не менше 0,001 м2, що забезпечує можливість 

відбору ґрунту на глибину 0,2 м. Його конструкція гарантує повноту відбору проби 

ґрунту і виключає попадання ґрунту у його робочу частину із суміжної площі, яка не 

враховується під час пробовідбору. 

Для формування об’єднаної проби ґрунту використовували 5 точкових проб, які 

відбирали методом конверта. Всі відбори проводилися у 4-кратній повторності. 

Зразки ґрунту ретельно змішували й із них формували змішаний зразок вагою до 2 кг. 

Об’єднану пробу формували безпосередньо під час відбору точкових проб. 

Відібрану пробу зсипали у марковану упаковку. На упаковку із зразком 

водостійким маркером наносили шифр проби, дату і час відбору. 

Відбір зразків рослинної продукції. Відбір зразків рослинної продукції для 

визначення 137Сs та важких металів проводився згідно з методичними вказівками 

«Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 90Sr та 137Cs у харчових 

продуктах» [200].  

Точкові проби рослинної продукції (початки кукурудзи, зелена маса, помідори, 

бобові тощо) на присадибних ділянках мешканців відбирали методом випадкової 

вибірки у 5−10 місцях. З точкових проб складали об’єднану пробу, з якої, після 

ретельного перемішування, відбирали середню пробу. Маса середньої проби 

становила не менше 1кг.  

При відборі зразків капусти, гарбузів, кабачків та інших великих овочів кожна 

одиниця продукції розглядалася як точкова проба. Зібрану зернову продукцію 

відбирали точково із кожного мішка і далі формували середню об’єднану пробу 

масою до 1,5 кг. 

Коренебульбоплоди (буряк, картопля, морква тощо) відбирали у кількості              

2−3 % загальної кількості, вирощеної продукції. Величина кожної точкової проби            

5−10 штук. Далі точкові проби перемішували, формували об’єднану пробу, відбирали 

середню пробу масою 3 кг. 

Усю відібрану для радіотоксикологічних досліджень рослинницьку продукцію 

пакували у підготовлені двостінні поліетиленові пакети з маркуванням і зав’язували. 
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На етикетці вказували шифр зразка, дату та місце відбору.  

Відбір зразків продукції тваринного та лісового походження. Зразки продукції 

тваринного (молоко, яйця) та лісового походження (гриби білі,  ягоди чорниці) 

надавалися для досліджень безпосередньо жителями населених пунктів. 

Обов’язковим параметром при відборі зразків було взяття середньої проби не менше 

1 кг.  

Ягоди чорниці свіжої відбирали у декілька прийомів, тобто впродовж 1–3 днів. 

За необхідності ягоди поміщали у холодильник для запобігання їх псування. 

Сушені гриби відбирали із кожної посудини або кожного мішка (не менше 3). 

Далі формували середню пробу. 

Усю відібрану для радіологічних досліджень тваринницьку продукцію та 

продукцію лісового походження пакували у підготовлені двостінні поліетиленові  

пакети з маркуванням і зав’язували. На етикетці вказували шифр зразка, дату та місце 

відбору. Відібрані для дослідження рідкі проби, а саме молоко поміщали у сухий 

чистий скляний посуд (банки з закрутками), який герметично закривали. Далі скляні 

банки обмотували  у пергаментний папір, обв'язували  шпагатом. На кожну пробу 

наклеювали етикетку, на якій вказували номер і назву зразка, дату і місце відбору. 

Зразки молока для подальших досліджень консервували 40 % розчином формаліну 

(1−2 мл/л).  

 

2.4. Методологія проведення досліджень 

Підготовка та визначення концентрації 137Сs у ґрунті, рослинній, тваринній 

продукції та продукції лісового походження проводилося у лабораторії екологічної 

безпеки земель, довкілля та якості продукції Житомирської філії державної установи 

«Інститут охорони ґрунтів України» спектрометричним методом на універсальному 

спектрометричному комплексі «Гамма Плюс» з використанням сцинтиляційного 

гамма-спектрометра [201].  

Визначення проводилось у літрових  посудинах Маринеллі з часом експозиції 

1 година. Відносна похибка визначення питомої активності радіонуклідів становила 

10−20 %. 
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Мінімальна питома активність при вимірюванні у геометрії посудини 

Маринеллі у стандартному захисті впродовж 1 години з похибкою вимірювань до      

20 % – 1 Бк/кг. Діапазон енергії γ-випромінювань 0,05–3,0 МеВ. 

Лабораторні дослідження ґрунтових зразків на вміст рухомих сполук важких 

металів визначали у буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-

абсорбційної спектрометрії згідно з  чинними нормативними документами: мідь – 

ДСТУ 4770.6:2007 [202]; цинк – ДСТУ 4770.2:2007 [203]; свинець –                               

ДСТУ 4770.9:2007 [204]; кадмій – ДСТУ 4770.3:2007 [205]. 

Підготовку рослинних зразків для визначення важких металів здійснювали 

методом сухої мінералізації згідно з ДСТУ 7670:2014 [206]; 

- масову концентрацію важких металів у продукції визначали атомно-

абсорбційним методом на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С115-1М згідно 

з ГОСТом 30178-96 [207]. 

Вміст нітратів у овочевій продукції визначали іон-селективним методом згідно 

ДСТУ 4948:2008 [208]. 

Підготовку зразків для спектрометричних досліджень проводили 

безпосередньо у лабораторних умовах.  

Матеріали досліджень обробляли методом варіаційної статистики на основі 

розрахунку середнього арифметичного (М), середньоквадратичної похибки (m) та 

достовірності різниці між порівнювальними показниками. 

 

2.5. Методика проведення кореляційно-регресійного аналізу 

Для виявлення залежності питомої активності 137Сs у зразках продуктів 

харчування від щільності забруднення 137Сs  ґрунтів,  на яких була вирощена 

продукція, нами було проведено два однофакторні (лінійних) кореляційно-

регресійних аналіза для  бульб картоплі та бобів  квасолі. Кореляційно-регресійний 

аналіз – це побудова та аналіз математичної моделі у вигляді рівняння регресії 

(рівняння кореляційного зв’язку), що виражає залежність результативної ознаки від 

однієї або кількох ознак-факторів і дає оцінку міри щільності зв’язку [209]. 
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Кореляційно-регресійний аналіз забезпечує визначення впливу факторів, для 

яких не можливо побудувати жорстку детерміновану факторну модель. Для своєї 

реалізації, кореляційно-регресійний аналіз потребує виконання низки умов:  

- для побудови рівняння регресії необхідна певна сукупність об’єктів: у нашому 

дослідженні – просторові (31 сільський населений пункт);  

-необхідний достатній обсяг спостережень (за оцінками експертів кількість 

спостережень має хоча б у 3–4 рази перевищувати кількість факторів, в нашому 

випадку один фактор та 155 спостережень окремо для кожного виду продукції);  

- сукупність має бути однорідною – якщо одна чи декілька ознак, що 

вивчаються, є загальними для всіх одиниць, що повністю відповідає нашому 

дослідженню (однакові одиниці виміру) [210]. 

Перевірка статистичної значимості та адекватності отриманих моделей 

здійснювалася за допомогою аналізу коефіцієнтів детермінації (R2), значення 

вірогідності (P-value) та коефіцієнт кореляції Пірсона (r) [211–213]. 

Збір, обробка, аналіз та візуалізація отриманої інформації проводилася у 

програмному забезпеченні ArcGIS pro.  

 

2.6. Методика проведення соціологічного дослідження 

Соціологічне дослідження проводилося з метою вивчення суб’єктивних оцінок 

щодо соціально-економічних аспектів життєдіяльності сільського населення на 

території радіоактивного забруднення. Аудиторія соціологічного дослідження 

(генеральна сукупність) – це сільське населення, що мешкає на радіоактивно 

забруднених територіях Житомирської області. Географічне охоплення дослідження 

наведено у додатку А. Дослідження проводилося на території критичних щодо 

радіоактивного забруднення сільських населених пунктів Житомирської області. 

Обсяг вибіркової сукупності становив 210 респондентів, охоплення 1 % 

генеральної сукупності, що дозволяє робити висновки щодо всієї генеральної 

сукупності. Було обрано стратифікований тип вибірки [214, 215]. Метод формування 

вибірки: багатоступінчастий стратифікований випадковий відбір за пропорційним 

принципом. Процес формування стратифікованої вибірки відбувався у два етапи. На 
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першому етапі генеральна сукупність була поділена (розшарована) на підгрупи 

(страти), у межах радіоактивно забруднених районів. На другому етапі у кожному 

районі було визначено критичні за рівнем радіоактивного забруднення сільські 

населені пункти для проведення дослідження, у кожному з яких випадковим чином 

вибирались респонденти для проведення опитування. 

Джерелом параметрів вибірки та методології стратифікації є розподіл 

населення по сільських населених пунктах Житомирської області з різною щільністю 

радіоактивного забруднення території за даними паспортизації. 

Для збору даних застосовувався спосіб особистого формалізованого інтерв’ю. 

В анкетах для опитування визначені такі типи питань: запитання про факти, знання і 

думку респондента у вигляді напіввідкритих та закритих питань з використанням 

оціночної шкали і шкали ставлень. 

У Розділі 2 використані наукові джерела [16, 197–215]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЬ 

3.1. Особливості накопичення радіонукліду 137Cs у ґрунтах північних 

районів Житомирської області 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 106 від 1 липня 1991р. та № 17 від 

12 січня 1993 р. до зони радіоактивного забруднення віднесено половину території 

області, третину сільськогосподарських угідь. Після припинення основних викидів з 

аварійного блоку і розпаду короткоживучих радіонуклідів, основними 

забруднювачами сільськогосподарських угідь є 137Сs та 90Sr. У забрудненій зоні 

знаходиться 753 населених пункти. У цілому радіаційного забруднення зазнала 

територія у 13 тис. км2 [216–218]. 

У зв’язку із цим, виробництво сільськогосподарської продукції на радіоактивно 

забруднених територіях можливе за використання угідь із забрудненням ґрунту 137Сs 

нижче допустимого рівня, за якого його активність у сільськогосподарській продукції 

не буде перевищувати допустимі рівні.  

За еколого-агрохімічного обстеження ґрунтів, проведеного Житомирською 

філією ДУ «Держґрунтохорона» у 2006 році, щільність радіоактивного забруднення 

ґрунтів 137Сs на присадибних ділянках громадян забруднених районів Житомирської 

області коливалася від 69,2 до 566,5 кБк/м2, сіножатей та пасовищ – від 80,7 до 759,1 

кБк/м2. 

За період 1986–2005 рр. землі господарств були провапновані, що зв’язало 

значну частину радіонуклідів, у цей час також відбувався і фізичний розпад 

радіонуклідів [219]. 

Радіологічне дослідження зразків ґрунту із присадибних ділянок мешканців 

населених пунктів Народицького району показало, що щільність забруднення ґрунтів 

137Cs залишається досить високою і знаходиться у межах від 158,8 до 401,8 кБк/м2 

(рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Щільність забруднення ґрунтів 137Сs  населених пунктів   

Народицького району (2016–2018 рр.) 

 

Найбільш забрудненими залишаються ґрунти особистих підсобних господарств 

у населених пунктах Селець та  Христинівка, де щільність забруднення становила 

288,2 та 401,8 кБк/м2 (7,8−10,9 Кі/км2), відповідно. Обстежені присадибні ділянки       

с. Базар та смт Народичі також мають підвищений рівень радіоактивного забруднення 

– 180,2−222,0 кБк/м2 (4,9−7,8 Кі/км2). Найменш забрудненими виявилися зразки 

ґрунту у  с. Розсохівське – 158,8 кБк/м2 (4,3 Кі/км2) [220].  

За результатами досліджень встановлено, що щільність забруднення зразків 

ґрунту, відібраних на присадибних ділянках мешканців Коростенського району, 

варіювала у межах 140,6−239,7 кБк/м2 (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2.  Щільність забруднення ґрунтів 137Сs  населених пунктів  

Коростенського району (2016–2018 рр.) 
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 Найбільшу щільність забруднення ґрунтів відмічено у с. Бехи, що становила 

239,7 кБк/м2 (6,5 Кі/км2), а найменш забрудненими були ґрунти у с. Обиходи та              

с. Берестовець – 140,6−153,8 кБк/м2. Що стосується таких населених пунктів, як 

Немирівка та Вороневе, то щільність забруднення ґрунту була у межах 203,4−207,7  

кБк/м2 (5,5−5,6 Кі/км2) [221]. Дослідженнями ґрунтів присадибних ділянок громадян 

Овруцького району, встановлено, що забруднення ґрунту 137Cs варіювала від 123,3 до 

454,0 кБк/м2 (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3.  Щільність забруднення ґрунтів 137Сs    

населених пунктів Овруцького району (2016–2018 рр.) 
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140,7 кБк/м2. На присадибних ділянках у селах Листвин та Рудня щільність 

забруднення ґрунту варіювала у межах 151,3−280,5 кБк/м2 (4,1−7,6 Кі/км2). 
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65,2, 78,3, 94,4, 110,2 кБк/м2, відповідно, у селах Перга, Рудня-Хочинська, Радовель, 

Дружба (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Щільність забруднення ґрунтів 137Сs    

населених пунктів Олевського району (2016–2018 рр.) 

 

Радіологічне дослідження ґрунтів з присадибних ділянок досліджуваних 

населених пунктів Лугинського району показало, що щільність забруднення ґрунту 

137Cs варіює у широких від 86,1 кБк/м2 до 240,3 кБк/м2  (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Щільність забруднення ґрунтів 137Сs   

 населених пунктів Лугинського району (2016–2018 рр.) 
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Встановлено, що найбільш забрудненими й досі залишаються присадибні 

ділянки с. Рудня-Повчанська із щільністю забруднення ґрунту 240,3 кБк/м2 

(6,5 Кі/км2) та с. Малахівка – 194,3 кБк/м2 (5,3 Кі/км2). Обстежені ділянки у с. Рудня-

Жеревці мають значно нижчу щільність забруднення ґрунту – 137,9 кБк/м2 

(3,7 Кі/км2), у с. Жеревці – у межах 117,4 кБк/м2 (3,7 Кі/км2). А найменш 

забрудненими виявилися ґрунти у с. Червона Волока, де щільність забруднення 

становила  86,1 кБк/м2 (2,3 Кі/км2).  

Згідно з результатами досліджень ґрунтів з присадибних ділянок мешканців 

населених пунктів Малинського району встановлено, що щільність забруднення 

ґрунту 137Cs знаходилася на рівні 34,2−185,4 кБк/м2 (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6.  Щільність забруднення ґрунтів 137Сs   

населених пунктів Малинського району (2016–2018 рр.) 

 

Досить забрудненими (185,4 кБк/м2 (6,5 Кі/км2) є присадибні ділянки в с. Рудня-

Калинівка. Присадибні ділянки мешканців с. Вишів та с. Ксаверів забруднені 137Cs у 

межах 75,4−80,4кБк/м2 (2−2,2 Кі/км2), а обстежені присадибні ділянки с. Савлуки 

залишаються із найнижчим рівнем радіоактивного забруднення – 34,2кБк/м2                 

(< 1Кі/км2). 

          Результати обстежених усіх п’яти населених пунктів мешканців 

Ємільчинського району показали, що щільність забруднення ґрунту 137Cs знаходяться 

у межах 69,1−99,4 кБк/м2  (1,9−2,7 Кі/км2), (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Щільність забруднення ґрунтів 137Сs    

населених пунктів Ємільчинського району (2016–2018 рр.) 

 

 Найбільш забрудненими виявилися зразки ґрунту на присадибних ділянках у 

с. Руденька, де щільність забруднення становила 99,4 кБк/м2, а найменш 

забрудненими були ґрунти на присадибних ділянках села Велика Глумча 

(69,1 кБк/м2).  Щільність забруднення ґрунтів  у селах Кочичине та Рудня Іванівська 

була у межах 83 кБк/м2.  

Що стосується щільності забруднення ґрунтів 137Сs присадибних ділянок 

мешканців Новоград-Волинського району, то щільність забруднення ґрунту 137Cs на 

присадибних ділянках мешканців досліджуваних сіл знаходилася на рівні 

28,4−73,9 кБк/м2 (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8.  Щільність забруднення ґрунтів 137Сs    

населених пунктів Новоград-Волинського району (2016–2018 рр.) 
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Найбільш забрудненими виявилися зразки ґрунту у с. Броницька Гута – 

73,9 кБк/м2 (2,0 Кі/км2). На присадибних ділянках села Дубники та Липине щільність 

ґрунту була в межах 28,4–51 кБк/м2  ( 0,77–1,38 Кі/км2). 

Таким чином, за результатами радіологічних досліджень встановлено, що 

щільність забруднення ґрунтів присадибних ділянок північних районів області 

знаходилась у широких межах від 28,4 кБк/м2 до 454,0 кБк/м2. Найменш 

забрудненими 137Cs були ґрунти присадибних ділянок у селі Липине Новоград-

Волинського району та селі Савлуки Малинського району, де щільність забруднення 

ґрунту нижче 37 кБк/м2.  Найбільш забрудненими нині залишаються ґрунти на 

присадибних ділянках у селі Христинівка Народицького району  та у селі 

Виступовичі Овруцького району зі щільністю забруднення 37Cs   401,8 кБк/м2 та 

454,0 кБк/м2, відповідно. Саме ці населені пункти відповідно до ЗУ «Про правовий 

режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» віднесені до 2-ої зони радіоактивного забрудення й досі залишаються 

критичними територіями. 

 

3.2. Забруднення ґрунтів важкими металами 

Техногенна діяльність людей призвела до забруднення навколишнього 

природного середовища важкими металами, що стало надзвичайно серйозною 

проблемою виробництва екологічно чистої сільськогосподарської та продовольчої 

сировини [222]. 

Нагромадження важких металів у ґрунті впливає на його родючість і 

мікробіологічну активність. Забруднення важкими металами є одним із факторів, що 

визначають продуктивність сільськогосподарських культур та якість 

сільськогосподарської продукції.  

Результати наших досліджень показали, що важкі метали І-ої групи, а саме 

свинець і кадмій, накопичуються у ґрунті незалежно від рівня радіації і не 

перевищують ГДК: (по кадмію – 0,7 мг/кг, свинцю – 6,0 мг/кг).  

За результатами аналізів ґрунту вміст рухомих сполук свинцю та кадмію на 

присадибних ділянках населених пунктів  Лугинського, Олевського та Овруцького 
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районів знаходився у межах 0,74–0,95 мг/кг; 0,65−0,85 мг/кг; 0,73−1,06 мг/кг  та 

0,060–0,075 мг/кг; 0,044–0,066 мг/кг; 0,050–0,094 мг/кг, відповідно по районах      

(табл. 3.1).   

Таблиця 3.1 

Вміст важких металів у ґрунтах населених пунктів 

 радіоактивно забруднених територій (2016–2018 рр.) 
Населений пункту Хімічний елемент, мг/кг Населений пункт Хімічний елемент, мг/кг 

Лугинський район Pb Cd Олевський район Pb Cd 

с. Рудня-Повчанська 0,74±0,03 0,060±0,002 с. Рудня-Радовельська 0,65±0,06 0,044±0,003 

с. Рудня-Жеревці 0,75±0,03 0,065±0,003 с. Радовель 0,85±0,03 0,055±0,003 

с. Малахівка 0,79±0,04 0,067±0,003 с. Перга 0,74±0,04 0,066±0,002 

с. Жеревці 0,84±0,02 0,072±0,003 с. Рудня-Хочинська 0,72±0,04 0,054±0,002 

с. Червона Волока 0,95±0,04 0,075±0,002 смт Дружба 0,75±0,04 0,045±0,044 

Овруцький район Pb Cd Коростенський район Pb Cd 

с. Виступовичі 0,73±0,03 0,050±0,003 с. Обиходи 0,73±0,04 0,063±0,003 

с. Словечне 1,06±0,06 0,094±0,005 с. Вороневе 1,03±0,05 0,095±0,005 

с. Можари 0,88±0,05 0,066±0,005 с. Берестовець 0,80±0,03 0,063±0,004 

с. Листвин 0,81±0,04 0,064±0,006 с. Бехи 1,13±0,10 0,083±0,006 

с. Рудня 0,81±0,02 0,059±0,006 с.Немирівка 0,81±0,05 0,065±0,005 

Нові Велідники 0,82±0,03 0,076±0,084 Малинський район Pb Cd 

Ємільчинський район Pb Cd с. Рудня-Калинівка 0,83±0,03 0,066±0,005 

с.Руденька 0,87±0,04 0,064±0,007 с. Ксаверів 0,82±0,04 0,052±0,003 

с. Горбове 0,86±0,06 0,067±0,008 с. Савлуки 0,94±0,05 0,066±0,006 

с. Велика Глумча 0,78±0,04 0,063±0,009 с. Вишів 0,82±0,04 0,071±0,007 

с. Кочичине 0,85±0,07 0,056±0,007 Новоград-Волинський район Pb Cd 

с. Рудня-Іванівська 0,83±0,07 0,058±0,008 с. Дубники 0,99±0,06 0,087±0,004 

Народицький район Pb Cd с. Броницька Гута 1,03±0,05 0,082±0,006 

смт. Народичі 1,12±0,11 0,092±0,010 с. Липине 1,16±0,06 0,079±0,010 

с. Розсохівське 0,87±0,03 0,063±0,062  

ГДК 

6,0 0,7 

с. Селець 0,99±0,05 0,085±0,009 

с. Христинівка 0,80±0,02 0,064±0,005 

с. Базар 0,75±0,04 0,072±0,082 

 

Аналіз концентрації важких металів у  ґрунтах присадибних ділянок населених 
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пунктів Народицького, Коростенського та Малинського районів показав, що  вміст 

рухомих сполук свинцю був на рівні 0,12−0,75 мг/кг, 0,78−1,13 мг/кг, 0,82−0,94мг/кг, 

а кадмію – 0,064–0,092 мг/кг, 0,063–0,095 мг/кг, 0,052–0,071 мг/кг, відповідно  [223]. 

Ґрунти присадибних ділянок населених пунктів Ємільчинського та Новоград-

Волинського районів забруднені свинцем на рівні 0,78−0,83мг/кг  та 0,99−0,16мг/кг, 

а кадмієм, відповідно, 0,058–0,067 мг/кг та 0,079–0,087мг/кг. 

Таким чином,  результатами лабораторних досліджень встановлено, що свинець 

та кадмій знаходилися у межах гранично допустимих концентрацій. При цьому 

найвищий вміст свинцю відмічено на присадибних ділянках таких населених пунктів, 

як  Вороневе та Бехи Коростенського району, село Словечне Овруцького району, смт. 

Народичі, села Броницька Гута та Липине Новоград-Волинського району, де 

концентрація свинцю варіювала від 1,03 до 1,16 мг/кг. 

Найменш забрудненими свинцем виявилися ґрунти населених пунктів  Рудня 

Радовельська та Рудня-Хочинська Олевського району, села Христинівка 

Народицького району, села Обиходи Коростенського району та села Виступовичі 

Овруцького району. Концентрація його у зразках ґрунту була на рівні 0,65−0,73мг/кг. 

Що стосується кадмію, то найвищий його вміст відмічено у зразках ґрунту села 

Вороневе Коростенського району (0,095 мг/кг),  села Словечно Овруцького району 

(0,094 мг/кг), села Дубники Новоград-Волинського району (0,087 мг/кг) та 

смт Народичі (0,092 мг/кг). 

 

3.3. Рівень забезпеченості мікроелементами ґрунтів  з різною щільністю 

забруднення 137Cs 

Відомо, що деякі хімічні елементи – мідь, цинк, залізо, кобальт, молібден, 

марганець та інші, якщо вони знаходяться в ґрунті у мінімальній кількості, 

виступають в якості мікроелементів, необхідних для фізіологічних процесів росту і 

розвитку рослин, тварин, людей. При накопиченні цих елементів більше потреби 

організму, вони стають шкідливими токсичними металами і гальмують вказані 

процеси. У зв’язку з цим, нами були проведені дослідження з визначення вмісту міді 

та цинку у ґрунтових зразках присадибних ділянок мешканців радіоактивно 
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забруднених територій. Результатами досліджень ґрунту встановлено, що вміст 

рухомих сполук міді у більшій частині всіх досліджуваних зразків знаходився на дуже 

низькому рівні забезпеченості (˂ 0,1 мг/кг), крім зразків ґрунту населених пунктів 

Новоград-Волинського району (рис. 3.9–3.16).   

  

Рис. 3.9. Вміст  мікроелементів у ґрунтах населених пунктів Лугинського району 

(2016–2018 рр.) 

 

Забезпеченість цим елементом грунтів наслених пунктів Новоград-

Волинського району була на низькому рівні. 

 

Рис. 3.10. Вміст  мікроелементів у ґрунтах населених пунктів Олевського району 

(2016–2018 рр.) 

Що стосується забезпеченості ґрунтів таким елементом як цинк, то ситуація 

неоднозначна, тобто є ґрунти із низьким, середнім, підвищеним та високим ступенем 

забезпеченості. 
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Рис. 3.11. Вміст  мікроелементів у ґрунтах населених пунктів Малинського району 

(2016–2018 рр.) 

 

Так, концентрація цинку у ґрунті присадибних ділянок населених пунктів 

Рудня-Калинівка, Савлуки Малинського району, сіл Радовель, Перга Олевського 

району, сіл Малахівка та Рудня-Жеревці Лугинського району, села Словечне 

Овруцького району, села Дубники Новоград-Волинського району, села Бехи 

Коростенського району, села Кочичине Ємільчинського району, села Селець та        

смт Народичі  була на низькому рівні забезпеченості [223].  

 

Рис. 3.12. Вміст  мікроелементів у ґрунтах населених пунктів   

Коростенського району (2016–2018 рр.) 

 

Вміст цинку у ґрунтах даних населених пунтів був у межах 1,13−1,51 мг/кг.  
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Рис. 3.13. Вміст  мікроелементів у ґрунтах населених пунктів Народицького району 

(2016–2018 рр.) 

 

У ґрунтах сіл Червона Волока, Жеревці Лугинського району, Рудня-Хочинська, 

Дружба Олевського району, Вишів Малинського району, Немирівка, Берестовець, 

Вороневе Коростенського району,  Розсохівське Народицького району, Руденька, 

Велика Глумча, Рудня-Іванівська Ємільчинського району, Листвин Овруцького 

району вміст рухомого цинку у ґрунті знаходився на середньому рівні забезпеченості 

і варіював від 1,60 до 2,04 мг/кг ґрунту.  

 

Рис. 3.14. Вміст  мікроелементів у ґрунтах населених пунктів  

Ємільчинського району (2016–2018 рр.) 
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Підвищений вміст цинку спостерігався у ґрунтах населених пунктів Базар 

Народицького району, Горбове Ємільчинського району, Рудня-Радовельська 

Олевського району, Рудня, Можари Овруцького району, Броницька Гута Новоград-

Волинського району. Вміст цинку у ґрунтів був на рівні 2,19−2,77 мг/кг. 

 
Рис. 3.15. Вміст  мікроелементів у ґрунтах населених пунктів Овруцького 

району (2016–2018 рр.) 

 

Високий ступінь забезпеченості спостерігався у зразках ґрунту села Обиходи 

Коростенського району, села Христинівка Народицького району, села Виступовичі 

Овруцького району, села Рудня-Повчанська Лугинського району, села Ксаверів 

Малинського району. Концентрація рухомих сполук цинку була на рівні 3,19−3,87 

мг/кг. 

 

Рис. 3.16. Вміст  мікроелементів у ґрунтах населених пунктів 

 Новоград-Волинського району (2016–2018 рр.) 
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Отже, виходячи з отриманих результатів досліджень, можна зробити висновок 

про те, що концентрація важких металів у ґрунтах  радіоактивно забруднених 

територій була значно нижчою ГДК і знаходилась в межах 0,65–1,6  мг/кг за 

концентрацією свинцю та 0,054–0095 мг/кг  за вмістом кадмію. Лабораторними 

дослідженнями встановлено, що забезпеченість  ґрунтів присадибних ділянок по 

вмісту міді знаходилася на дуже низькому та низькому рівнях.  

Дуже низький рівень міді був за рахунок бідних на цей елемент дерново-

підзолистих грунтів досліджуваних населених пунктів. Тоді як грунти присадибних 

ділянок мешканців населених пунктів Новоград-Волинського району мали високий 

вміст міді за рахунок чорноземів. Грунти досліджуваних населених пунктів  за 

вмістом рухомого цинку знаходились  від низького до високого рівня забезпеченості. 

Підвищений рівень забезпеченості грунтів цинком може бути за рахунок потрапляння 

на пирсадибні ділянки відходів побуту таких як миючі засоби та пральний порошок. 

 

3.4.  Накопичення 137Cs у продукції рослинництва 

Незважаючи на очевидний успіх щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

радіаційна ситуація у районах інтенсивного радіаційного забруднення залишається 

складною. Зниження річної індивідуальної дози зовнішнього опромінення населення 

складає 5–15 % і основна частка припадає на внутрішнє опромінення [219] за рахунок 

споживання забруднених радіоцезієм продуктів харчування. 

Споживаючи продукцію рослинного, тваринного та лісового походження, 

населення радіоактивно забруднених територій може отримувати до 87 %  дози 

внутрішнього опромінення [224]. 

За результатами наших досліджень встановлено, що найбільш забрудненими 

серед овочів, відібраних у населених пунктах Народицького району були столові 

буряки із питомою активністю 137Cs  18,3–46,8 Бк/кг. Вміст 137Cs у всіх досліджуваних 

зразках столових буряків був у межах ДР-2006, окрім тих, які вирощені на 

присадибних ділянках с. Христинівка – 46,8 Бк/кг, що перевищував встановлений 

норматив на 17 % (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 

Щільність забруднення ґрунтів та питома активність 137Сs  

у продукції рослинного походження (Народицький район), М±m (2016–2018 рр.) 

Назва  

продукції 

Населений пункт / щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

смт Народичі / 

222,0±13,4 

с. Розсохівське 

/158,8±9,6 

с. Селець / 

288,2±15,4 

с. Христинівка / 

401,8±17,8 

с. Базар / 

180,2±11,2 

Зона радіоактивного забруднення 

2 2 2 2 2 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Картопля 18,0±0,77 0,08 10,5±0,90 0,07 21,3±1,60 0,07 35,4±1,72 0,09 15,7±1,44 0,09 

Капуста 9,6±0,60 0,04 6,0±0,3 0,04 15,4±0,80 0,05 21,2±0,90 0,05 12,0±0,40 0,07 

Томати 8,70±0,45 0,04 4,10±0,15 0,03 12,7±0,8 0,04 15,8±0,75 0,04 10,2±0,50 0,06 

Буряк 29,2±1,6 0,13 18,3±1,00 0,12 35,1±2,2 0,12 48,6±2,5 0,12 19,3±1,00 0,11 

Морква 25,2±1,3 0,11 15,0±0,80 0,09 29,6±1,4 0,10 38,7±1,8 0,10 17,5±0,70  0,10 

Цибуля 8,4±0,3 0,04 5,0±0,35 0,03 9,8±0,65 0,03 14,6±0,65 0,04 10,3±0,50 0,06 

Квасоля 54,2±2,32 0,24 31,2±2,69 0,20 61,1±2,48 0,21 77,4±3,52 0,19 34,2±1,82 0,19 

Пшениця 

(зерно) 
13,8±0,4 0,06 11,0±0,60 0,07 20,2±0,8 0,07 26,7±1,10 0,07 14,0±0,65 0,08 

 

Результати радіологічних досліджень квасолі показали, що вона була 

найбільш забрудненим радіоцезієм продуктом харчування рослинного походження.       

У більшості зразків бобів квасолі виявлено перевищення допустимих 

рівнів. Так, у квасолі, яка вирощена на присадибних ділянках смт Народичі, 

концентрація 137Cs перевищувала встановлений норматив на 8,4 %. У квасолі, 

вирощеній у населених пунктах Селець та Христинівка, вміст 137Cs був на   22,2 % та 

54,8 % вище допустимого рівня і становив 61,1 і 77,4 Бк/кг, відповідно. У інших 

населених пунктах Народицького району питома активність 137Cs у досліджуваних 

зразках квасолі варіювала у межах 31,2–34,2 Бк/кг. За допустимого  рівня 50 Бк/кг для 

продовольчого зерна, питома активність 137Cs у зразках зерна пшениці була у межах 

11,0–26,7 Бк/кг, що у 1,9–4,5 раза нижче ДР-2006. При розрахунку коефіцієнтів 

переходу 137Cs із ґрунту у продукти харчування рослинного походження встановлено, 

що коефіцієнти переходу були у межах 0,03–0,24. Найнижчі коефіцієнти переходу 

були із ґрунту у томати і цибулю та становили 0,03–0,04, а найвищі – 0,19–0,24 – у 

боби квасолі [220, 225]. 
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Аналізуючи результати досліджень у населених пунктах Коростенського 

району можна констатувати, що найвища концентрація 137Cs  була у столовому буряку 

(19,7–30,5 Бк/кг), а найнижча – у томатах (3,0–5,2 Бк/кг). Бульби картоплі мали вміст 

137Cs  на рівні 10,3–18,5 Бк/кг, що у 2,7–4,8 раза нижче встановленого нормативу. 

Концентрація 137Cs  у моркві варіювала у межах 13,8–25,7 Бк/кг (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Щільність забруднення ґрунтів та питома активність 137Сs   

у продукції рослинного походження (Коростенський район), М±m (2016–2018 рр.) 

Назва 

продукції 

Населений пункт / щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

с. Обиходи / 

140,6±6,51 
с. Вороневе / 

207,7± 12,3 

с. Берестовець / 

153,8±6,81 

с. Бехи / 

239,7±11,61 

с. Немирівка / 

203,4± 10,42 

Зона радіоактивного забруднення 

2 3 3 3 3 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг, Бк/л 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Картопля 10,3±0,73 0,07 15,0±0,93 0,07 12,4±0,86 0,08 18,5±0,94 0,08 17,2±0,79 0,08 

Капуста 5,7±0,29 0,04 7,0±0,32 0,03 5,1±0,26 0,03 8,7±0,52 0,04 7,1±0,35 0,03 

Томати 3,0±0,16 0,02 4,5±0,23 0,02 4,0±0,21 0,03 6,9±0,32 0,03 5,4±0,29 0,03 

Буряк 19,7±0,99 0,14 28,1±1,45 0,14 23,0±1,17 0,15 30,5±1,53 0,13 28,8±1,42 0,14 

Морква 13,8±0,69 0,10 23,0±1,10 0,11 17,0±0,86 0,11 25,7±1,29 0,11 23,4±1,17 0,12 

Цибуля 4,0±0,21 0,03 6,0±0,32 0,03 4,0±0,24 0,03 4,0±0,25 0,03 5,6±0,29 0,03 

Квасоля 32,0±1,82 0,23 44,6±1,72 0,21 30,0±1,80 0,20 46,3±2,52 0,19 39,4±1,76 0,19 

Пшениця 

(зерно) 
9,4±0,47 0,07 13,2±0,68 0,06 10,0±0,56 0,06 15,9±0,78 0,07 13,6±0,69 0,07 

 

За результатами досліджень встановлено, що у зерні пшениці питома 

активність 137Cs у середньому варіювала від 9,4 до 15,9 Бк/кг. Із продуктів харчування 

рослинного походження найбільшу кількість радіоцезію виявлено у квасолі – 30–46,3 

Бк/кг, за допустимого рівня 50 Бк/кг. Встановлено, що вміст радіонукліду у всій 

овочевій продукції був у межах допустимих рівнів.  

Коефіцієнти переходу 137Cs із ґрунту у томати були на рівні 0,02–0,03, у бульби 

картоплі – 0,07–0,08, у моркву 0,10–0,12 та у столові буряки – 0,13–0,15. Найвищі 

коефіцієнти переходу спостерігалися у зразках квасолі – 0,19–0,23.  
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Аналіз результатів досліджень показав, що у населених пунктах Овруцького 

району питома активність 137Cs у сільськогосподарській продукції рослинного 

походження варіювала у широких межах: від мінімального показника 3,0 у томатах 

та 4,0 Бк/кг у цибулі ріпчастій, вирощених на присадибних ділянках с. Можари (що у 

10–13 разів нижче гранично допустимих рівнів) до максимального – 102,2 Бк/кг у 

столових буряках та 109,2 Бк/кг у квасолі із присадибних ділянок с. Виступовичі (що 

більш, ніж у два рази перевищує встановлений рівень), (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Щільність забруднення ґрунтів та питома активність 137Сs  у продукції рослинного 

походження (Овруцький район), М±m (2016–2018 рр.) 

Назва 

продукції 

Населений пункт/щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

с. Виступовичі 

/ 454,0± 18,61 

с. Словечне / 

134,2±15,58 

с. Можари / 

123,3± 13,81 

с. Листвин / 

151,3±7,63 

c. Нові 

Велідники / 

140,7±7,21 

с. Рудня / 

280,5±15,68 

Зона радіоактивного забруднення 

2 3 3 3 3 2 

Питома 

активність

, Бк/кг ±m 

КП 

Питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Питома 

активність,  

Бк/кг ±m 

КП 

Питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Картопл

я 
40,0±2,39 0,09 9,2±0,63 0,07 8,1±0,66 0,07 10,3±0,74 0,07 10,0±0.66 0,07 

19,8±0,88 0,07 

Капуста 29,7±1,45 0,07 5,1±0,26 0,04 4,3±0,21 0,03 6,2±0,32 0,04 6,0±0,32 0,04 13,5±0,67 0,05 

Томати 19,3±0,95 0,04 4,0±0,23 0,03 3,0±0,14 0,02 6,0±0,31 0,04 4,5±0,22 0,03 10,9±0,54 0,04 

Буряк 102,2±5,12 0,22 13,7±0,66 0,10 12,8±0,65 0,10 18,0±0,91 0,12 15,2±0,76 0,11 34,0±1,8 0,12 

Морква 90,2±4,3 0,20 12,0±0,62 0,09 10,4±0,54 0,08 14,5±0,71 0,10 12,1±0,64 0,09 29,8±1,4 0,11 

Цибуля 20,1±1,1 0,04 5,5±0,26 0,04 4,0±0,21 0,03 5,6±0,27 0,04 6,6±0,32 0,05 9,7±0,39 0,03 

Квасоля 109,2±4,27 0,24 22,5±1,33 0,17 21,2±1,34 0,17 25,8±1,34 0,17 26,4±0,94 0,19 55,0±2,82 0,20 

Пшениц

я (зерно) 
30,8±1,45 0,07 7,4±0,36 0,06 7,0±0,32 0,06 7,7±0,37 0,05 7,9±0,39 0,06 18,4±0,95 0,07 

 

За результатами досліджень продуктів харчування рослинного походження, 

проведених у населених пунктах Олевського району, встановлено, що найменша 

питома активність 137Cs була у зразках томатів у всіх населених пунктах району 

дослідження і становила у межах від 3,0 до 5,6 Бк/кг.  

Серед овочевих культур найвища концентрація 137Cs була у столових 

буряках – 7,4–26,6 Бк/кг. Вміст 137Cs у бульбах картоплі, вирощеної на присадибних 

ділянках у с. Перга – був у межах  4,5 Бк/кг, с. Рудня Хочинська – 5,1; с. Радовель – 
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6,9; смт Дружба – 7,5; у с. Рудня-Радовельська – 14,2 Бк/кг. Ці показники виявилися 

значно нижчими допустимих рівнів (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Щільність забруднення ґрунтів та питома активність 137Сs  

 у продукції рослинного походження (Олевський район), М±m (2016–2018 рр.) 

Назва  

продукції 

Населений пункт / щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

с. Рудня-

Радовельська / 

209,3± 11,35 

с. Радовель / 

94,4±4,56 

с. Перга / 

65,2±3,64 

с. Рудня-

Хочинська / 

78,3±3,82 

смт. Дружба / 

110,2± 5,45 

Зона радіоактивного забруднення 

2 3 3 3 3 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Картопля 14,2±0,71 0,07 6,9±0,57 0,07 4,5±0,43 0,07 5,1±0,42 0,07 7,5±0,39 0,07 

Капуста 8,4±0,42 0,04 4,2±0,21 0,04 3,6±0,16 0,05 3,3±0,14 0,04 4,9±0,24 0,04 

Томати 5,6±0,29 0,03 3,5±0,18 0,04 3,0±0,15 0,04 3,0±0,16 0,04 3,9±0,21 0,03 

Буряк 26,6±1,26 0,13 10,5±0,52 0,11 7,4±0,36 0,11 8,5±0,41 0,11 13,2±0,65 0,12 

Морква 23,3±1,02 0,11 9,1±0,46 0,10 6,2±0,31 0,10 8,4±0,43 0,11 11,3±0,56 0,10 

Цибуля 7,4±0,34 0,03 3,9±0,21 0,04 3,1±0,16 0,04 3,2±0,18 0,04 4,0±0,21 0,03 

Квасоля 41,1±2,23 0,20 18,8±0,91 0,20 12,5±0,70 0,19 14,8±0,83 0,19 22,4±1,52 0,20 

Пшениця 

(зерно) 
14,6±0,65 0,07 6,0±0,30 0,06 4,5±0,25 0,07 5,4±0,27 0,07 7,0±0,34 0,06 

 

Результати  наших досліджень бобових культур вказують на те, що квасоля 

містить найбільше радіоцезію з усіх досліджуваних продуктів харчування рослинного 

походження  та має питому активність 137Cs у межах 12,5–41,1 Бк/кг. Дослідження 

зразків зерна пшениці показало, що питома активність 137Cs знаходилася у межах 4,5–

14,6 Бк/кг, що значно нижче ДР-2006. Коефіцієнти переходу 137Cs із ґрунту у продукти 

харчування рослинного походження становлять: у томати і цибулю ріпчасту в межах 

0,03–0,04, у коренебульбоплоди – 0,07–0,13 та 0,19–0,20 – у боби квасолі. 

Дослідження рослинницької продукції, що споживають жителі населених 

пунктів Лугинського району на вміст радіоцезію, показали, що найнижча 

концентрація 137Cs була у цибулі та томатах у всіх досліджуваних населених пунктах 

і знаходилась у середньому у межах від 3,0 до 8,5 Бк/кг. 
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Серед вирощених на присадибних ділянках овочів найбільш забрудненими 

були столові буряки із питомою активністю 137Cs 9,4 Бк/кг у с. Червона Волока, 

15,1 Бк/кг – с. Жеревці, 16,7 Бк/кг – с. Рудня-Жеревці, 24,3 Бк/кг – с. Малахівка та 

33,6 Бк/кг – с. Рудня-Повчанська. Але ці показники є значно нижчими допустимих 

рівнів (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Щільність забруднення ґрунтів та питома активність 137Сs  

у продукції рослинного походження (Лугинський район), М±m (2016–2018 рр.) 

Назва  

продукції 

Населений пункт / щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

с. Рудня-

Повчанська / 

240,3± 13,4 

с. Рудня- 

Жеревці / 

137,9±7,82 

с. Малахівка / 194,3± 

9,84 

с. Жеревці / 

117,4±6,23 

с. Червона 

Волока / 

86,1±4,52 

Зона радіоактивного забруднення 

2 2 3 3 3 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Картопля 19,4±0,71 0,08 9,8±0,61 0,07 16,3±0,66 0,08 9,8±0,63 0,08 5,5±0,62 0,06 

Капуста 10,1±0,55 0,04 5,2±0,26 0,04 6,5±0,32 0,03 6,3±0,30 0,05 3,4±0,21 0,04 

Томати 8,5±0,46 0,04 3,2±0,16 0,02 4,9±0,28 0,03 4,9±0,29 0,04 3,0±0,17 0,03 

Буряк 33,6±1,61 0,14 16,7±0,81 0,12 24,3±1,26 0,13 15,1±0,78 0,13 9,4±0,52 0,11 

Морква 28,3±1,52 0,12 13,7±0,74 0,10 22,2±1,05 0,11 13,0±0,79 0,11 8,9±0,44 0,10 

Цибуля 8,0±0,42 0,03 4,0±0,21 0,03 4,9±0,26 0,03 4,1±0,23 0,03 3,1±0,15 0,04 

Квасоля 51,8±2,53 0,22 28,0±1,25 0,20 36,8±1,69 0,19 27,4±1,34 0,23 16,8±0,88 0,19 

Пшениця 

(зерно) 
15,1±0,79 0,06 7,6±0,38 0,06 12,1±0,68 0,06 9,1±0,54 0,08 4,7±0,27 0,05 

 

Найвищий вміст 137Cs у бульбах картоплі спостігався у с. Рудня-Повчанська – 

19,4 Бк/кг та с. Малахівка – 16,3 Бк/кг, а у с. Жеревці та у с. Рудня-Жеревці – у межах 

9,8 Бк/кг, найнижчий цей показник був у продукції с. Червона Волока – 5,5 Бк/кг. 

У квасолі, вирощеній на присадибних ділянках с. Рудня-Повчанська вміст   137Cs 

становив  51,8 Бк/кг. У інших досліджуваних населених пунктах Лугинського району 

питома активність 137Cs у квасолі варіювала у широких межах від 16,8 до 36,8 Бк/кг. 

Радіологічне дослідження зерна пшениці показало, то питома активність 137Cs 

була значно нижчою ДР-2006 (у 3–10 разів) і знаходилася у межах 4,7–15,1 Бк/кг.  

Найвищі коефіцієнти переходу спостерігалися із ґрунту у боби квасолі – 0,19–

0,23. 
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Аналізуючи результати досліджень продуктів харчування рослинного 

походження жителів населених пунктів Ємільчинського району, можна 

стверджувати, що найвища концентрація 137Cs була у квасолі, хоча у жодному із 

зразків бобів квасолі вміст 137Cs не перевищував допустимого рівня і варіював у 

межах від 13,1 до 19,3 Бк/кг.  

При допустимому рівні 50 Бк/кг – для продовольчого зерна, питома активність 

137Cs у зразках зерна пшениці була у межах 4,8–6,6 Бк/кг. Коефіцієнти переходу 137Cs 

із ґрунту у продукти харчування рослинного походження були у межах – 0,03–0,12 –

для овочів, 0,06–0,07  – для зерна пшениці та 0,18–0,20 – для бобів квасолі (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Щільність забруднення ґрунтів та питома активність 137Сs  

 у продукції рослинного походження (Ємільчинський район), М±m (2016–2018 рр.) 

Назва 

продукції 

Населений пункт / щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

с. Руденька / 

99,4± 4,99 
с.  Горбове / 

70,0± 3,68 

с. Велика 

Глумча / 

69,1±3,52 

с. Кочичине / 

 82,9± 4,21 

с. Рудня-

Іванівська /  

83,4± 4,36 

Зона радіоактивного забруднення 

3 3 3 3 3 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг,  ±m 

КП 

питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Картопля 7,4±0,54 0,07 5,8±0,52 0,08 4,4±0,35 0,06 6,2±0,37 0,07 5,6±0,43 0,07 

Капуста 4,5±0,26 0,04 3,6±0,21 0,05 3,1±0,17 0,04 3,7±0,21 0,04 3,5±0,22 0,04 

Томати 3,3±0,16 0,03 3,0±0,17 0,04 3,0±0,16 0,04 3,4±0,21 0,04 3,1±0,20 0,04 

Буряк 11,6±0,58 0,12 7,8±0,34 0,11 8,1±0,44 0,12 10,3±0,53 0,12 8,8±0,46 0,11 

Морква 10,1±0,59 0,10 6,6±0,41 0,09 6,9±0,36 0,10 8,9±0,46 0,11 7,3±0,38 0,09 

Цибуля 3,3±0,16 0,03 3,0±0,18 0,04 3,0±0,17 0,04 3,2±0,15 0,04 3,1±0,19 0,04 

Квасоля 19,3±1,06 0,19 12,7±0,65 0,18 13,1±0,70 0,19 16,7±0,79 0,20 14,7±0,71 0,18 

Пшениця 

(зерно) 
6,6±0,35 0,07 5,0±0,27 0,07 4,8±0,26 0,07 6,2±0,34 0,07 5,2±0,28 0,06 

 

За результатами досліджень питомої активності 137Cs у овочевій продукції 

вирощеної на присадибних ділянках мешканцями Малинського району, встановлено, 

що цибуля ріпчаста була забрудненою на рівні 1,2–4,9 Бк/кг, томати свіжі – 1,5–5,7 

Бк/кг, капуста білокачанна – 1,8-6,4 Бк/кг, бульби картоплі у межах від 2,3 до 

12,5 Бк/кг, морква – 3,0–18,7 Бк/кг, столові буряки на рівні 3,8–21,8 Бк/кг. 
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Результати досліджень бобових культур вказують на те, що квасоля, виявилася 

продуктом харчування рослинного походження з найвищою концентрацією 137Cs –      

у межах 7,0–36,8 Бк/кг, питома активність 137Cs у зерні пшениці становила                      

2,6–3,0 Бк/кг. 

Коефіцієнти переходу 137Cs із ґрунту у продукти харчування рослинного 

походження варіювали у широких межах – від 0,03 до 0,12 в овочеву продукцію та у 

межах 0,20 у боби квасолі (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Щільність забруднення ґрунтів та питома активність 137Сs  

у продукції рослинного походження (Малинський район), М±m (2016–2018 рр.) 

Назва  

продукції 

Населений пункт / щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

с. Рудня-Калинівка 

/ 185,4±9,31 

с. Ксаверів / 

80,4±4,22 

с. Савлуки /  

34,2±1,75 

с. Вишів /  

75,4±3,56 

Зона радіоактивного забруднення 

2 4* 4*  4* 

Питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Питома 

активність, 

Бк/кг ±m 

КП 

Картопля 12,5±0,66 0,07 5,2±0,32 0,06 2,3±0,21 0,07 5,0±0,38 0,07 

Капуста 6,4±0,33 0,03 3,3±0,17 0,04 1,8±0,11 0,05 3,3±0,15 0,04 

Томати 5,7±0,31 0,03 2,8±0,16 0,03 1,5±0,09 0,04 3,0±0,17 0,04 

Буряк 21,8±1,05 0,12 9,4±0,46 0,12 3,8±0,22 0,11 8,1±0,45 0,11 

Морква 18,7±1,06 0,10 8,0±0,3 0,10 3,0±0,16 0,09 7,1±0,39 0,09 

Цибуля 4,9±0,28 0,03 2,6±0,11 0,03 1,2±0,08 0,03 2,5±0,12 0,03 

Квасоля 36,8±1,33 0,20 18,1±0,83 0,19 7,0±0,46 0,20 15,2±0,76 0,20 

Пшениця 

(зерно) 
13,0±0,61 0,07 6,1±0,34 0,07 2,6±0,15 0,08 5,0±0,27 0,07 

*4-та зона радіоактивного забруднення знята з 2015 року 

 

Дослідження продуктів харчування рослинного походження жителів 

населених пунктів Новоград-Волинського району на вміст радіоцезію показали, що 

питома активність 137Cs у овочах була значно нижчою встановлених нормативів і 

варіювала у широких межах 1,0–13,4 Бк/кг.  

Як і у попередніх дослідженнях, боби квасолі мали найвищу концентрацію 

137Cs серед усіх продуктів харчування рослинного походження. Зразки зерна пшениці 

мали питому активність 137Cs у межах   1,8–5,0 Бк/кг при допустимому рівні 50 Бк/кг.  
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Коефіцієнти переходу 137Cs із ґрунту у продукти харчування рослинного 

походження були у межах   0,03–0,12. Коефіцієнти переходу у зерно пшениці були на 

рівні 0,06–0,07, а у боби квасолі – 0,18–0,19 (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Щільність забруднення ґрунтів та питома активність 137Сs  

у продукції рослинного походження (Новоград-Волинський район), М±m  

(2016–2018 рр.) 

Назва 

продукції 

Населений пункт / щільність забруднення ґрунту, кБк/м2 

с. Дубники / 51,0±2,61 
с. Броницька Гута / 

73,9±3,63 
с. Липине / 28,4± 1,56 

Зона радіоактивного забруднення 

3 3 3 

питома активність, 

Бк/кг ±m 
КП 

питома активність, 

Бк/кг ±m 
КП 

питома активність, 

Бк/кг ±m 
КП 

Продукти харчування  рослинного походження  з присадибних ділянок 

Картопля 4,0±0,32 0,08 5,5±0,34 0,07 2,1±0,28 0,07 

Капуста 2,8±0,16 0,05 3,1±0,17 0,04 1,0±0,02 0,03 

Томати 2,0±0,11 0,04 2,4±0,13 0,03 1,0±0,05 0,03 

Буряк 5,7±0,26 0,11 8,6±0,44 0,12 3,2±0,17 0,11 

Морква 4,6±0,16 0,09 7,8±0,34 0,10 2,7±0,15 0,09 

Цибуля 1,8±0,12 0,03 1,8±0,09 0,02 1,0±0,05 0,03 

Квасоля 9,7±0,58 0,19 13,4±0,61 0,18 5,2±0,33 0,18 

Пшениця 

(зерно) 
3,6±0,15 0,07 5,0±0,25 0,07 1,8±0,12 0,06 

 

Таким чином, найбільш забрудненими 137Cs  продуктами харчування 

рослинного походження були столовий буряк та боби квасолі. Такі високі показники 

вмісту 137Cs спостерігаються через високу щільність забруднення грунтів 

присадибних ділянок цих населених пунктів та високими коефіцієнтами переходу 

137Cs із грунту в  дану продукцію. 

 

3.5. Кореляційно-регресійний аналіз залежності питоми активності 137Cs у 

продуктах харчування рослинного походження від щільності забруднення 

ґрунтів 

Для виявлення тенденцій зміни радіаційного забруднення 137Cs  в продуктах, які 

виробляють, споживають та реалізовують на місцевих ринках сільські 

домогосподарства в залежності від рівня концентрації  137Cs в ґрунті, нами було 
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відібрано 310 зразків продуктів харчування рослинного походження (картопля, 

квасоля) та проведено дослідження ґрунтів на вміст 137Cs. Зразки відбиралися в 6-ти 

районах Житомирської області (Народицький (5 сіл), Коростенський (5 сіл), 

Овруцький (6 сіл), Олевський(5 сіл), Лугинський (5 сіл), Ємільчинський (5 сіл) по 5 

зразків в кожному селі.  

 Як видно з карти (рис. 3.17),  підвищений рівень вмісту 137Cs у ґрунтах 

спостерігається в с. Рудня, с. Виступовичі Овруцького району, смт Народичі, 

с. Селець та с. Христинівка Народицького району, с. Немирівка, с. Бехи та с. Вороневе 

Коростенського району, с. Михайлівка Лугинського району та смт Дружба 

Олевського району.  

 

Рис. 3.17. Середній рівень забруднення ґрунтів у населених пунктах північних 

районів Житомирської області 137Cs (2016–2018 рр.) 

 

Верифікація даних проводилася шляхом порівняння отриманих даних з 

офіційною картою забруднення північних районів Житомирської області 137Cs         

(рис. 3.18). При порівнянні цих карт ми прийшли до висновку про адекватність 

отриманих нами результатів при аналізі проб ґрунту  на вміст 137Cs.  
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Рис. 3.18. Щільність забруднення  ґрунтів північних районів  

Житомирської області 137Cs (2011 р.) 

 

Кореляційно-регресійний аналіз залежності рівня забруднення картоплі від 

рівня забруднення ґрунту радіоцезієм було проведено на рівні районів та в цілому по 

вибірці (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Середній рівень забруднення врожаю картоплі  

в населених пунктах північних районів Житомирської області 137Cs (2016–2018 рр.) 
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Як видно з рисунку 3.19,  присутня візуальна подібність з рисунком 3.18, що 

попередньо свідчить про вплив рівня забруднення ґрунту на рівень забруднення 

картоплі 137Cs. Ці ж висновки підтверджуються статистичним аналізом (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Результати кореляційно-регресійного аналізу залежності рівня забруднення картоплі 

від рівня забруднення ґрунту 137Cs 

Район 

Кі-ть  

насел.  

пунктів 

Кі-ть  

зразків 

Коефі- 

цієнт  

a 

Коефі- 

цієнт  

b R2 P-value r 

Народицький  5 25 0,0938 -3,2934 0,96367 0,002972 0,981667 

Коростеньский 5 25 0,0787 -0,20267 0,915371 0,010727 0,95675 

Овруцький 5 25 0,0939 -3,86396 0,987661 5,73E-05 0,993811 

Олевський 6 30 0,0674 0,119052 0,995566 0,000125 0,997781 

Лугинський 5 25 0,0896 -1,74298 0,98014 0,001195 0,99002 

Ємільчинський 5 25 0,0744 -0,22295 0,670433 0,090033 0,71675 

Всього 31 155 0,0882 -1,94792 0,977646 1,73E-25 0,98876 

 

Отримані моделі (табл. 3.10) є статистично значимими та адекватними, а саме: 

1) коефіцієнтів детермінації (R2) для кожної моделі більше 0,65 (статистична 

допустимість);  

2) значення вірогідності (P-value) більше 0,05; 

 3) коефіцієнт кореляції Пірсона (r) є дуже високим (крім Ємільчинського 

району), що свідчить про тісний зв'язок між факторною та результативною ознаками. 

Рівняння регресії для Народицького району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,094x–3,293      (1.1) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю, його 

рівень у врожаї картоплі збільшиться (зменшиться) на 0,094 одиниці.  

Рівняння регресії для Коростенського району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,079x–0,203      (1.2) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї картоплі збільшиться (зменшиться) на 0,079 одиниці.  
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Рівняння регресії для Овруцького району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,094x–3,864      (1.3) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї картоплі збільшиться (зменшиться) на 0,094 одиниці.  

Рівняння регресії для Олевського району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,067x+0,119      (1.4) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї картоплі збільшиться (зменшиться) на 0,067 одиниці.  

Рівняння регресії для Лугинського району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,09x–1,743      (1.5) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї картоплі збільшиться (зменшиться) на 0,09 одиниці.  

Рівняння регресії для Ємільчинського району є статистично значимим при 

помірному зв’язку між факторною та результативною ознаками і має наступний 

вигляд: 

y=0,074x–0,223      (1.6) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї картоплі збільшиться (зменшиться) на 0,074 одиниці.  

Рівняння регресії для усіх досліджуваних районів є статистично значимим та 

має наступний вигляд: 

y=0,088x–1,948      (1.7) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї картоплі збільшиться (зменшиться) на 0,088 одиниці.  

Кореляційно-регресійний аналіз залежності рівня забруднення квасолі від рівня 

забруднення ґрунту радіоцезієм було проведено на рівні районів та в цілому по 

вибірці. Результати аналізу зразків на вміст 137Cs відображено на рисунку 3.20 та в 

таблиці 3.11. 
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Рис. 3.20. Середній рівень забруднення бобів квасолі в населених пунктах північних 

районів Житомирської області 137Cs (2016–2018 рр.) 

 

Отримані моделі є статистично значимими та адекватними, а саме:  

1) коефіцієнтів детермінації (R2) для кожної моделі більше 0,65 (статистична 

допустимість);  

2) значення вірогідності (P-value) більше 0,05 (крім Ємільчинського району); 

3) коефіцієнт кореляції Пірсона (r) є дуже високим, що свідчить про тісний 

зв'язок між факторною та результативною ознаками. 

Рівняння регресії для Народицького району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,189x+4,27     (1.8) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї квасолі збільшиться (зменшиться) на 0,189 одиниці.  

Рівняння регресії для Коростенського району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,169x+6,443      (1.9) 
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Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї квасолі збільшиться (зменшиться) на 0,169 одиниці.  

Таблиця 3.11 

Результати кореляційно-регресійного аналізу залежності рівня забруднення квасолі 

від рівня забруднення ґрунту 137Cs 

Район 

Кі-ть 

насел. 

пунктів 

Кі-ть 

зразків 

Коефі- 

цієнт 

a 

Коефі- 

цієнт 

b 

R2 P-value r 

Народицький 5 25 0,18925 4,269764 0,930112 0,008012 0,964423 

Коростенский 5 25 0,169366 6,443075 0,902031 0,013418 0,949753 

Овруцький 5 25 0,263138 -12,9948 0,991646 2,62E-05 0,995814 

Олевський 6 30 0,198481 -0,20662 0,998052 3,65E-05 0,999025 

Лугинський 5 25 0,207288 -0,01102 0,960672 0,010841 0,980139 

Ємільчинський 5 25 0,212274 -1,88569 0,919475 0,11922 0,958893 

Всього 31 155 0,22347 -3,51474 0,967982 3,17E-23 0,983861 

 Рівняння регресії для Овруцького району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,263x–12,995      (1.10) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї квасолі збільшиться (зменшиться) на 0,263 одиниці.  

Рівняння регресії для Олевського району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,198x–0,207      (1.11) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї квасолі збільшиться (зменшиться) на 0,198 одиниці.  

Рівняння регресії для Лугинського району є статистично значимим та має 

наступний вигляд: 

y=0,207x–0,011      (1.12) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї квасолі збільшиться (зменшиться) на 0,207 одиниці.  

Рівняння регресії для Ємільчинського району є не є статистично значимим тому 

подальше його використання може надавати похибку в розмірі 10% і має наступний 

вигляд: 
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y=0,212x–1,886      (1.13) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї квасолі збільшиться (зменшиться) на 0,212 одиниці.  

Рівняння регресії для усіх досліджуваних районів є статистично значимим та 

має наступний вигляд: 

y=0,223x–3,515      (1.14) 

Тобто, при збільшенні (зменшенні) рівня 137Cs в ґрунті на 1 одиницю його 

рівень у врожаї квасолі збільшиться (зменшиться) на 0,223 одиниці.  

Отже, в результаті проведення моделювання було зафіксовано рівень міграції 

137Cs  з ґрунту в  картоплю – 98 % (коефіцієнт детермінації дорівнює 0,978),  в боби 

квасолі – 97 % (коефіцієнт детермінації дорівнює 0,967). 

В подальших дослідженнях потрібно збільшити кількість відібраних зразків як 

ґрунту так і видів сільськогосподарської продукції для Ємільчинського району, так як 

у більшості моделей або коефіцієнт детермінації занадто малий, або значення 

вірогідності (P-value) є високим і є основною причиною статистичної не значимості 

моделей по цьому району. 

 

3.6. Накопичення радіонукліду 137Cs у продукції тваринного походження  

Основним чинником накопичення дози жителями радіоактивно забруднених 

територій є внутрішнє опромінення, яке формується внаслідок споживання 

забрудненої  радіонуклідами продукції тваринництва, отриманої з власних підсобних 

господарств – в основному молока і м’яса.  

Нами було досліджено забруднення продуктів харчування тваринного 

походження жителів населених пунктів  Народицького району, що дало змогу 

встановити  питому активність 137Cs:  у курячих яйцях  у межах 3,5–4,2 Бк/л, а у м’ясі 

свиней – 22,1–26,3 Бк/кг, що на 86,8–89,0 % нижче встановлених рівнів.  

Питома активність 137Cs у молоці корів знаходилася у межах 33,0–159,4 Бк/л. 

Найменший вміст радіоцезію був у молоці  с. Розсохівське (33 Бк/л). Молоко у 

с. Селець мало вміст 137Сs –159,4 Бк/л, що перевищувало  ДР-2006 (табл. 3.12) [220]. 
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Таблиця 3.12  

Питома активність 137Сs у продукції тваринного походження  

Народицького району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Питома активність 137Сs у продукції,  

Бк/кг, Бк/л 

м'ясо свинини молоко яйця 

смт Народичі 24,1±1,31 57,2±3,5 3,7±0,15 

с. Розсохівське 23,1±1,28 33,0±2,51 3,6±0,17 

с. Селець 22,1±1,25 159,4±7,06 3,9±0,21 

с. Христинівка 26,3±1,34 65,0±3,38 4,2±0,23 

с. Базар 25,1±1,30 44,4±2,72 3,5±0,21 

 

Дослідження продуктів харчування тваринного походження жителів населених 

пунктів Коростенського району свідчать про те, що найнижча концентрація  137Cs  

була  у курячих яйцях –  у межах 3–5 Бк/кг, за допустимого рівня 100 Бк/кг. Вміст 

137Cs у м’ясі свиней був на рівні 18,7–26,6 Бк/кг, що у 7,5–10 разів нижче встановлених 

нормативів. 

 Питома активність 137Cs у зразках молока була у межах 27,3–39,6 Бк/кг. 

Найбільший вміст радіоцезію у  молоці (39,6 Бк/л) спостерігався у зразках, відібраних 

у с. Бехи  (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Питома активність 137Сs у продукції тваринного походження   

Коростенського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Питома активність 137Сs у продукції,  

Бк/кг, Бк/л 

м'ясо свинини молоко яйця 

с. Обиходи 19,1±0,83 31,3±1,65 3,0±0,16 

с. Вороневе 21,1±1,03 30,3±1,44 4,0±0,22 

с. Берестовець 18,7±0,99 27,3±1,54 3,0±0,15 

с. Бехи 26,6±1,32 39,6±2,20 5,0±0,23 

с. Немирівка 21,1±1,12 28,7±1,53 4,0±0,20 

 

Аналіз проведених нами досліджень  продуктів харчування тваринного 

походження жителів населених пунктів Овруцького району свідчить про те, що  вміст 

радіонукліду 137Cs  у майже всіх продуктах харчування тваринного походження був у 
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межах допустимих рівнів, окрім молока  у с. Виступовичі. Вміст радіоцезію  у м’ясі 

свиней варіював у широких межах і був на рівні 7,9–44,1 Бк/кг (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Питома активність 137Сs у продукції тваринного походження  

Овруцького району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Питома активність 137Сs у продукції,  

Бк/кг, Бк/л 

м'ясо свинини молоко яйця 

с. Виступовичі 44,1±2,12 145,0±5,0 6,2±0,32 

с. Словечне 10,5±0,55 17,0±0,73 3,6±0,16 

с. Можари 11,1±0,61 15,0±0,94 3,3±0,14 

с. Листвин 22,5±1,21 18,0±0,81 3,8±0,18 

c. Нові Велідники 7,9±0,38 16,0±0,62 3,4±0,15 

с. Рудня 27,3±1,52 50,6±2,05 4,4±0,24 

 

Дослідження  продукції тваринного походження жителів  населених пунктів 

Олевського району показали, що вміст 137Cs у даній продукції нижче допустимих 

рівнів. Так, питома активність 137Cs у курячих яйцях була у межах 3,1–3,4 Бк/кг; у 

м’ясі свиней від 14,8 до 25,8 Бк/кг, у молоці  – 8,6–39,0 Бк/л  (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Питома активність 137Сs у продукції тваринного походження  

Олевського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Питома активність 137Сs у продукції,  

Бк/кг, Бк/л 

м'ясо свинини молоко яйця 

с. Рудня-Радовельська 22,6±1,13 39,0±1,75 3,4±0,17 

с. Радовель 25,8±1,26 22,4±1,97 3,2±0,16 

с. Перга 14,8±0,84 8,6±0,55 3,1±0,17 

с. Рудня-Хочинська 16,7±0,98 10,9±0,76 3,2±0,18 

смт. Дружба 17,8±0,11 26,8±1,46 3,3±0,18 

 

Проведені нами дослідження продуктів харчування тваринного походження 

жителів населених пунктів Лугинського району на вміст радіоцезію показали, що 

питома активність 137Cs в курячих яйцях була у межах 3,0–3,5 Бк/кг, м’ясі свиней – на 



109 

 

рівні 14,6–24,4 Бк/кг, що не перевищувало допустимих рівнів. Питома активність 

137Cs була найвищою у молоці корів у с. Рудня-Повчанська – 53 Бк/л. 

Найнижчою концентрація 137Cs була у молоці  с. Червона Волока – 15 Бк/л, а 

у с. Рудня-Жеревці, с. Жеревці та с. Малахівка вміст радіонукліду становив 20,0, 24,0; 

34,0 Бк/л, відповідно (табл 3.16). 

Таблиця 3.16  

Питома активність 137Сs у продукції тваринного походження 

 Лугинського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Питома активність 137Сs у продукції,  

Бк/кг, Бк/л 

м'ясо свинини молоко яйця 

с. Рудня-Повчанська 24,7±1,26 53,0±2,22 3,5±0,19 

с. Рудня- Жеревці 24,5±1,28 20,0±0,90 3,2±0,16 

с. Малахівка 20,0±1,08 34,0±1,73 3,4±0,17 

с. Жеревці 18,8±0,95 24,0±1,26 3,1±0,15 

с. Червона Волока 14,6±0,76 15,0±0,89 3,0±0,15 

 

Аналіз результатів наших досліджень показав, що вміст 137Cs у продуктах 

харчування тваринного походження жителів населених пунктів Малинського району 

свідчить про те, що вся продукція відповідає вимогам радіаційної безпеки харчових 

продуктів, оскільки концентрація радіоцезію у ній  була нижче допустимих рівнів 

(табл. 3.17). 

Таблиця 3.17  

Питома активність 137Сs у продукції тваринного походження  

Малинського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Питома активність 137Сs у продукції, Бк/кг, Бк/л 

м'ясо свинини молоко яйця 

с. Рудня-Калинівка 17,2±0,85 29,6±1,27 3,3±0,16 

с. Ксаверів 13,2±0,72 12,5±0,73 2,6±0,12 

с. Савлуки 15,0±0,76 5,9±0,40 1,9±0,1 

с. Вишів 12,7±0,65 11,4±0,76 2,2±0,12 

 

Так, вміст 137Cs у м’ясі свиней був на рівні 12,7–17,2 Бк/кг. Концентрація 137Cs 

у зразках яєць і молока знаходилася у межах 1,9–3,3 Бк/кг і 5,9–29,6 Бк/л, відповідно.  
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Дослідження продуктів харчування тваринного походження жителів населених 

пунктів Ємільчинського району показали, що вміст 137Cs у м’ясі свиней варіював у 

межах 13,0–17,6 Бк/кг, що у 11,3–15,4 рази нижче встановлених рівнів. Питома 

активність 137Cs у молоці була 5,0–16,4 Бк/л, а найнижча концентрація радіоцезію  

була у молоці  с. Горбове та с. Велика Глумча (табл. 3.18). 

  Таблиця 3.18  

Питома активність 137Сs у продукції тваринного походження  

Ємільчинського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Питома активність 137Сs у продукції,  

Бк/кг, Бк/л 

м'ясо свинини молоко яйця 

с. Руденька 17,6±0,86 16,4±0,91 3,3±0,16 

с.  Горбове 14,5±0,75 6,0±0,59 3,1±0,17 

с. Велика Глумча 13,0±0,68 5,0±0,40 3,0±0,15 

с. Кочичине 15,7±0,85 12,0±0,51 3,2±0,16 

с. Рудня-Іванівська 16,2±0,81 15,2±0,70 3,2±0,18 

 

Радіологічні дослідження продуктів харчування тваринного походження 

жителів населених пунктів  Новоград-Волинського району показали, що вміст 137Cs у 

м’ясі свиней варіював у межах 7,9–11,4 Бк/кг, а у молоці – 4,4–11,2 Бк/л (табл. 3.19) 

Таблиця 3.19 

Питома активність 137Сs у продукції тваринного походження  

(Новоград-Волинський район), M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Питома активність 137Сs у продукції, Бк/кг, Бк/л  

М'ясо свинини Молоко Яйця 

с. Дубники 10,7±0,55 2,6±0,12 2,6±0,21 

с. Броницька Гута 11,4±0,61 3,0±0,16 3,0±0,19 

с. Липине 7,9±0,42 1,6±0,07 1,6±0,14 

 

Отже, за результатами наших досліджень, найбільш забрудненим продуктом 

харчування тваринного походження,  наданим для проведення досліджень, було 

молоко. Висока концентрація 137Cs в молоці  спричинена забрудненням кормів, більш 

за все, сіна, яке заготовлялось на торфово-болотних грунтах поблизу лісу та осушених 

боліт.  
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3.7. Забруднення  продукції лісового походження 137Cs 

Значна  частина радіоцезію потрапляє до організму людей внаслідок вживання  

і продуктів харчування лісового походження, а саме  грибів та ягід. Це зумовлене тим, 

що  ліси є  критичними екосистемами з погляду формування значних доз 

внутрішнього опромінення населення. Саме тому важливе значення для радіаційної 

безпеки продуктів харчування має контроль вмісту радіонуклідів у сухих грибах та 

лісових ягодах. 

Дослідження продуктів харчування лісового походження жителів населених 

пунктів Народицького району показали, що питома активність 137Cs у грибах 

варіювала у широких  межах  від 2645 до 4984 Бк/кг, що перевищує допустимі рівні 

майже у 2 рази. Найвища питома активність 137Cs спостерігалась у грибах сухих, 

зібраних у лісах  поблизу с. Христинівка.  

Дослідження ягід чорниці свіжої показали, що вміст  радіоцезію у всій 

продукції, відібраної у мешканців Народицького району, перевищував ДР-2006 на 

36–79 % і варіював у межах 680–895 Бк/кг за допустимого рівня 500 Бк/кг (рис. 3.21) 

[226]. 

 

Рис. 3.21. Питома активність 137Сs у продукції лісового походження 

(Народицький район), Бк/кг (2016–2018 рр.) 

 

Аналізуючи результати досліджень продуктів харчування лісового 

походження жителів населених пунктів Коростенського району можна стверджувати, 

що вся продукція мала перевищення вмісту 137Cs. Так, питома активність 137Cs  у 
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сухих  грибах   становила  2525–3917 Бк/кг, а у свіжих чорницях 650–804 Бк/кг, що 

значно перевищує ДР-2006 (на 30–60 %).  

Найбільшу концентрацію 137Cs у сухих грибах відмічено у с. Обиходи (3917 

Бк/кг), с. Бехи (3215 Бк/кг), с. Вороневе (2986 Бк/кг). Найбільший вміст 137Cs  у свіжих 

ягодах чорниці відмічено у зразках, наданих для досліджень мешканцями с. Бехи, с. 

Вороневе із концентрацією радіонукліда 804,0 та 730,0 Бк/кг, відповідно. 

Найбільш забруднена продукція лісового походження була у жителів с. 

Берестовець (рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Питома активність 137Сs у продукції лісового походження  

(Коростенський район), Бк/кг (2016–2018 рр.) 

 

Аналіз результатів досліджень продуктів харчування лісового походження 

жителів населених пунктів Овруцького району показав, що питома активність 137Cs у 

сухих білих грибах  була у межах 2058–12870 Бк/кг. Найбільша питома  активність 

137Cs була у продукції відібраної  у с. Рудня та с. Виступовичі Овруцького району і 

становила 8026 та 12870 Бк/кг, відповідно, що у 3,2–5,1 раза перевищує допустимий 

рівень. Решта зразків грибів  відповідали нормативам вмісту радіоцезію. Рівень 

забруднення лісових ягід  радіонуклідом також перевищував ДР-2006 на 13–124 % 

(рис. 3.23). 
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Рис. 3.23. Питома активність 137Сs у продукції лісового походження 

(Овруцький район),  Бк/кг (2016–2018 рр.) 

 

Радіологічні дослідження продуктів харчування лісового походження жителів 

населених пунктів Олевського району показали, що концентрація 137Cs у ягодах 

чорниці становила у межах 254–425 Бк/кг, окрім чорниці, відібраної для досліджень 

у с. Рудня-Радовельська, де вміст 137Cs становив 784,5 Бк/кг, що перевищує ДР-2006 

на 57 % (рис. 3.24) [226]. 

 

Рис. 3.24. Питома активність 137Сs у продукції лісового походження 

(Олевський район), Бк/кг (2016–2018 рр.) 
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питому активність у межах 2359–6542 Бк/кг, що більшість із них значно перевищує 

допустимий рівень. Вміст цезію в ягодах чорниці майже у всіх населених пунктах 

перевищував ДР-2006 і варіював у межах 635–856 Бк/кг (рис. 3.25).  

 

Рис. 3.25. Питома активність 137Сs у продукції лісового походження 

(Лугинський район), Бк/кг (2016–2018 рр.) 

 

Проведення досліджень продуктів лісового походження жителів населених 

пунктів   Малинського району показали, що питома активність 137Cs у грибах             

була у межах 1839,4–2920,3 Бк/кг. Вміст радіоцезію у  грибах, зібраних у                             

с. Рудня-Калинівка, на 16,8 % перевищував допустимий рівень (рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Питома активність 137Сs у продукції лісового походження 

(Малинський район), Бк/кг (2016–2018 рр.) 
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Вміст 137Cs майже у всіх відібраних зразках ягід чорниці був у межах 

допустимих рівнів, окрім ягід відібраних у с. Рудня-Калинівка (620,5 Бк/кг).                

Аналіз результатів досліджень продуктів харчування лісового походження 

жителів населених пунктів Ємільчинського району показав, що концентрація  137Cs у 

продукції не перевищувала допустимих рівнів. 

 Так, питома активність  137Cs у грибах знаходилась у межах                              

1679,0–2494,4 Бк/кг. Питома активність 137Cs у ягодах чорниці не перевищувала ДР-

2006 і становила в середньому 156,4–268,0 Бк/кг (рис. 3.27). 

 

Рис. 3.27. Питома активність 137Сs у продукції лісового походження 

(Ємільчинський район), Бк/кг (2016–2018 рр.) 

 

Дослідження продуктів харчування лісового походження  жителів населених 

пунктів Новоград-Волинського району показали, що питома активність 137Cs не 

перевищувала допустимого рівня. Зокрема, концентрація   137Cs у грибах знаходилась 

у межах 1252,5–2022,0 Бк/кг, а  у ягодах чорниці – у межах 205,3–315,0 Бк/кг             

(рис. 3.28). 
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Рис. 3.28. Питома активність 137Сs у продукції лісового походження 

(Новоград-Волинський район), Бк/кг (2016–2018 рр.) 

 

Таким чином, проведенні дослідження продуктів харчування лісового 
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небезпечними є сполуки, що відносяться до І класу – кадмій, свинець і ртуть – 

належать до токсичних елементів, які за певних концентрацій можуть викликати у 

людей токсикози різного ступеня. 

 Враховуючи те, що важкі метали потрапляють до організму людей із 

продуктами харчування, які в обов’язково нормуються, ми визначали концентрацію 

важких металів у зернових культурах, тобто у зерні пшениці та овочевій продукції, 

яку найбільш вживають у своїх раціонах мешканці радіоактивно забруднених 

територій.  

Результати досліджень показали, що важкі метали накопичуються у продукції 

незалежно від рівня радіації (табл. 3.20–3.27). 

Таблиця 3.20 

Вміст рухомих сполук хімічних елементів у продуктах харчування  

мешканців населених пунктів Лугинського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Назва продукції Хімічний елемент, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 

с. Рудня-Повчанська Картопля 0,19±0,05 0,02±0,004 7,61±0,9 3,3±04 

Капуста 0,20±0,04 0,018±0,006 6,13±0,7 3,9±0,3 

Пшениця (зерно) 0,50±0,03 0,08±0,03 48,6±1,4 6,7±0,6 

с. Рудня-Жеревці Картопля 0,32±0,06 0,019±0,02 5,28±0,25 2,8±0,3 

Капуста 0,26±0,04 0,023±0,07 6,9±0,1 3,2±0,4 

Пшениця (зерно) 0,43±0,07 0,10±0,04 32,31±1,2 8,4±0,8 

с. Малахівка Картопля 0,26±0,05 0,017±0,004 4,3±0,1 3,4±0,4 

Капуста 0,21±0,04 0,025±0,009 3,2±0,3 2,6±0,3 

Пшениця (зерно) 0,38±0,06 0,09±0,005 30,4±0,8 6,9±0,4 

с. Жеревці Картопля 0,23±0,01 0,022±0,003 2,21±0,21 3,1±0,2 

Капуста 0,34±0,05 0,019±0,006 3,2±0,5 2,8±0,3 

Пшениця (зерно) 0,81±0,09 0,12±0,04 37,4±1,7 7,6±0,6 

с. Червона Волока Картопля 0,39±0,07 0,025±0,005 6,6±0,8 2,5±0,4 

Капуста 0,32±0,04 0,021±0,003 5,8±0,7 4,3±0,2 

Пшениця (зерно) 1,18±0,11 0,20±0,008 25,1±1,6 5,8±0,5 

 

За результатами досліджень вміст важких металів досліджуваної продукції 

присадибних ділянок радіоактивно забруднених територій знаходився у межах: 

свинець у зерні пшениці, бульбах картоплі та капусті білокачанній Лугинського 

району – 0,38–1,18, 0,19–0,39 та 0,20–0,34 мг/кг; Олевського району − 0,44–0,95,  0,15–

0,38 та 0,18–0,33 мг/кг; Малинського району – 0,48–1,02, 0,17–0,35 та 0,24–0,40 мг/кг; 

Коростенського району – 0,40–0,93,  0,20–0,49 та  0,24–0,38 мг/кг; Народицького 
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району – 0,46–0,92,  0,16–0,34 та  0,14–0,30 мг/кг; Ємільчинського району – 0,37–0,74,  

0,15–0,28 та  0,14–0,34 мг/кг; Овруцького району – 0,42–1,00,  0,12–0,31 та  0,20–0,32 

мг/кг;  Новоград-Волинського району – 0,56–0,94, 0,26–0,39 та  0,12–0,42  мг/кг. 

Таблиця 3.21 

 Вміст рухомих сполук хімічних елементів у продуктах харчування 

 мешканців населених пунктів Олевського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Назва продукції Хімічний елемент, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 

с. Обиходи Картопля 0,21±0,03 0,023±0,002 7,21±0,3 3,2±0,3 

Капуста 0,24±0,02 0,018±0,003 8,5±0,2 3,7±0,4 

Пшениця (зерно) 0,42±0,04 0,08±0,005 58,4±3,0 6,3±0,6 

с. Вороневе Картопля 0,33±0,03 0,021±0,002 5,4±0,5 2,6±0,2 

Капуста 0,28±0,02 0,023±0,004 4,7±0,4 3,0±0,4 

Пшениця (зерно) 0,78±0,04 0,21±0,003 35,3±1,3 6,5±0,5 

с. Берестовець Картопля 0,20±0,02 0,024±0,004 5,2±0,3 2,2±0,02 

Капуста 0,26±0,03 0,015±0,002 5,1±0,1 2,0±0,02 

Пшениця (зерно) 0,40±0,05 0,087±0,07 30,9±1,4 5,7±0,3 

с. Бехи Картопля 0,40±0,02 0,015±0,003 6,4±0,4 2,8±0,4 

Капуста 0,38±0,04 0,020±0,004 6,2±0,6 3,1±0,3 

Пшениця (зерно) 0,93±0,08 0,12±0,001 46,3±1,6 5,2±0,5 

с. Немирівка Картопля 0,24±0,02 0,018±0,002 5,4±0,4 2,6±0,3 

Капуста 0,31±0,05 0,020±0,003 4,9±0,6 3,1±0,4 

Пшениця (зерно) 0,66±0,04 0,26±0,001 40,3±1,0 7,8±0,6 

 

Концентрація кадмію у зерні пшениці, бульбах картоплі та капусті 

білокачанній, вирощених у населених пунктах радіоактивно забруднених територій, 

варіювала у широких межах: Лугинського району  – 0,08–0,20, 0,017–0,026 та 0,018–

0,025 мг/кг; Олевського району − 0,074–0,26,  0,014–0,025 та 0,016–0,028 мг/кг; 

Малинсього району – 0,072–0,28 мг/кг, 0,018–0,025 та 0,015–0,023 мг/кг; 

Коростенського району – 0,080–0,26,  0,015–0,024 та 0,015–0,023 мг/кг; Народицького 

району – 0,068–0,20,  0,015–0,024 та  0,016–0,21 мг/кг; Ємільчинського району – 

0,059–0,21,  0,015–0,022 та  0,018–0,021 мг/кг; Овруцького району – 0,069–0,20,  

0,018–0,027 та  0,014–0,024 мг/кг;  Новоград-Волинського району – 0,11–0,21,  0,019–

0,021 та  0,016–0,024 мг/кг. 
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Таблиця 3.22 

Вміст рухомих сполук хімічних елементів у продуктах харчування  

мешканців населених пунктів Малинського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Назва продукції Хімічний елемент, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 

с. Рудня-Калинівка Картопля 0,17±0,001 0,019±0,003 5,4±0,4 3,1±0,2 

Капуста 0,24±0,003 0,021±0,002 4,8±0,5 2,6±0,4 

Пшениця (зерно) 0,48±0,04 0,09±0,004 39±1,8 5,4±0,3 

с. Ксаверів Картопля 0,30±0,02 0,08±0,001 5,6±0,6 2,8±0,2 

Капуста 0,27±0,03 0,05±0,003 4,4±0,4 3,1±0,3 

Пшениця (зерно) 0,69±0,01 0,072±0,006 51,7±2,3 5,8±0,4 

с. Савлуки Картопля 0,35±0,05 00,25±0,003 4,8±0,6 2,6±0,2 

Капуста 0,38±0,04 0,023±0,005 6,4±0,3 3,2±0,4 

Пшениця (зерно) 1,02±0,2 0,28±0,007 36,4±2,1 7,0±0,8 

с. Вишів Картопля 0,34±0,01 0,020±0,002 4,3±0,3 2,6±0,2 

Капуста 0,40±0,04 0,020±0,003 5,2±0,1 1,9±0,2 

Пшениця (зерно) 0,8±0,1 0,25±0,008 40,0±1,2 6,3±0,5 

 

Результати досліджень пшениці, вирощеної на присадибних ділянках, показали, 

що більшість досліджуваних зразків пшениці за вмістом свинцю і кадмію не 

відповідала встановленим нормативам для продовольчої продукції, а може тільки 

використовуватися для годівлі тварин та птиці. 

Таблиця 3.23 

Вміст рухомих сполук хімічних елементів у продуктах харчування  

мешканців населених пунктів Коростенського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Назва продукції Хімічний елемент, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 

с. Рудня-Радовельська Картопля 0,20±0,02 0,014±0,002 6,8±0,7 2,2±0,4 

Капуста 0,18±0,03 0,020±0,003 6,2±0,6 2,7±0,3 

Пшениця (зерно) 0,44±0,06 0,074±0,003 46,3±2,2 6,6±0,8 

с. Радовель Картопля 0,28±0,02 0,025±0,003 6,1±0,5 2,7±0,5 

Капуста 0,30±0,04 0,019±0,001 5,5±0,04 3,4±0,4 

Пшениця (зерно) 0,84±0,07 0,26±0,003 38,0±2,6 7,1±0,5 

с. Перга Картопля 0,15±0,02 0,018±0,004 5,8±0,4 3,1±0,3 

Капуста 0,32±0,04 0,023±0,001 4,4±0,02 3,0±0,03 

Пшениця (зерно) 0,63±0,05 0,12±0,002 43,3±0,12 6,4±0,7 

с. Рудня-Хочинська Картопля 0,16±0,02 0,018±0,003 6,4±0,5 3,4±0,5 

Капуста 0,18±0,03 0,016±0,004 5,9±0,4 3,9±0,3 

Пшениця (зерно) 0,48±0,05 0,10±0,002 34,7±2,2 7,0±0,8 

смт Дружба Картопля 0,38±0,04 0,021±0,002 6,6±0,5 3,1±0,3 

Капуста 0,33±0,02 0,028±0,003 7,2±0,41 3,7±0,4 

Пшениця (зерно) 0,95±0,08 0,33±0,005 28,9±1,2 5,8±0,5 
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Зерно пшениці у селах Рудня-Повчанська, Малахівка, Рудня-Жеревці 

Лугинського району, Виступовичі Овруцького району, Велика Глумча, Рудня 

Іванівська Ємільчинського району, Христинівка, Базар Народицького району, 

Обиходи, Берестовець Коростенського району, Рудня Калинівська, Ксаверів 

Малинського району, Рудня-Радовельська, Рудня-Хочинська Олевського району 

відповідає вимогам для продовольчого зерна і може використовуватися  без обмежень 

для продовольчих цілей населення (виготовлення борошна, круп). 

Таблиця 3.24 

Вміст рухомих сполук хімічних елементів у продуктах харчування 

 мешканців населених пунктів Народицького району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Назва продукції Хімічний елемент, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 

смт Народичі Картопля 0,34±0,04 0,015±0,003 5,5±0,6 3,0±0,2 

Капуста 0,29±0,02 0,021±0,002 4,5±0,1 2,2±0,3 

Пшениця (зерно) 0,92±0,09 0,17±0,005 38,2±2,1 6,4±0,3 

с. Розсохівське Картопля 0,17±0,01 0,019±0,001 8,1±0,4 2,9±0,4 

Капуста 0,28±0,02 0,015±0,003 6,1±0,5 2,6±0,2 

Пшениця (зерно) 0,71±0,04 0,20±0,02 43,2±2,3 5,6±0,8 

с. Селець Картопля 0,27±0,02 0,019±0,002 3,9±0,3 3,4±0,2 

Капуста 0,30±0,04 0,016±0,004 5,7±0,4 3,1±0,4 

Пшениця (зерно) 0,88±0,06 0,19±0,03 39,1±1,9 6,9±0,7 

с. Христинівка Картопля 0,20±0,02 0,024±0,003 7,9±0,3 3,3±0,1 

Капуста 0,17±0,01 0,020±0,002 8,3±0,5 2,8±0,5 

Пшениця (зерно) 0,46±0,04 0,08±0,006 58,5±2,7 6,0±0,5 

с. Базар Картопля 0,16±0,01 0,017±0,003 6,2±0,5 3,3±0,4 

Капуста 0,14±0,02 0,02±0,0012 5,1±0,4 3,6±0,2 

Пшениця (зерно) 0,48±0,03 0,068±0,08 47,0±1,5 8,0±0,6 

 

Що стосується овочевої продукції, то бульби картоплі та капуста білокачанна 

за вмістом важких металів може без обмежень використовуватися у харчовому 

раціоні мешканців та її реалізації. Концентрація міді у всіх досліджуваних зразках 

зерна пшениці не перевищувала ГДК та знаходилася у межах 5,8−7,7 мг/кг у 

Лугинському районі, 5,3−7,6 мг/кг − Овруцькому районі, 5,2−7,1 мг/кг −  

Ємільчинському районі, 5,6−8,0 мг/кг − Народицькому районі, 5,2−7,8 мг/кг − 

Коростенському районі, 5,4−7,0 мг/кг − Малинському районі, 5,8−7,1 мг/кг − 

Олевському районі, 7,1−8,3 мг/кг – Новоград-Волинському районі. Вміст міді у 

бульбах картоплі та капусті досліджуваних зразків був у межах ГДК. Валовий вміст 
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міді у бульбах картоплі варіював від 2,1 мг/кг до 3,8 мг/кг, а у капусті – від 1,9 до       

3,9 мг/кг.  

Таблиця 3.25 

 Вміст рухомих сполук хімічних елементів у продуктах харчування  

мешканців населених пунктів Ємільчинського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Назва продукції Хімічний елемент, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 

с. Руденька  Картопля 0,24±002 0,015±0,002 5,2±0,4 2,4±0,2 

Капуста 0,21±0,01 0,021±0,004 6,0±0,4 3,4±0,4 

Пшениця (зерно) 0,60±0,03 0,09±0,003 33,4±1,2 5,2±0,8 

с. Горбове Картопля 0,20±0,02 0,015±0,002 7,5±0,5 3,6±0,5 

Капуста 0,19±0,01 0,02±0,003 7,6±0,1 2,2±0,3 

Пшениця (зерно) 0,64±0,04 0,21±0,004 56,1±1,7 5,6±0,3 

с. Велика Глумча Картопля 0,15±0,01 0,014±0,002 6,7±0,7 2,9±0,2 

Капуста 0,14±0,03 0,018±0,003 6,3±0,5 2,3±0,4 

Пшениця (зерно) 0,37±0,04 0,19±0,002 42,5±2,3 7,1±0,2 

с. Кочичине Картопля 0,28±0,02 0,059±0,003 5,5±0,2 2,2±0,3 

Капуста 0,34±0,05 0,022±0,002 5,3±0,4 3,1±0,2 

Пшениця (зерно) 0,70±0,06 0,17±0,003 40,3±1,9 5,9±0,5 

с. Рудня-Іванівська Картопля 0,26±0,03 0,022±0,004 4,6±0,2 2,1±0,3 

Капуста 0,21±0,02 0,020±0,002 5,8±0,4 3,0±0,4 

Пшениця (зерно) 0,43±0,04 0,080±0,005 34,2±1,4 6,5±0,6 

 

Результати досліджень зерна пшениці на вміст цинку показали, що 

концентрація цинку майже у всіх досліджуваних зразках пшениці відповідала 

встановленим нормативам.  

Таблиця 3.26 

Вміст рухомих сполук хімічних елементів у продуктах харчування  

мешканців населених пунктів Новоград-Волинського району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Назва продукції Хімічний елемент, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 

с. Дубники Картопля 0,26±0,02 0,021±0,002 5,4±0,1 3,5±0,7 

Капуста 0,12±0,01 0,016±0,003 4,2±0,1 3,7±0,5 

Пшениця (зерно) 0,56±0,03 0,11±0,006 35,2±2,0 8,3±0,7 

с. Броницька Гута Картопля 0,39±0,004 0,02±0,001 37,0±0,8 3,7±0,6 

Капуста 0,40±0,02 0,024±0,003 8,4±0,6 3,6±0,8 

Пшениця (зерно) 0,83±0,06 0,22±0,005 46,0±1,8 7,1±0,3 

с. Липине Картопля 0,34±0,01 0,019±0,003 6,2±0,3 3,6±0,4 

Капуста 0,42±0,03 0,023±0,002 5,5±0,4 3,4±0,3 

Пшениця (зерно) 0,94±0,04 0,21±0,01 30,5±1,6 7,5±0,8 
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Концентрація цинку у зерні пшениці варіювала від 25,1 мг/кг до                          

60,2 мг/кг. Зерно пшениці, вирощене у селі Христинівка Народицького району, селі 

Ксаверів Малинського району, селі Обиходи Коростенського району, селі Горбове 

Ємільчинського району, селі Виступовичі Овруцького району, перевищувала 

встановлений норматив на 3,4−20,4 %. Що стосується забруднення цинком овочевої 

продукції, то концентрація цього елементу була у межах ГДК і у бульбах картоплі 

варіювала від 2,2 мг/кг до 7,9 мг/кг, а у капусті – 3,2−8,3 мг/кг. 

Таблиця 3.27 

Вміст рухомих сполук хімічних елементів у продуктах харчування 

мешканців населених пунктів Овруцького району, M±m (2016–2018 рр.) 

Населений пункт Назва продукції Хімічний елемент, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 

с.Виступовичі Картопля 0,12±0,01 0,018±0,002 7,2±0,3 2,5±0,2 

Капуста 0,20±0,02 0,015±0,003 8,0±0,5 3,4±0,4 

Пшениця (зерно) 0,42±0,04 0,069±0,04 60,2±2,7 6,0±0,5 

с. Словечне Картопля 0,15±0,02 0,019±0,002 4,2±0,4 2,7±0,3 

Капуста 0,21±0,03 0,014±0,001 4,8±0,6 2,6±0,4 

Пшениця (зерно) 0,98±0,05 0,26±0,003 29,5±2,5 5,8±0,8 

с. Можари Картопля 0,21±0,02 0,025±0,004 6,6±0,2 2,5±0,3 

Капуста 0,30±0,03 0,024±0,002 6,2±0,1 3,1±0,2 

Пшениця (зерно) 0,86±0,06 0,17±0,004 41,1±1,8 7,6±0,9 

с. Листвин Картопля 0,29±0,01 0,037±0,005 6,6±0,2 3,0±0,4 

Капуста 0,32±0,02 0,033±0,004 5,5±0,3 3,4±0,3 

Пшениця (зерно) 1,00±0,04 0,20±0,003 31,2±1,2 5,3±0,6 

с. Рудня Картопля 0,31±0,03 0,025±0,002 7,0±0,5 2,3±0,3 

Капуста 0,26±0,02 0,024±0,003 5,4±0,4 3,1±0,2 

Пшениця (зерно) 0,68±0,04 0,15±0,006 43,6±2,4 5,6±0,5 

 

Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що за вмістом важких 

металів вся овочева продукція може без обмежень використовуватися у харчових 

раціонах мешканців забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС районів, тоді як майже все 

зерно пшениці не відповідає встановленим нормативам продовольчої продукції і 

може використовуватися тільки  для годівлі ВРХ, свиней, птиці. Більш за все 

підвищений вміст важких металів у продукції спостерігається внаслідок внесення 

великих доз органічних та мінеральних добрив. 
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3.9. Вміст нітратів в овочевій продукції мешканців радіоактивно 

забруднених територій   

Екологи та медики приділяють значну увагу проблемам, які пов’язані із вмістом 

у продуктах харчування рослинного та тваринного походження надмірної кількості 

нітратів та нітритів, що негативно впливають на здоров'я людини.Останнім часом 

визначилася чітка тенденція до збільшення виробництва рослинницької продукції 

(особливо овочевої) за вмістом нітратів, що перевищують гранично допустиму 

концентрацію (понад 30 % сільськогосподарської продукції) [227]. 

          Результати досліджень нітратів у овочевій продукції показали, що вміст 

нітратів у бульбах картоплі та столовому буряку, вирощених на присадибних 

ділянках, був у межах ГДК і  варіював від 65,8 до 123,7 мг/кг та від 843,8 до 1274,1 

мг/кг у Лугинському районі; у Олевському районі − від 65,8 до 123,7 мг/кг та від 843,8 

до 1274,1 мг/кг; у Малинському районі – від 65,8 до 123,7 мг/кг та від 843,8 до 1274,1 

мг/кг; у Коростенському районі – від 65,8 до 123,7 мг/кг та від 843,8 до 1274,1 мг/кг; 

у Народицькому районі – від 65,8 до 123,7 мг/кг та від 843,8 до 1274,1 мг/кг;                       

у Ємільчинському районі – від 65,8 до 123,7 мг/кг та від 843,8 до 1274,1 мг/кг;                   

у Овруцькому районі – від 65,8 до 123,7 мг/кг та від 843,8 до 1274,1 мг/кг;  у Новоград-

Волинському районі – від 65,8 до 123,7 мг/кг та від 843,8 до 1274,1 мг/кг.  

Що стосується зразків капусти білокачанної, то майже усі досліджувані зразки 

перевищували допустимі норми, крім капусти, вирощеної на присадибних ділянках 

населених пунктів Рудня-Повчанська Лугинського району, Рудня-Радовельська 

Олевського району, Руденька Ємільчинського району, Виступовичі Овруцького 

району, смт Народичі. Вміст нітратів у цих зразках був у межах 385,4−490,3 мг/кг.  

Найнижчу концентрацію нітратів відмічено у зразках капусти із села 

Виступовичі Овруцького району. Решта зразків мали високий вміст нітратів, який 

варіював у межах 769,3−1189,2 мг/кг у Лугинському районі; 754,3−1215,8 мг/кг − 

Овруцькому районі; 785,2−1043,5 мг/кг − Ємільчинському районі; 701,2−944,3 мг/кг 

− Народицькому районі; 855,6−1003,1 мг/кг − Коростенському районі; 685,2−986,9 

мг/кг − Малинському районі; 808,0−1254,2 мг/кг − Олевському районі; 889,6−1046,3 

мг/кг – Новоград-Волинському районі, що перевищували встановлений норматив 
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у 1,37−2,43 раза (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Вміст нітратів в овочевій продукції мешканців радіоактивно забруднених територій 

(2016–2018 рр.) 
Назва населеного пункту Назва продукції 

картопля капуста буряк 

Народицький район 

смт. Народичі 85,4±2,3 485,1±5,6 852,3±4,3 

с. Розсохівське 76,3±1,6 944,3±6,4 1015,8±2,5 

с. Селець 110,5±4,3 882,5±7,3 950,3±7,6 

с. Христинівка 120,3±2,8 701,2±7,1 1164,1±4,6 

с. Базар 118,6±3,2 924,8±2,5 932,1±8,1 

Коростенський район 

с. Обиходи 86,3±2,1 443,2±4,3 855,8±1,3 

с. Вороневе 95,4±1,3 885,6±6,8 1154,3±4,6 

с. Берестовець 111,2±3,4 949,3±8,3 1050,8±5,3 

с. Бехи 109,3±1,2 1003,1±5,4 923,2±2,1 

с. Немирівка 124,8±1,0 855,2±6,2 789,4±3,4 

Овруцький район 

с.Виступовичі 115,3±3,4 385,4±6,2 838,5±2,2 

с. Словечне 185,2±2,5 1215,8±9,4 1032,6±1,4 

с. Мажори 86,4±1,4 930,6±2,5 1021,9±1,9 

с. Листвин 95,3±3,2 801,2±8,8 756,3±2,8 

с. Рудня 11,6±1,2 754,3±5,2 956,8±7,3 

Олевський район 

с. Рудня-Радовельська 96,6±1,2 404,3±5,4 901,0±2,3 

с. Радовель 101,3±3,4 508,0±6,8 843,3±5,0 

с. Перга 85,4±2,8 1254,2±8,3 1175,4±4,2 

с. Рудня-Хочинська 87,2±3,2 967,8±7,9 1267,6±3,8 

смт. Дружба 78,1±1,6 1195,2±9,3 985,4±4,3 

Лугинський район 

с. Рудня-Повчанська 85,3±3,2 490,3±4,6 325,8±3,2 

с. Рудня-Жеревці 115,6±1,3 769,3±5,2 843,8±2,4 

с. Малахівка 98,4±2,4 845,2±5,6 1068,91±5,3 

с. Жеревці 65,8±1,6 934,4±6,4 1274,1±6,8 

с. Червона Волока 123,7±2,3 1189,2±10,2 953,6±7,2 

Малинський район 

с. Рудня-Калинівка 125,3±1,3 685,2±5,5 985,2±4,3 

с. Ксаверів 87,6±2,6 846,3±6,1 1068,9±3,2 

с. Савлуки 76,3±0,5 986,9±7,3 945,3±1,9 

с. Вишів 95,1±4,1 945,1±8,7 842,5±1,7 

Ємільчинський район 

с. Руденька 93,5±2,2 458,9±6,7 1064,3±5,5 

с. Горбове 108,3±3,4 849,3±7,2 732,5±2,6 

с. Велика Глумча 86,4±4,9 1043,5±8,8 625,8±4,3 

с. Кочичине 115,8±5,8 785,2±5,6 941,5±3,2 

с. Рудня-Іванівська 120,3±2,5 903,1±1,3 1021,4±1,7 

Новоград-Волинський район 

с. Дубники 118,2±2,3 1046,3±7,6 864,3±4,5 

с. Броницька Гута 109,5±1,8 942,1±8,4 1047,1±2,9 

с. Липине 86,7±4,3 889,6±5,3 986,6±1,7 

ГДК 250 500 1400 
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Найвищу концентрацію нітратів відмічено у зразках капусти, вирощеної у селах 

Червона Волока (1189,2 мг/кг) Лугинського району, Дружба (1195,2 мг/кг) та Перга 

(1254,2 мг/кг) Олевського району, Словечне (1215,8 мг/кг)  Овруцького району. 

Результатом такого високого вмісту нітратів швидше за все може виступати 

неконтрольоване внесення органічних та мінеральних добрив. 

Таким чином, результати досліджень овочевої продукції на вміст нітратів 

показали, що у своїх раціонах харчування мешканці забруднених територій можуть 

без обмежень використовувати тільки картоплю та буряк, де  концентрація 

токсиканта значно нижче ГДК. Що стосується вмісту нітратів у капусті білокачанній 

то майже у всіх зразках відмічено значне перевищення ГДК. Такі значні концентрації 

нітратів зумовлені внесенням  великої кількості азотних добрив під капусту. 

  

3.10. Структура споживання продуктів харчування 

Нами було проведено  соціологічне дослідження для вивчення якісного та 

кількісного складу раціону харчування сільського населення радіоактивно 

забруднених територій Житомирського Полісся. У дослідженні взяли участь 210 

респондентів (1 % генеральної сукупності), (додаток В).  

Результати дослідження вказують на те, що 81,1 % сільського населення 

споживає  свіже молоко власного виробництва, 67,6 % – сметану 55,2 % – сир,       

64,8 % – кефір, 9,5 % – масло. За результатами соціологічного опитування 

встановлено, що середньостатистичний  сільський мешканець радіоактивно 

забруднених територій Житомирського Полісся споживає 0,818 кг молочних 

продуктів власного виробництва, з яких 0,310 кг становить  свіже молоко. 

За нашими розрахунками річний обсяг споживання молочних продуктів, в тому 

числі свіжого молока, що отримують мешканці радіоактивно забруднених територій 

внаслідок ведення підсобного господарства, становить 298,6 кг. 

Споживання м’яса власного виробництва зазначили 50 % мешканців сільських 

територій північних районів Житомирської області. Основу м’ясного раціону 

становить м'ясо свиней –  48,6 % відповідей респондентів  (рис. 3.29). 
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Рис. 3.29. Розподіл відповідей респондентів  

щодо споживання м’яса власного виробництва (2016–2018 рр.) 

 

За результатами досліджень встановлено, що за добу один сільський  

мешканець радіоактивно забруднених територій споживає  0,192 кг м’яса власного 

виробництва, а  за  рік – 70,4 кг. Наявність у  харчовому раціоні  населення сільських 

територій Житомирського Полісся м’яса диких тварин зазначили 10% респондентів. 

Рівень споживання даної продукції  на добу становить 0,142 кг, а  в рік 0,40 грам. За 

результатами досліджень встановлено, що 5,7 % опитаних мешканців сільських 

територій щодня споживають 0,15 кг риби із місцевих водойм. Середньостатистичний 

сільський мешканець радіоактивно забруднених територій споживає 0,048 кг  риби на 

добу, а за рік – 17,5 кг (рис. 3.30).  

 

Рис. 3.30. Розподіл відповідей сільських жителів радіоактивно забруднених 

територій щодо частоти споживання риби із місцевих водойм (2016–2018 рр.) 
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Рівень споживання яєць власного виробництва протягом року становить 

близько 86 шт (рис. 3.31). 

 

Рис. 3.31. Розподіл відповідей сільських жителів радіоактивно забруднених 

територій щодо частоти споживання яєць власного виробництва (2016–2018 рр.) 

 

Майже всі респонденти зазначили, що споживають картоплю власного 

виробництва. Та обсяги споживання цього продукту різняться, що обумовлено 

рівнем достатку сільських сімей, можливостями та умовами вирощування і 

особистими вподобаннями мешканців щодо раціону харчування (рис. 3.32). 

 

Рис. 3.32. Розподіл відповідей респондентів щодо обсягів споживання картоплі 

власного виробництва (2016–2018 рр.) 

2,4

3,8

7,1

36,2

46,7

3,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 яйце

2 яйця

1 яйце в 2 дні

1-2 яйця в тиждень

1-2 яйця в місяць

інше (ніколи, іноді)

відсоток відповідей респондентів, %

3 23

103

66

15

до 0,1 кг

01-,025 кг

0,25-0,5 кг

0,5-1,0 кг

більше 1,0 кг



128 

 

Рівень добового споживання картоплі власного виробництва сільськими 

мешканцями радіоактивно забруднених територій  становить – 0,502 кг. Відтак за рік 

в середньому один мешканець споживає 183,3 кг картоплі. Овочі власного 

виробництва різних видів споживає все населення  сільських населених пунктів 

радіоактивно забруднених територій, що підтверджують результати опитування. 

Основними видами коренеплідних та овочів, що вирощує та споживає  населення є 

буряк, морква, капуста, редька, огірки, помідори, квасоля, гарбузи тощо. Баштанні 

культури – кавуни та дині вирощуються  окремими домогосподарствами та не в 

значній кількості. Обсяги споживання коренеплідних  та овочів за результатами 

розрахунків становлять 0,064 кг на добу (23,4 кг за рік), а листових – 0,061 кг (22,6 кг 

в рік). Також слід зазначити , що 40 % населення споживає овочів коренеплідних до 

0,04 кг на добу, таку ж кількість листових овочів споживає майже половина (45,2 %) 

населення. 

Це є свідченням низького рівня збалансованості раціонів сільських жителів 

радіоактивно забруднених населених пунктів. Мешканці сільських населених пунктів 

радіоактивно забруднених територій вирощують та споживають фрукти та ягоди. 

Добове споживання фруктів становить 0,056 кг  (20,4 кг в рік), а ягід садових –        

0,043 кг (15,7 кг в рік). Лісові ягоди споживає 68,5 % опитаного населення, а  обсяг їх 

споживання становить  0,019 кг на добу, або 7,2 кг за рік. 

 

Висновки до розділу 3 

У віддалений період після аварії на ЧАЕС забруднення території північної 

частини Житомирщини 137Cs залишається нерівномірним. Встановлено, що щільність 

забруднення ґрунтів населених пунктів північних районів Житомирської області 

варіював у широких межах від 28,4 кБк/м2  (<1 Кі/км2) до 454,0 кБк/м2 (12,3 Кі/км2). 

Найвища щільність  забруднення ґрунтів 137Cs присадибних ділянок була в          

с. Христинівка та с. Селець Народицького району – 401,8 та 288,2 кБк/м2 та                       

с. Виступовичі і с. Рудня Овруцького району – 454 та 280,5 кБк/м2, відповідно. 

Встановлено, що вміст важких металів у ґрунтах присадибних ділянок не 

перевищував допустиму концентрацію.   
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Рівень забезпеченості ґрунтів мікроелементами присадибних ділянок 

населених пунктів радіоактивно забруднених територій  не залежить від щільності 

забруднення ґрунту 137Cs  і за вмістом рухомих сполук міді знаходиться на дуже 

низькому та низькому рівнях забезпеченості. Забезпеченість ґрунту рухомими 

сполуками цинку була від середнього до високого ступенів. 

Результати досліджень показали, що вся вирощена продукція рослинного 

походження за вмістом 137Cs відповідала встановленим нормативам, крім квасолі із 

смт Народичі, с. Селець, с. Христинівка Народицького району, де вміст 137Cs 

перевищував допустиму концентрацію  на 8,4, 22,2, 54,8 %, відповідно, та квасолі 

присадибних ділянок с. Рудня, с. Виступовичі Овруцького району, де спостерігалося 

перевищення допустимих рівнів по  вмісту 137Cs  у 2,2 раза. Найвищими були 

коефіцієнти переходу із ґрунту у боби квасолі – 0,17–0,22, а найнижчими – у томати 

та  цибулю – 0,02–0,04. 

Результати досліджень показали, що існує залежність між щільністю 

забруднення ґрунту та питомою активністю 137Cs у продуктах харчування рослинного 

походження. У результаті проведення моделювання було зафіксовано  міграцію 137Cs  

з ґрунту в  картоплю – 98 % (коефіцієнт детермінації дорівнює 0,978),  в боби       

квасолі – 97% (коефіцієнт детермінації дорівнює 0,967). 

 У результаті проведених досліджень продукції тваринного походження на 

вміст 137Cs   доведено, що найбільш забрудненим   було молоко. Найвища питома 

активність 137Cs була у молоці, відібраному в Народицькому та Овруцькому районах 

(140–150 Бк/л). 

 Питома активність 137Cs у грибах, заготовлених мешканцями  північних 

районів Житомирщини, варіювала в межах від 1590,0 до 12870,0 Бк/кг, у чорницях – 

від 268,0 до 1120,0 Бк/кг. 

Результатами досліджень встановлено, що зерно пшениці було найбільш 

забруднене важкими металами. Зерно, відібране з присадибних ділянок с. 

Берестовець, с. Рудня-Хочинська, с. Рудня-Жеревці, с. Рудня-Іванівська може 

використовуватися для продовольчих цілей. Зерно пшениці за вмістом важких 

металів нижче гранично допустимих концентрацій для продовольчого зерна і може 
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використовуватися для виробництва круп та борошна. Зразки пшениці, відібрані в       

с.  Горбове та с. Ксаверів за вмістом цинку не можуть використовуватися навіть для 

годівлі тварин, так як є значне перевищення ГДК (на 3,4–12,2 %). Решта зразків 

пшениці з особистих підсобних господарств населених пунктів  мають вміст свинцю 

на рівні 0,56–1,18 мг/кг,  кадмію – 0,11–0,28 мг/кг,  цинку 25,1–48,6 мг/кг, міді 5,2–8,4 

мг/кг. 

Дослідження вмісту важких металів у рослинній продукції показали, що 

найбільш забруднене свинцем було зерно пшениці з присадибних ділянок с. Червона 

Волока, с. Савлуки, кадмієм – смт Дружба, с. Савлуки. 

Результати проведених досліджень щодо вмісту нітратів в овочевій продукції 

показали, що найбільш забрудненою була капуста. Найменший вміст нітратів 

відмічався при вирощуванні капусти у с. Виступовичі, с. Рудня-Радовельська, 

Обиходи з концентрацією токсиканта 385,4: 404,3; 445,2 мг/кг, відповідно. 

Капуста, вирощена на присадибних ділянках с. Червона Волока, Перга, смт 

Дружба, мала найбільший вміст нітратів – 1189,2, 1195,2, 1254,2, 1254,9 мг/кг, 

відповідно, і перевищував встановлений норматив у 2,4–2,5 рази. 

Решта зразків вирощеної капусти перевищував встановлений норматив від 1,6 

до 200,2 %. 

У результаті проведення соціологічних досліджень щодо структури 

споживання продуктів харчування мешканцями населених пунктів радіоактивно 

забруднених територій встановлено, що більшість респондентів споживають овочі 

власного виробництва різних видів: буряки, моркву, капусту, редьку, огірки, 

помідори, квасолю, гарбузи тощо.  

Мешканці радіоактивно забруднених територій споживають також молоко 

власного виробництва – 81,1 % населення, 64,8 % – кефір, 55,2 % – сир, 67,6 % – 

сметану, 9,5 % – масло. М’ясо власного виробництва споживає не більше 50 % 

відсотків жителів сільських населених пунктів радіоактивно забруднених територій, 

зокрема найбільше споживають м’яса свиней – 48,6 % згідно з  відповідями 

респондентів. Серед опитаних 68,5 % відмітили споживання лісових ягід. 
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Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 3, опубліковано 

в працях [220, 221, 223, 225, 226].  

У Розділі 3 використані наукові джерела [216–219, 222, 224, 227]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ 

4.1. Демографічні процеси та рівень здоров’я сільського населення 

радіоактивно забруднених територій 

Сучасні демографічні процеси в значній мірі залежать від соціально-

економічних параметрів розвитку, що визначають зміни у тривалості життя. У 

сучасному суспільстві можна виділити два напрями демографічних процесів, а саме: 

у країнах з високим рівнем розвитку спостерігається зростання тривалості життя, 

зниження смертності, контроль рівня народжуваності; у країнах, що розвиваються – 

високі показники народжуваності, високий рівень смертності та середній рівень 

тривалості життя. 

Статево-вікова структура населення як України в цілому, так і забруднених 

районів сформувалася під впливом двох груп чинників: еволюційних змін внаслідок 

закономірного зниження народжуваності та смертності в процесі демографічної 

модернізації і деструктивних впливів, демографічних катастроф, детермінованих 

соціальними потрясіннями радянської доби, впливом Чорнобильської катастрофи і 

трансформаційних перетворень за роки незалежності України  [228]. 

На території радіоактивно забруднених районів Житомирської області 

зменшується чисельність населення, а кількість смертей перевищує кількість 

народжень. У звіті, який підготовлено П. Греєм на замовлення ПРООН та ЮНІСЕФ 

за підтримки Управління ООН з гуманітарних питань і Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (Гуманітарні наслідки аварії на ЧАЕС. Стратегія відродження) 

зазначається, що нинішні уявлення про залежність між скороченням тривалості життя 

і зменшенням чисельності населення у постраждалих регіонах є наслідком впливу 

радіоактивних викидів від вибуху на ЧАЕС є суперечливими. Це свідчить про 

необхідність продовження дослідження у цьому напрямі. 

За період 2002–2016 рр. чисельність населення радіоактивно забруднених 

районів Житомирської області зменшилась на 80,1 тис. осіб або на 21,9 %. Динаміка 
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чисельності населення в розрізі радіоактивно забруднених районів Житомирської 

області наведена на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Динаміка чисельності населення радіоактивно забруднених районів 

Житомирської області, осіб 

Джерело: Головне управління статистики у Житомирській області. 

 

Найбільше скорочення населення спостерігається у Малинському районі (на 

63 %). У межах 20 % населення скоротилось у Коростенському, Лугинському та 

Ємільчинському районах. У Народицькому районі, територія якого найбільше 

потерпіла від аварії на ЧАЕС та який є найменш населеним, скорочення населення 

відбулося на 17,9 %. Найменшим  є показник скорочення населення  в Олевському 

районі і становить лише 10,7 %. Зважаючи на зазначене, можна стверджувати про 

наявність слабкого зв’язку між рівнем радіоактивного забруднення території та 

динамікою чисельності населення у досліджуваних районах. 

Більшою мірою на сучасні тенденції у статево-віковій структурі населення 

радіоактивно забруднених районів впливають міграційні процеси, які відбувались 

одразу після аварії та ті, що спостерігаються нині. Так, незадовільні соціально-

економічні умови на території радіоактивного забруднення зумовили значне 

відселення молоді та переважання населення старшого віку, що впливає на рівень 

народжуваності. Низький рівень життя та неможливість отримувати повноцінні 

медичні послуги зумовлюють високий рівень смертності населення. Внаслідок цього 
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спостерігається досить високий рівень скорочення населення на території 

радіоактивно забруднених районів, зокрема у сільській місцевості, порівняно з 

середньообласним значенням (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Приріст, скорочення (–) населення у радіоактивно забруднених районах 

Житомирської області у 2015 р. (на 1 тис. наявного населення) 

Джерело: Головне управління статистики у Житомирській області. 

 

Майже у всіх районах, що зазнали радіоактивного забруднення показник 

природного скорочення населення у сільській місцевості є значно вищим, порівняно 

з усією територією. 

 Найвищий рівень природного скорочення населення у 2015 р. спостерігався у 

Народицькому районі, що перевищив середнє значення цього показника по області у 

2 рази. Водночас у цьому районі у 2015 р. спостерігався міграційний приріст 

населення, який склав 6,1 осіб у розрахунку на 1 тис. наявного населення. Це свідчить 

про те, що, незважаючи на несприятливі екологічні та соціально-економічні умови, 

на цій території, частина населення, відселеного після аварії на ЧАЕС, повертається 

до своїх домівок. 

Міграційний приріст населення спостерігається і в Олевському районі. Також 

слід відзначити, що в Олевському районі найнижчим є показник природного 

скорочення населення, який становив у 2015 р. – 3 особи в цілому та 3,8 особи у 

сільській місцевості у розрахунку на 1 тис. наявного населення. Це зумовлено дещо 
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вищими показниками соціально-економічного розвитку даного регіону та кращими 

побутовими умовами проживання, про що йтиметься далі. 

Нерівномірною у розрізі радіоактивно забруднених районів Житомирської 

області є статева структура населення (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Статева структура населення радіоактивно забруднених районів 

Житомирської області, осіб (2016 р.) 

Джерело: Головне управління статистики у Житомирській області. 

 

У всіх досліджуваних районах чисельність населення жіночої статі 

переважає. Проте, найбільша диспропорція між жінками і чоловіками спостерігається 

у Народицькому районі, де у структурі населення жінки складають 54,3 %. В 

Олевському районі жінок у структурі населення найменше – 52,3 %. Слід зазначити, 

що така закономірність зберігається з 2002 р. Проте, за період 2002–2016 рр. у 

Коростенському, Ємільчинському, Лугинському та Малинському районах частка 

чоловіків у структурі населення дещо збільшилася. 

Сучасні демографічні виклики суспільного розвитку України пов’язують саме 

з прискореним постарінням населення. Очікується, що в найближчі десятиліття цей 

процес буде прогресувати. Якщо у 2013 р. особи віком 65 років і старше становили 

близько 15 % всього населення країни, то, за оцінками Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, їх частка перевищить 24 % 

до 2050 р. Однак, якщо в країнах Європи старіння населення відбувається в 

основному завдяки збільшенню середньої тривалості життя, то в Україні динаміка 

даного показника є не такою сприятливою. Гендерний розрив в очікуваній при 
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народженні тривалості життя становить 10 років (76 років для жінок і 66 років для 

чоловіків у 2015 р.) [229]. 

Проблема старіння населення характерна також і для територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення. Вікова структура населення на території радіоактивно 

забруднених районів Житомирської області у 2016 р. наведена на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Вікова структура населення радіоактивно забруднених районів 

Житомирської області, осіб (2016 р.) 

Джерело: Головне управління статистики у Житомирській області. 

 

Найбільше число людей похилого віку (65 років і старше) спостерігається у 

Народицькому та Коростенському районах (21,5 % і 21,8 %, відповідно), а найменше 

– у Олевському районі (12,1 %). Населення працездатного віку переважає у 

Олевському районі (67,4 %). Така структура є логічною, зважаючи на попередні дані 

щодо природного приросту та статевої структури населення радіоактивно 

забруднених районів [230]. 

Основним фактором змін у віковій структурі сільського населення на території 

радіоактивного забруднення, що призводить до прогресивного старіння, є низький 

рівень народжуваності (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Загальний коефіцієнт народжуваності за радіоактивно забрудненими 

районами Житомирської області у 2016 р. (на 1 тис. наявного населення) 

Джерело: Головне управління статистики у Житомирській області. 

 

За даними рис. 4.5. видно, що коефіцієнт народжуваності у сільській місцевості 

радіоактивно забруднених районів Житомирської області (крім Народицького 

району) є вищим порівняно з міськими поселеннями. Проте це не має позитивного 

впливу на демографічну ситуацію, через високий рівень смертності у дитячому віці. 

Так, у Народицькому районі коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року становив у 

2015 р. – 32,4 особи у розрахунку на 1 тис. живонароджених. В інших районах цей 

показник у 2015 р. набував значення від 3,6 особи (Овруцький) до 15,5 осіб 

(Ємільчинський) у розрахунку на 1 тис. живонароджених. 

В умовах скорочення загальної чисельності населення зниження 

коефіцієнта народжуваності на території радіоактивного забруднення призводить до 

зростання навантаження на працездатне населення. Так, чисельність пенсіонерів на 1 

тис. населення у районах на території радіоактивного забруднення Житомирської 

області (крім Новоград-Волинського району) перевищує середньообласний показник 

(рис. 4.6). 

Рівень охорони здоров’я працівників, соціально-економічний розвиток країни, 

якість життя і добробут усього населення тісно пов’язані між собою [231]. Тому 

можна визначити, що якість життя – це сукупність природних і соціальних умов, які 
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забезпечують (не забезпечують) комплекс здоров’я людини – особистого та 

громадського. 

 

Рис. 4.6. Кількість пенсіонерів на 1 тис. населення в розрізі радіоактивно 

забруднених районів Житомирської області, осіб (2016 р.) 

Джерело: Головне управління статистики у Житомирській області. 

 

Соціально-економічні наслідки катастрофи знайшли своє відображення у 

погіршенні стану здоров’я мільйонів постраждалих, соціально-психологічній напрузі 

серед населення та демографічних змінах. Дослідники відмічають, що найбільш 

загрозливими наслідками чорнобильського фактора є зміни стану здоров’я і 

смертності населення. Логічно, що наближеність до території ЧАЕС обумовлює 

більший вплив. І це відмічає населення, хоча невідомо, чи справді мешканці 3-х 

найближчих до ЧАЕС областей (Київської, Житомирської і Чернігівської) хворіють 

частіше за інших, чи дається взнаки відповідна психологічна налаштованість. Але у 

2010 р. вплив чорнобильського фактора на своє здоров’я відзначали 77,8 % опитаних 

мешканців цього регіону, тоді як у цілому по Україні – 67,5 % [232]. 

Зважаючи на зазначене вище, насамперед, проаналізуємо стан сфери охорони 

здоров’я та рівень захворюваності сільського населення радіоактивно забруднених 

територій. Слід зазначити, що для більшості сільського населення радіоактивно 

забруднених територій найбільш доступними є послуги фельдшерсько-акушерських 

пунктів, про наявність яких у своєму селі вказали 43,8% респондентів.  
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Близько чверті сільського населення радіоактивно забруднених територій 

мають можливість користуватись послугами аптек (26,7 %) та амбулаторно-

поліклінічного (22,9 %) закладу на території свого населеного пункту (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7.  Заклади охорони здоров’я у  населених пунктах  

радіоактивно забруднених територій (2016–2018 рр.) 

 

Зважаючи на демографічні процеси та зміни у віковій структурі населення на 

території радіоактивно забруднених територій постає низка питань щодо 

забезпечення найповнішого задоволення потреб людей літнього віку та створення 

відповідних умов для їх життєдіяльності. 

Висока якість життя населення неможлива без покращання здоров’я, 

забезпечення інтеграції у суспільство, формування сприятливого навколишнього 

середовища та досягнення мінімального рівня матеріального добробуту [233]. 

Отже, одним із синтетичних індикаторів якості життя є здоров’я людини. 

Водночас, відповідно до подання ВООЗ, категорія здоров’я містить у собі категорії 

фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я, про що зазначено у 

Національній доповіді «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека 

майбутнього». Найчастіше сільське населення радіоактивно забруднених територій 

відвідує аптеку та фельдшерсько-акушерський пункт. Досить поширеними є послуги 

аптечних закладів, до яких 9,2 % опитаних сільських жителів звертається щотижня, 
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36,8 % – щомісяця, 29,9 % – раз на півроку. Тобто, серед опитаних три чверті хоча б 

один раз на півроку відвідують аптеку (75,9 %) та половина – фельдшерсько-

акушерський пункт (54,9 %). Досить часто жителі сільських населених пунктів 

користуються послугами амбулаторно-поліклінічних закладів, які 3,3 % відвідують 

щотижня, а 50 % – не рідше одного разу на півроку. 

Більшість респондентів (82,1 %) задоволені послугами фельдшерсько-

акушерських пунктів. Відмічається також високий рівень задоволеності послугами 

інших медичних закладів, зокрема амбулаторно-поліклінічних – 74,2 %, дільничних 

лікарень – 74,7 %, діагностичних центрів – 85,9 % респондентів. Зовсім не задоволені 

послугами аптек 4,3 % респондентів, а скоріше не задоволені – 12 %. Ці відповіді 

переважно зумовлені високими цінами, що обмежують доступність ліків для 

сільських жителів. Близько чверті жителів сільських населених пунктів радіоактивно 

забруднених територій скоріше не задоволені послугами амбулаторно-поліклінічних 

закладів та дільничних лікарень – 22,6 % і    24,2 % відповідей, відповідно. Найнижче 

сільські жителі оцінили доступність послуг вищезазначених закладів та рівень їх 

забезпеченості необхідним обладнанням, водночас професіоналізм медичних 

працівників респонденти оцінюють на досить високому рівні (рис. 4.8). 

  

Рис. 4.8. Частота відвідувань закладів охорони здоров’я сільським населенням 

радіоактивно забруднених територій (розподіл відповідей респондентів у %) 

(2016–2018 рр.) 
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Зважаючи на вищезазначене, не дуже частими та тривалими є звернення 

сільського населення до послуг лікарень (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Скільки часу протягом року Ви проводите у лікарні? (2016–2018 рр.) 

 

У результаті дослідження встановлено, що 38,1 % сільського населення 

радіоактивно забруднених територій не користуються послугами лікарень, водночас 

5 % населення проводить у лікарнях більше 1 місяця на рік. Основними причинами 

такої ситуації є зовсім не відмінний стан здоров’я (рис. 4.10), а брак коштів на 

лікування (26,5 % відповідей респондентів) та значна віддаленість лікувальних 

закладів (24,1 %). 

 

Рис. 4.10. Основні причини відмови від послуг лікарень населенням на радіоактивно 

забруднених територіях (2016–2018 рр.) 
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 У ході дослідження було встановлено, що найбільш поширеними 

захворюваннями сільських жителів радіоактивно забруднених територій є хвороби 

вуха, горла, носа, головні болі, серцево-судинні захворювання та хвороби кісток і 

суглобів (рис. 4.11).  

 

Рис. 4.11. Основні захворювання сільського населення 

радіоактивно забруднених територій  (2016–2018 рр.) 

 

Про наявність хронічних хвороб відзначили 14,3 % респондентів – серцево-

судинні захворювання; 11,4 % – захворювання кісток і суглобів; 5,7 % – головні болі; 

4,8 % – захворювання нервової системи. Найчастіше з Чорнобильською катастрофою 

сільські жителі радіоактивно забруднених територій пов’язують серцево-судинні 

хвороби та головні болі, а також захворювання кісток і суглобів та систем кровообігу 

й нервової. Слід також зазначити, що 41,9 % опитаних респондентів щороку 

проходять медичний огляд, проте 20 % респондентів не пам’ятають коли це було. 

У матеріалах круглого столу «Соціально-економічний розвиток 

територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та 

шляхи їх подолання» зазначено, що вивчення захворюваності на рак у населення 

радіоактивно забруднених територій виявило аналогічні загальноукраїнським 

тенденції у динаміці та структурі онкологічної захворюваності, й лише 

захворюваність на рак щитовидної залози має свої особливості – перевищує 

кількість відповідей респондентів, одиниць
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очікуваний рівень удвічі у чоловічого населення та у 3,5 раза у жіночого, що, 

безперечно, пов’язане із впливом наслідків аварії на ЧАЕС. Серед хвороб, які є 

головною причиною смерті, залишаються серцево-судинні хвороби та травмування. 

Згідно з даними Звіту «Гуманітарні Наслідки Аварії на Чорнобильській АЕС: 

Стратегія Відродження», ініційованого низкою агенцій ООН, визначальними 

чинниками у цій ситуації є низький сімейний доход, соціальна дезорієнтація, 

незадовільний режим харчування, високий рівень вживання тютюну та алкогольних 

напоїв. 

Отже, наразі існує потреба реформування управління соціальним захистом у 

тих державних структурах, які займаються проблемами Чорнобиля й інших 

радіаційних аварій і катастроф. Надання соціальної допомоги треба зберегти і в 

майбутньому, але державна соціальна політика має розширити свій діапазон і не 

зводитися лише до соціальної допомоги. В основу соціальної політики доцільно 

покласти принцип соціальної реабілітації активних індивідів і спільнот, а не тільки 

медичну й матеріальну допомогу [83]. 

Важливе значення для здоров’я людини мають власні зусилля. У ході 

дослідження було встановлено, що майже 70 % респондентів не мають шкідливих 

звичок. Водночас 74 % опитаних займаються покращенням свого здоров’я, зокрема, 

41 % – ведуть здоровий спосіб життя, 30 % – намагаються вживати екологічно чисті 

продукти харчування, 3 % – займаються спортом (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Напрями покращання здоров’я сільським населенням 

радіоактивно забруднених територій (2016–2018 рр.) 
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Однак, частина населення мають шкідливі звички, що негативно позначається 

на їхньому здоров’ї, так, 10 % – регулярно вживають спиртні напої, а 21 % – палять. 

Результати дослідження показують, що рівень відтворення та здоров’я 

сільського населення на території радіоактивного забруднення продовжують 

погіршуватись і у віддалений після аварії на Чорнобильській АЕС період. Це 

підтверджує той факт, що крім рівня радіоактивного забруднення довкілля на стан 

здоров’я постраждалого населення впливає комплекс чинників, що зумовлені 

негативними тенденціями соціально-економічних умов його життєдіяльності. 

 

4.2. Житлові умови та побут сільського населення радіоактивно 

забруднених територій 

Матеріальні умови життя населення забезпечують галузі житлово-

комунального і побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування тощо. 

Вони сприяють збільшенню вільного часу населення та його раціональному 

використанню, підвищенню культури побуту, зменшенню масштабів і трудомісткості 

домашнього господарства. 

Покращання житлово-комунального обслуговування забезпечує необхідну 

основу для відтворювального процесу, позитивно впливає на шлюбність, 

народжуваність, зміцнення здоров’я населення. Незважаючи на те, що стандарти 

житла стрімко поліпшувалися практично у всіх країнах світу, в Україні вони 

залишаються на досить низькому рівні. Така ситуація пов’язана, насамперед, з тим, 

що має місце значна диференціація житлових умов за типом місцевості та регіонами 

[229]. 

Умови проживання, зокрема наявність власного житла, його стан та якість, є 

важливим показником життєвого рівня населення, що проживає на території 

радіоактивного забруднення. Динаміку рівня забезпеченості населення  сільських 

територій радіоактивно забруднених районів Житомирщини  житлом наведено на 

рис. 4.13. 
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Рис. 4.13. Динаміка забезпеченості населення сільських територій  

радіоактивно забруднених районів Житомирської області житлом 

 (м2 загальної площі у середньому на 1 особу) 

Джерело: побудовано на основі даних Головного управління статистики у Житомирській області. 

 

Поряд з кількісними показниками, важливішими для аналізу є якісні 

характеристики житлових умов сільського населення. Результати вивчення 

житлового фонду радіоактивно забруднених сільських територій наведено у       

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Характеристика житлового фонду радіоактивно забруднених  

сільських територій Житомирської області 

Назва 

адміністративного 

району 

Житловий фонд 

тис. м2 загальної 

площі 

Відсоток житлових будинків, % 

мають централізоване 

побудовані 

до 1970 р. 
2000 р. 2015 р. опалення 

водопоста-

чання 

постачання 

природного 

газу 

каналі-

зацію 

Вол.-Волинський 

(Хорошівський) 
863 936 0,5 0,5 3,3 0,1 60,9 

Ємільчинський 945 953 6,2 0,0 7,2 0,0 69,7 

Коростенський 1053 927 1,9 8,1 22,9 10,8 69,9 

Лугинський 529 513 0,1 0,1 0,2 0,0 96,3 

Малинський 1184 677 0,2 0,3 7,2 0,2 74,8 

Народицький 484 395 0,0 6,2 31,5 0,7 65,4 

Нов.-Волинський 1183 1201 0,5 2,6 19,9 1,2 64,2 

Овруцький 1619 1727 0,0 15,1 14,8 0,0 69,2 

Олевський 1002 1035 0,0 0,0 1,1 0,0 61,7 

 

Джерело: побудовано на основі даних Головного управління статистики у Житомирській області та 

власних досліджень. 
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Житлові приміщення сільських територій Полісся Житомирщини мають 

низький рівень благоустрою, а саме гірше забезпечені централізованим опаленням, 

водопроводом, каналізацією, гарячим водопостачанням, ваннами та душем тощо. 

Більшість сільських домогосподарств на території радіоактивного забруднення 

мають у власності окреме житло. Однак, наявність окремого житла не гарантує 

належних умов проживання, адже оснащення житлових будинків часто не відповідає 

сучасним вимогам. Більше половини житла побудовано до 1970 р., а у Лугинському 

районі такого житла 96,3 %. Водночас слід зазначити, що у ¾ житлових приміщеннях 

капітальний ремонт проводився у минулому столітті. 

Лише у 14 % житлових приміщень капітальний ремонт проводився не раніше, 

ніж 10 років тому, це з врахуванням і побудованого житла за цей же період. Внаслідок 

цього нині майже весь житловий фонд на території радіоактивно забруднених 

сільських населених пунктів потребує ремонтів різного виду. Лише 5,7 % сільських 

жителів вважають, що їхнє житло не потребує будь-яких ремонтів. Водночас 29,5 % 

опитаних вважають, що їхнє житло потребує капітального ремонту (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15.Термін проведення капітального ремонту житла сільськими жителями 

радіоактивно забруднених територій (2016–2018 рр.) 

 

Значна частина житлових приміщень (94 відповіді респондентів) потребує 

модернізації. Отже, зважаючи на результати досліджень, можна зробити висновок, 
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14,3

Розподіл відповідей

респондентів, %
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що близько 90 % житла на сільській радіоактивно забрудненій території потребує 

осучаснення (рис. 4.16). 

 

Рис. 4.16. Оцінка сільським населенням радіоактивно забруднених територій 

необхідності у ремонті їх житлових приміщень (2016–2018 рр.) 

 

Досить небезпечним фактором формування екобезпечного середовища 

життєдіяльності сільських жителів радіоактивно забруднених територій є міграція 

радіонуклідів із природних екосистем, що відбувається і за рахунок використання 

лісу як джерела енергії. Так, за результатами опитування було виявлено, що 51,4 % 

сільських осель опалюється дровами із ближнього лісу (рис. 4.17).  

 

Рис. 4.17 . Види опалення житлових приміщень сільських жителів 

 радіоактивно забруднених територій (2016–2018 рр.) 
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Розподіл відповідей респондентів, %
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Лише близько чверті сільських жителів використовують для опалення 

помешкань природний газ (10,5 % – використовують лише природний газ, а 12,9 % – 

природний газ і дрова). Близько 12 % опалюють свої помешкання вугіллям та 

дровами.  

Отже, лише 11 % сільських жителів не використовують для опалення дрова. В 

умовах енергетичної кризи дрова, звичайно, є одним із найдешевших та 

найдоступніших джерел енергії для мешканців Полісся Житомирщини, проте 

використання дров із лісів на цій території не завжди є безпечним, з точки зору 

радіаційної безпеки. 

Не завжди безпечним на території радіоактивного забруднення є джерело води, 

яке використовують сільські жителі. Так, основним джерелом води на території 

радіоактивного забруднення є криниці, воду з яких 70 % сільських мешканців 

використовують для приготування їжі, а 66 % – для господарських цілей. Лише у 20 % 

сільських помешкань використовують воду із водогонів, а 6 % сільських мешканців 

для господарських цілей використовують воду із річок. 

Такими житлово-побутовими умовами на території радіоактивного 

забруднення задоволені лише 29 % сільських жителів, третина – частково задоволена, 

32,4 % – не дуже задоволені, а 8,6 % – дуже не задоволені. Водночас 50 % сільського 

населення не має фінансових ресурсів, щоб змінити житлово-побутові умови на 

кращі, а чверть населення – взагалі не мають бажання будь-що змінювати. Близько 

13 % сільських жителів не можуть покращити умови проживання через відсутність 

централізованих мереж та спеціальних служб на території їх сільської 

громади. Радіоактивне забруднення території стримує лише 10 % сільського 

населення до змін у їхньому середовищі життєдіяльності. 

Розвиток і удосконалення побутового обслуговування населення забезпечує 

покращання умов життя, підвищення матеріального благоустрою всіх верств 

населення різних регіонів і глибокий розвиток та всебічне удосконалення особистості 

[234]. Вивчення рівня побутового обслуговування населення, що проживає на 

радіоактивно забруднених сільських територіях, дозволяє зробити висновок про 

вкрай незадовільний стан даної сфери.  



149 

 

Зокрема, на території дев’яти радіоактивно забруднених районів Житомирської 

області функціонує лише шість будинків побуту (4 – у Ємільчинському районі, 2 – у 

Олевському районі), які надають послуги: пошиття (ремонту) одягу, взуття; 

забезпечення паливом; ремонту побутової техніки. У сільських поселеннях на 

зазначеній території працюють 15 лазень та 8 перукарень, що теж не задовольняє 

потреби у відповідних послугах і тому сільські жителі змушені задовольняти їх 

самотужки або за межами своїх населених пунктів. 

Отже, житлово-побутові умови сільського населення на території 

радіоактивного забруднення є вкрай незадовільними, що підтверджується як 

об’єктивними даними щодо відсутності сучасних зручностей, так і суб’єктивними 

оцінками самих жителів щодо задоволеності умовами життєдіяльності. 

 

4.3. Соціальна інфраструктура сільських територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення 

Процеси, що відбувались на цих територіях протягом 30-ти років після аварії, 

призвели до певних трансформацій у комплексі інфраструктурних галузей 

господарства. Внаслідок радіоактивного забруднення сільських територій Полісся 

Житомирщини відбулися значні зміни у поселенській мережі та складі населення, що 

зумовило негативні тенденції в розвитку соціальної інфраструктури. 

Рівень надання послуг об’єктами соціальної інфраструктури має значні 

територіальні відмінності, які визначаються системою розселення, структурою та 

рівнем грошових доходів населення, його традиціями, а також природно-

кліматичними умовами, що зумовлюють певні потреби в опаленні та одязі. Але рівень 

і темпи відродження цих територій в значній мірі залежать від створення 

оптимальних умов побуту, праці та відпочинку сільського населення, зміцнення 

здоров’я, підвищення культурно-освітнього та професійно-кваліфікаційного рівнів.  

Нині ці питання мають вирішуватися із врахуванням політики децентралізації 

влади, яка передбачає зміни в організації надання послуг соціальної сфери населенню 

[235]. Тому питання вивчення сучасного стану об’єктів соціальної інфраструктури та 

визначення їх придатності для забезпечення повноцінного процесу відтворення 
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соціально-економічних умов на радіоактивно забруднених сільських територіях є 

досить актуальним. 

Однак, зважаючи на динамічні зміни екологічної, соціальної й економічної 

ситуації у регіоні, вивчення соціально-економічних аспектів функціонування, 

відродження і розвитку сільських територій, що зазнали радіоактивного забруднення, 

потребує систематичного та системного підходу.  

Зокрема, у віддалений 30-річний період після аварії є необхідність оцінити 

сучасний стан, функціональну придатність, проблеми та перспективи розвитку 

соціальної інфраструктури радіоактивно забруднених сільських територій, а також 

обґрунтувати роль соціальної сфери у забезпеченні подальшого відродження їх 

життєдіяльності. 

Під соціальною інфраструктурою розуміють комплекс об’єктів (підприємств, 

закладів, організацій та споруд), які забезпечують умови функціонування суспільного 

виробництва і життєдіяльності населення, формування фізично та інтелектуально 

розвиненого, суспільно активного індивіда [236]. Її основним функціональним 

призначенням є створення умов для відтворення робочої сили та забезпечення 

нормальної життєдіяльності людей. У загальному вигляді соціальну інфраструктуру 

поділяють на соціально-побутову та соціально-культурну частини. 

Соціально-побутова інфраструктура спрямована на створення умов для 

відтворення людини як біологічної істоти (через побутове середовище), задоволення 

її потреб у належних умовах життя. 

Соціально-культурна інфраструктура сприяє відтворенню духовних, 

інтелектуальних (через культурно-освітнє середовище) та в значній мірі фізичних 

властивостей індивіда, формуванню його як економічно активної особистості, що 

відповідає певним вимогам суспільства до якості робочої сили. 

Розвиток сільськогосподарського виробництва та відродження сільських 

територій, що зазнали радіоактивного забруднення, значно залежать від соціальних 

чинників. Доступність соціальних послуг для сільських жителів цих територій 

визначається невисокими показниками соціальної характеристики сільських 
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населених пунктів та територій, що зумовлено порушенням оптимальності у розвитку 

соціальної інфраструктури.  

Нині більшість сільських поселень на радіоактивно забрудненій території не 

мають достатньої кількості об’єктів соціальної інфраструктури, тому населення не 

отримує необхідний асортимент послуг даної сфери. Доведемо це проаналізувавши 

рівень розвитку кожної складової соціальної інфраструктури. 

Збалансованість між потребами сільських жителів населених пунктів на 

радіоактивно забруднених територіях в основних видах товарів і пропозицією цих 

товарів забезпечується мережею підприємств галузі торгівлі та громадського 

харчування. Проте кількість магазинів та їх торгові площі за останні 15 років у цілому 

по області та по районах, що зазнали радіоактивного забруднення, мають неухильну 

тенденцію до зниження (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка закладів торгівлі на території радіоактивно забруднених районів 

Житомирської області 

Джерело: побудовано на основі даних Головного управління статистики у Житомирській області. 

 

На території радіоактивного забруднення у двох районах у 2015 р. 

функціонувала надзвичайно мала кількість магазинів: у Лугинському районі – 4, а у 

Народицькому – лише 3. Про низький рівень забезпеченості населення на 

радіоактивно забруднених територіях закладами торгівлі свідчить також показник 

Назва 

адміністративного 

району 

Кількість магазинів, 

од. 

Торгова площа 

магазинів, тис. м2 
Торгова площа в 

розрахунку на 10 тис. 

населення, м2 
2000 

р. 

2010 

р. 

2015 

р. 

2000 

р. 

2010 

р. 

2015 

р. 

Вол.-Волинський 40 33 22 2,8 2,9 1,7 1133 

Ємільчинський 171 47 23 9,4 3,1 1,0 391 

Коростенський 145 105 64 8,3 6,6 4,1 1524 

Лугинський 76 17 4 4,6 1,0 0,8 672 

Малинський 113 21 10 7,3 1,1 0,6 387 

Народицький 52 9 3 3,4 0,6 0,1 149 

Нов.-Волинський 129 93 78 8,9 6,6 5,2 1284 

Овруцький 254 169 93 17,2 10,7 6,5 1715 

Олевський 128 68 31 7,5 3,5 1,6 606 

Житомирська область 2902 1645 1340 238,3 181,9 160,6 1288 
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торгової площі у розрахунку на 10 тис. населення, що значно відрізняється від цього 

показника по області.  

Населення сільських територій, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

задовольняє особисті потреби, користуючись послугами виїзної форми 

обслуговування, що здійснюється переважно місцевими підприємствами-

виробниками хлібобулочних виробів та продуктів харчування. Однак, якісні 

характеристики такої форми торгівлі є досить сумнівними, адже у цих умовах 

пропонується невеликий асортимент товарів, часто продавці не дотримуються умов 

зберігання продукції, населення обмежене у виборі товарів за ціною, показниками 

якості та безпеки. 

Серед галузей соціальної інфраструктури, що визначають рівень відтворення 

населення, основними є охорона здоров’я, фізична культура і спорт. За період          

2010–2015 рр. у Житомирській області спостерігалося скорочення кількості 

лікарняних закладів на 31 % (з 77 до 53 одиниць) та лікарняних ліжок у них на 4 % 

(з 10191 до 9784 одиниць), проте збільшилась кількість лікарських амбулаторно-

поліклінічних закладів на 14 % (з 305 до 348 одиниць). 

На радіоактивно забруднених територіях розміщено багато невеликих сіл із 

малою щільністю населення, тому основним медичним закладом на цих територіях є 

фельдшерсько-акушерський пункт, який, зазвичай, обслуговує один, два і більше 

населених пункти.  

Діяльність цих закладів спрямована на амбулаторне та домашнє 

обслуговування населення, призначення лікування у межах компетенції працівників, 

проведення санітарно-протиепідеміологічної роботи та санітарно-епідеміологічного 

нагляду. 

Діяльністю фельдшерсько-акушерських пунктів на території, що зазнала 

радіоактивного забруднення, охоплено 78 % сільських поселень та близько 50–80 % 

сільського населення. В умовах реформування системи охорони здоров’я протягом 

останніх років спостерігається закриття невеликих міжсільських лікарень (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Характеристика діяльності фельдшерсько-акушерських пунктів радіоактивно 

забруднених сільських територій Житомирської області 

 

Така ситуація змушує сільських жителів вдаватися до самолікування, 

застосування засобів народної медицини, звернення до лікарських закладів у 

найближчих містах, що певною мірою обмежує отримання повноцінних медичних 

послуг, низький рівень діагностування захворювань на початкових стадіях та 

зростання рівня захворюваності. 

Згідно  з даними Головного управління статистики у Житомирській області 

влітку 2015 р. дитячі заклади оздоровлення і відпочинку працювали лише у чотирьох 

з дев’яти досліджуваних районах (Нов.-Волинський – 22, Ємільчинський – 12, 

Лугинський – 2 одиниці). Це може бути виправдано, адже на території, яка зазнала 

радіоактивного забруднення, організовувати такі заклади небезпечно. 

 Проте не було створено умов для оздоровлення дітей, які проживають на цій 

території, в інших районах області чи у закладах, розташованих у інших регіонах 

країни. Свідченням цього є не висока, порівняно з середнім показником по області у 

2015 р. (13 %), питома вага оздоровлених дітей, що проживають на досліджуваній 

території. У загальній кількості дітей віком 7–16 років даний показник у розрізі 

районів складає: Нов.-Волинський – 28 %; Ємільчинський – 39 %, Лугинський – 9 %, 

Назва адміністратив-

ного району 

Кількість фельдшерсько-

акушерських пунктів, од. 

Кількість сіл, що 

обслуго-вуються, 

од. 

Чисельність населення, що 

обслуговується: 

осіб 
у % до загальної 

чисельності 

Вол.-Волинський 26 75 10598 70,7 

Ємільчинський 61 106 19688 76,9 

Коростенський 56 86 14901 55,4 

Лугинський 25 47 10001 84,0 

Малинський 34 72 10458 67,5 

Народицький 19 31 5010 74,8 

Нов.-Волинський 57 96 30179 74,5 

Овруцький 52 80 25083 66,2 

Олевський 32 43 12896 48,8 
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Коростенський – 4 %, Малинський – 1 %, Народицький – 8 %, Олевський – 2 %; 

Овруцький – 0 %. 

Наведені дані показують, що в районах, де функціонують відповідні дитячі 

заклади, більша частка дітей може реалізувати своє право на оздоровлення і 

відпочинок. Також слід відзначити, що у 2015 р. порівняно з попереднім роком значно 

(на 52,5 % з 5565 осіб до 2919 осіб) скоротилася кількість оздоровлених дітей, що 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Це зумовлено негативними змінами у системі 

соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, та збільшенням 

кількості осіб, зокрема дітей, інших пільгових категорій. 

Потужним засобом підвищення соціальної і трудової активності населення 

радіоактивно забруднених сільських територій є розвиток фізичної культури та 

спорту. Оптимізація фізичного стану людини є основним фактором її життєдіяльності 

та в значній мірі впливає на рівень здоров’я. Загальні показники чисельності закладів 

спорту у сільській місцевості зони радіоактивного забруднення відображено в         

табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Спортивні споруди радіоактивно забруднених сільських територій  

у розрізі районів Житомирської області 

Назва адміністративного 

району 

Спортивні 

споруди, всього 

у тому числі: 

спортивні 

майданчики 

спортивні 

зали 
стадіони 

2005 р. 2010 р. 2005 р. 2010 р. 
2005 

р. 

2010 

р. 

2005 

р. 

2010 

р. 

Вол.-Волинський 14 16 7 9 2 2 5 5 

Ємільчинський 21 22 14 14 4 4 3 4 

Коростенський 28 28 14 14 4 4 3 4 

Лугинський 26 26 6 6 16 16 4 4 

Малинський 8 9 4 4 - - 4 5 

Народицький 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нов.-Волинський 138 139 19 20 6 6 112 112 

Овруцький 18 18 13 13 3 3 2 2 

Олевський 4 4 2 2 - - 2 2 
без урахування шкільних. 

 

У 636 селах радіоактивно забруднених районів Житомирської області 

налічується лише 262 спортивні споруди, без урахування шкільних закладів, серед 
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яких більшість – це спортивні майданчики, більшість з яких не мають сучасного 

обладнання та не приваблюють місцевих жителів до заняття спортом та ведення 

здорового способу життя.  

Це свідчить про низький рівень розвитку закладів фізичної культури та спорту 

у сільській місцевості радіоактивно забруднених територій. Тому існує потреба 

розробки та реалізації відповідних заходів з боку держави і місцевих органів влади 

щодо активізації занять спортом, здорового способу життя і створення умов для цього 

з метою покращання рівня здоров’я, психологічного стану та відтворення населення, 

що постраждало внаслідок аварії. 

Галузь освіти, що представлена навчальними та навчально-виховними 

закладами різних типів, забезпечує підвищення рівня знань, культури та здобуття 

спеціальності чи кваліфікації. 

Протягом останніх 5 років у сільській місцевості радіоактивно забруднених 

територій не спостерігається значних змін у кількості дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів. Водночас у 2015 р. у Вол.-Волинському, Ємільчинському, 

Малинському, Нов.-Волинському та Олевському районах кількість дітей 

перевищувала кількість місць у дошкільних навчальних закладах. 

Крім того, спостерігається певна нерівність у доступності якісних послуг галузі 

освіти, що здобувається у навчальних закладах міст та сільській місцевості. Згідно з 

даними сайту http://osvita.ua у сільських навчальних закладах близько двох третин 

дітей складають ЗНО з усіх предметів на початковому та середньому рівні, тобто від 

1 до 6 балів за 12-бальною системою. На противагу селу, у містах більше половини 

дітей складають ЗНО на достатній та високий рівень – від 7 до 12 балів. 

Це означає, що у дітей, які отримали освіту у сільській місцевості, у декілька 

разів менше шансів успішно скласти ЗНО з основних для вступу у ВНЗ предметів, 

ніж у їх ровесників, які закінчили школи у містах. Такі ж проблеми існують і у селах, 

що зазнали радіоактивного забруднення, що зумовлено низькою комплектністю 

викладачів у навчальних закладах і відсутністю сучасного матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу. 

http://osvita.ua/


156 

 

Послуги культурного й інформаційного призначення надає розгалужена мережа 

закладів культури та мистецтва. У сільській місцевості радіоактивно забрудненої 

території налічується 357 бібліотек та 481 клубний заклад, проте абсолютні 

показники не дають повної характеристики цієї сфери. За даними Головного 

управління статистики у Житомирській області, показники рівня забезпеченості 

закладами культури населення у районах, що зазнали радіоактивного забруднення, є 

вищими порівняно з іншими районами. Так, у 2015 р. бібліотечний фонд (кількість 

примірників у розрахунку на 100 осіб населення) становив від 914 примірників у 

Олевському районі до 2751 примірників у Народицькому районі (для порівняння: 

середній показник по Житомирській області складає 841 примірників). Кількість 

місць у клубних закладах у розрахунку на 100 осіб населення коливається від 24 у 

Олевському районі до 58 у Народицькому районі (середній показник по 

Житомирській області складає 20 місць). Також на території сіл радіоактивно 

забруднених районів Житомирської області знаходиться 23 музеї, частину з яких 

відкрито у типових будівлях, частину – у пристосованих. Деякі з музеїв потребують 

капітального ремонту та розвитку (оновлення) експозиції. 

Проблеми підприємств культурно-освітнього комплексу сільських територій 

радіоактивно забруднених територій зумовлені недостатнім фінансуванням та 

незадовільним рівнем оснащення матеріально-технічними засобами, а також 

проблемами забезпечення кваліфікованими кадрами. Нині молоді спеціалісти не 

мають бажання працювати у сільській місцевості, а тим паче на територіях, які є 

екологічно неблагополучними та мають низький рівень соціально-економічного 

розвитку. 

Сільські населені пункти на території радіоактивного забруднення мають 

низький рівень соціальної характеристики [237]. Це зумовлено низькою густотою і 

людністю населених пунктів, невисоким рівнем забезпеченості об’єктами соціальної 

інфраструктури, незадовільною їх потужністю та асортиментом послуг, низьким 

рівнем розвитку транспорту і зв’язку. Основні проблеми та недоліки сучасного стану 

соціальної інфраструктури сіл на території радіоактивного забруднення полягають у 

наступному: 
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– розосередженість споживачів послуг; 

–  невідповідність асортименту послуг потребам сільських жителів; 

–  диференціація рівня забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури сіл 

різних зон радіоактивного забруднення; 

– занедбаність значної кількості об’єктів соціальної інфраструктури; 

–  низька купівельна спроможність сільських жителів; 

–  наявність значної кількості споживачів пільгових категорій тощо. 

У віддалений від аварії на ЧАЕС період на території радіоактивно забруднених 

районів Житомирщини спостерігаються певні негативні зміни у економічному, 

соціальному та екологічному аспектах їх життєдіяльності. Відродження та 

подальший соціально-економічний розвиток радіоактивно забруднених сільських 

територій залежить від рівня соціально-економічних умов життя сільського 

населення. Адже незадовільні житлово-побутові умови, низька якість послуг галузей 

освіти, охорони здоров’я і культури не приваблюють молодих спеціалістів та 

обмежують розвиток існуючих і створення нових підприємницьких структур.

 Основними напрямами подальшого розвитку та модернізації соціальної 

інфраструктури сільських територій радіоактивно забрудненого регіону можна 

визначити такі: 

– оптимізація локалізації об’єктів соціальної інфраструктури, виходячи із 

густоти населення, потреб у послугах різних соціально-вікових груп, сучасних вимог 

до асортименту та якості послуг, а також засобів їх задоволення; 

– створення рівних можливостей для усіх громадян, які постійно ведуть 

життєдіяльність на сільській території радіоактивного забруднення; 

– запровадження нових форм надання соціальних послуг із врахуванням 

особливостей розселення сільського населення по зонах з різним рівнем 

радіоактивного забруднення; 

– підготовка та перепідготовка кадрів для роботи у закладах соціальної 

інфраструктури, розташованих у сільській місцевості екологічно несприятливого 

регіону тощо. 
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4.4. Рівень доходів і оцінка благополуччя сільського населення 

радіоактивно забруднених територій 

Значний вплив на соціально-економічне становище в окремих регіонах 

здійснює екологічний фактор. На Житомирщині частина територій зазнала 

радіоактивного забруднення, що призвело до порушення умов життєдіяльності 

сільського населення через нанесену шкоду здоров’ю людей, негативні зміни у 

довкіллі і занепад соціальної та економічної сфер. Нині активність держави у напрямі 

подолання наслідків катастрофи значно знизилася, що поглибило економічні, 

соціальні та демографічні проблеми даного регіону та негативно позначилося на 

показниках рівня життя сільського населення радіоактивно забрудненої території. 

Тому проблема вивчення рівня доходів та зайнятості жителів сільських населених 

пунктів на території радіоактивного забруднення залишається досить актуальною. 

Територія радіоактивного забруднення охоплює 2163 сільських населених 

пункти, де проживає близько 2,4 млн населення. На рівні органів державної влади 

досить часто постає питання про зміну зон радіоактивного забруднення на цих 

територіях та реалізацію стратегії їх відродження. Проте будь-які дії у цьому напрямі 

часто зазнають супротиву з боку місцевого населення. Представники влади 

пов’язують таку ситуацію із вагомою соціальною підтримкою жителів цих територій 

та небажанням її втратити. Отже, постає нагальна необхідність вивчити сучасний 

рівень доходів сільських жителів радіоактивно забруднених територій, джерела їх 

формування та встановити взаємозв’язок рівня життя населення з їх соціальним 

статусом та соціальними виплатами. Рівень життя населення значно залежить від 

рівня економічного розвитку та можливості працевлаштування, тому потребує 

дослідження і рівень зайнятості та заробітної плати на території радіоактивного 

забруднення. 

Наразі можна стверджувати про наявність радіоекологічних передумов та 

необхідність відродження соціально-економічних процесів на цих територіях. Однак, 

зруйнована інфраструктура, несприятлива екологічна ситуація (яка все ж 

спостерігається на окремих ділянках), розосередженість населених пунктів і 

недостатність активних громадян й ініціативних груп є стримуючими чинниками для 
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розвитку бізнесу, формування інвестиційної привабливості та створення спроможних 

сільських громад на території радіоактивного забруднення. Не сприяють економічній 

реабілітації цих територій і психологічні чинники: споживацька поведінка стосовно 

отримуваних пільг та компенсацій; відсутність реальних мотивів до відродження; 

низький рівень підприємницької ініціативи [238]. 

Рівень життя населення є одним із об’єктивних наслідків аварії на ЧАЕС. Наразі 

цей показник є низьким по Україні у цілому, а на територіях, що зазнали 

радіоактивного забруднення, внаслідок порушення соціально-економічної структури 

господарського комплексу, він має свої специфічні чинники формування. Висока 

диспропорційність соціально-економічного розвитку характерна для всіх регіонів 

України [239].  

Основним індикатором оцінки рівня життя населення є показник рівня доходів. 

Дослідження науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. 

Птухи НАН України свідчать про те, що «регіональні умови формування, абсолютні 

значення та основні структурні параметри грошових і негрошових доходів населення 

мають значні відмінності у міських і сільських поселеннях України» [229].

 Водночас, простежується значна диференціація рівня доходів населення, що 

проживає у сільських населених пунктах на території радіоактивного забруднення. 

У результаті  дослідження  було  виявлено  значне розшарування сільського 

населення радіоактивно забруднених територій Житомирської області за рівнем 

доходів.Так, третина опитаних респондентів зазначили, що рівень середньомісячного 

доходу на одну особу в їхніх сім’ях становить від 1,0 до 1,5 тис. грн, лише 10,5 % 

сільських сімей мають доходи від 2,0 до 5,0 тис. грн.  

Водночас слід відмітити, що середньомісячний дохід у 5,0 тис. грн у розрахунку 

на одну особу – це найвищий рівень достатку, який було зафіксовано у сільській 

місцевості радіоактивно забруднених територій (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Розподіл сімей, що проживають у сільських населених пунктах 

радіоактивно забруднених територій Житомирської області,  

за середньомісячним доходом у розрахунку на одну особу (2016–2018 рр.) 

 

Також заслуговує на увагу той факт, що у 64,8 % сільських сімей 

середньомісячні доходи у розрахунку на одну особу не перевищують рівня 

прожиткового мінімуму, який у травні-листопаді 2016 р. становив 1399 

гривень. Зважаючи на те, що прожитковий мінімум є кількісним критерієм порогу 

(межі) бідності, можна вважати, що 64,8 % сільського населення радіоактивно 

забруднених територій проживають за межею бідності. 

Ризик бідності мешканців чорнобильської зони перевищує середній по країні у 

1,7 [232]. Абсолютна бідність передбачає таке становище індивіда, коли на свій дохід 

він не може придбати товари та послуги, необхідні для задоволення основних 

фізіологічних і соціальних потреб, звичних для даного суспільства. Його розмір 

залежить від низки критеріїв і може суттєво коливатися. Так, за розрахунками 

фахівців Світового банку, поріг абсолютної бідності для мешканців країн 

Центральної та Східної Європи становить 5 доларів США на добу, тобто 150 доларів 

на місяць. В Україні ж прожитковий мінімум у травні-листопаді 2016 р. складав 56 

доларів. Враховуючи ці стандарти та фактичний рівень доходів сільських жителів 

радіоактивно забруднених територій, можна стверджувати про абсолютну бідність 

більшої частини цього населення. 
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У контексті міжпоселенської диференціації доходів сільського населення 

радіоактивно забруднених територій особливої уваги заслуговують категорії 

населення, що проживають у населених пунктах зони безумовного (обов’язкового) 

відселення. Це люди, переважно пенсійного віку, які повернулись у різні роки на своє 

попереднє місце проживання. Однак, на території цих населених пунктів відсутні 

належні умови для повноцінного задоволення потреб, формування належних 

параметрів і характеристик життєдіяльності людей. Зокрема, незадовільними є 

побутові умови проживання, відсутні об’єкти соціальної інфраструктури та суб’єкти 

господарювання. 

У дослідженнях науковців доведено, що у грошових доходах міського і 

сільського населення домінують доходи від оплати праці та пенсії, а у сільській 

місцевості вагомою є частка доходу від продажу сільськогосподарської продукції 

[229]. У доходах сільських жителів населених пунктів радіоактивно забруднених 

територій така закономірність також простежується (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Джерела доходів сільських жителів радіоактивно забруднених районів 

Житомирської області (2016–2018 рр.) 

 

Доходи сільських жителів радіоактивно забруднених територій формуються 

переважно за рахунок пенсійних виплат (57,1 % відповідей респондентів) та 

заробітної плати (41,9 %). Переважання у структурі доходів пенсійних виплат 

зумовлено високим рівнем старіння населення, міграційними процесами та 
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кон’юнктурними змінами на ринку праці. Слід також відзначити, що лише 5 % 

опитаних респондентів зазначили, що отримують грошову допомогу у зв’язку з 

обмеженням споживання продуктів харчування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та 12,4 % респондентів визначили джерелом доходів 

соціальну допомогу. Отже, різними видами соціальних виплат на території, що 

зазнала радіоактивного забруднення, охоплено менше 20 % сільського населення. 

Чверть доходів сільські сім’ї на території радіоактивного забруднення 

отримують від реалізації продукції, вирощеної у підсобних господарствах, а 14,3 % – 

продукції лісового походження. Разом це становить близько сорока відсотків, що є

 досить значущим показником і свідчить про прагнення сільських жителів до 

самозабезпечення та самозайнятості. 

Про  прагнення  жителів  радіоактивно  забруднених районів до самозайнятості, 

збільшення доходів, самореалізації та покращання добробуту свідчить також 

показники динаміки кількості суб’єктів господарювання. 

Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості суб’єктів 

господарювання радіоактивно забруднених районів Житомирської області складає 

від 71 % у Коростенському, до 92 % в Овруцькому районах. Так, за період 2013–2015 

рр. у семи з дев’яти досліджуваних районів (крім Малинського і Новоград-

Волинського) зросла загальна чисельність суб’єктів господарювання. Водночас, слід 

зазначити, що це зростання відбулося переважно за рахунок збільшення числа 

фізичних осіб-підприємців. Так, у шести районах (Лугинський, Новоград-

Волинський, Народицький, Овруцький, Олевський) чисельність підприємств-

юридичних осіб скоротилась, а чисельність фізичних осіб-підприємців зросла у всіх 

районах, крім Малинського і Новоград-Волинського. Найвищі темпи приросту 

підприємців фізичних-осіб спостерігались у Ємільчинському (73 %), Олевському     

(66 %) і Народицькому (92 %) районах. 

Отже, самозайнятість виступає для жителів сільських радіоактивно 

забруднених територій як засіб виживання (існування), спосіб адаптації до соціально-

економічної ситуації, форма трудової мобільності, засіб підвищення рівня доходів. 

Соціально-економічні результати самозайнятості мають важливе значення для 
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позитивних змін у соціально-економічних показниках та показниках рівня життя 

сільських громад на території радіоактивного забруднення. В сучасних умовах на 

території критичних за радіоактивним забрудненням сільських населених пунктів 

зони безумовного (обов’язкового) відселення та зони гарантованого добровільного 

відселення самозайнятість є одним із основних засобів пом’якшення різкого 

зниження рівня життя, досягнення повноцінного задоволення потреб, а іноді й 

виживання. 

Рівень пенсій на території досліджуваних районів майже не відрізняється від 

середнього показника по області та країни у цілому. 

Проте спостерігається значна диференціація рівня заробітної плати, який 

коливається у межах від 2656 грн в Ємільчинському районі (81,2 % від рівня по 

області, 63,3 % від загальноукраїнського рівня) до 4046 грн у Малинському районі 

(123,7 % від середньо обласного рівня, 96,4 % від загальноукраїнського рівня). Проте 

слід врахувати, що ці показники враховують заробітну плату і розмір пенсії не лише 

у сільській місцевості (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 
Рівень середньомісячної заробітної плати та пенсії  

мешканців радіоактивно забруднених районів Житомирської області 

 

Назва 

адміністративного 

району 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатних працівників, 

грн 

Середній розмір місячної пенсії, 

грн 

2010 р. 2015 р. 
2015 р. у % до 

2010 р. 
2010 р. 2015 р. 

2015 р. у % до 

2010 р. 

Вол.-Волинський 

(Хорошівський) 
1872 3644 194,7 986 1467 148,8 

Ємільчинський 1566 2656 169,6 956 1415 148,0 

Коростенський 1719 3438 200,0 979 1603 163,7 

Лугинський 1560 2704 173,3 1034 1514 146,4 

Малинський 1994 4046 202,9 1034 1531 148,1 

Народицький 1462 2920 199,7 1045 1519 145,4 

Нов.-Волинський 1587 3456 217,8 931 1436 154,2 

Овруцький 1529 2865 187,4 1003 1496 149,2 

Олевський 1500 2775 185,0 959 1419 148,0 

Житомирська 

область 
1785 3271 183,2 997 1487 149,1 

Україна 2239 4195 187,4 1122 1670 148,8 

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській області. 
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Рівень середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників на 

території радіоактивного забруднення за 2010–2015 рр. має позитивну динаміку, так 

само як по Житомирській області та Україні у цілому. Водночас, слід відзначити, що 

у Коростенському, Малинському та Ємільчинському районах зростання заробітної 

плати за п’ятирічний період відбулось у 2 рази. Темпи приросту середнього розміру 

пенсійних виплат сількому населенню  радіоактивно забруднених територій  за період 

2010–2015 рр. знаходяться в межах 48–63 % і майже не відрізняються від показників 

по області та країні в цілому. 

У результаті соціологічного дослідження (додаток Г) було визначено, що 

основними роботодавцями на території радіоактивного забруднення є підприємства 

лісового господарства (70,5 % відповідей респондентів); бюджетної сфери (43,8 %) і 

сільського господарства (41 %). 

Також в окремих населених пунктах функціонують комунальні та 

агропромислові переробні підприємства. Проте, більшість респондентів відмітили  

відсутність вільних робочих місць у зазначених суб’єктів господарювання і 

надзвичайно гостру проблему працевлаштування. 

Проблема безробіття у сільській місцевості радіоактивно забруднених 

територій зумовлена кон’юнктурними змінами на ринку праці, внаслідок чого 

спостерігається значний розрив між попитом і пропозицією робочої сили. У всіх 

досліджуваних районах Житомирської області спостерігається зростання кількості 

зареєстрованих безробітних. Не відмічається зростання вакантних посад, тому 

навантаження на одне вільне робоче місце також зростає. Найбільш критичним щодо 

цієї ситуації є Ємільчинський район, у якому  у 2015 р. не було зареєстровано жодного 

вільного робочого місця при загальній кількості зареєстрованих безробітних на 

кінець року 738 осіб. Значно зросло навантаження на вільне робоче місце у 

Коростенському (у 4,7 раза) та Лугинському (майже у 3 раза) районах. Надзвичайно 

низьким є показник працевлаштування безробітних, який коливається від 23,0 % – 

Ємільчинський район до 40,8 % – Олевський район. Середня тривалість безробіття на 

території радіоактивного забруднення становить від 4 до 6 місяців, що не перевищує 

такі показники у цілому по області [240]. 



165 

 

Отже, окрім загальних соціально-економічних факторів (політична та 

економічна нестабільність, недосконала соціальна політика), які визначають рівень 

доходів і зайнятості сільського населення, на території радіоактивного забруднення, 

рівень життя обумовлюється низкою специфічних чинників. Насамперед, слід 

відзначити поєднання природно-кліматичних умов зони Полісся та екологічного 

фактора, що значно обмежує ведення високопродуктивного та ефективного 

сільського господарства. А це, у свою чергу, є обмежуючим чинником для розвитку 

аграрного підприємництва і створення робочих місць. Нині на території 

радіоактивного забруднення відсутня налагоджена система моніторингу 

радіологічної ситуації, що обмежує можливості отримати достовірні дані про зміну 

рівня радіоактивного забруднення сільських територій та повернення їх до 

повноцінного соціально-економічного життя. Негативно впливають на формування 

рівня доходів і зміни у поселенській мережі, низький рівень економічної активності 

сільського населення та соціально-економічна деградація окремих 

територій. Невиправданим на сьогодні є прагнення сільського населення зберегти 

статус зони радіоактивного забруднення та соціальні виплати, що не забезпечують 

достойного рівня доходів та повноцінного задоволення потреб. 

Нинішній низький рівень життя сільського населення радіоактивно 

забруднених територій є наслідком катастрофи та тривалого негативного впливу 

екологічного чинника. На території сільських населених пунктів, що зазнали 

радіоактивного забруднення, спостерігається низький рівень доходів та високий 

ступінь їх диференціації. Бідність сільського населення є найважливішою небезпекою 

у процесі реалізації стратегії відродження та розвитку постраждалих територій. 

Основною тенденцією у формуванні доходів є прагнення сільських жителів до 

самозайнятості та значна частка доходів від підсобного господарства та лісових 

промислів. Кон’юнктурні порушення на ринку праці зумовлюють високий рівень та 

тривалість безробіття у сільських населених пунктах на території радіоактивного 

забруднення. 
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4.5. Модель  екобезпечного проживання населення на радіоактивно 

забруднених територіях 

Останнім часом активно розвивається науковий напрям – безпека 

життєдіяльності, що представляє собою галузь наукових знань про комфортну і 

безпечну взаємодію людини з довкіллям. Загрози негативного впливу навколишнього 

середовища на людину існували завжди. І за умов нинішнього існування як 

українського суспільства, так і світової спільноти загрози національній безпеці саме 

в екологічній сфері набувають неабиякого значення [241]. Загрозою екологічній 

безпеці є незадовільний стан радіаційної безпеки та наслідки аварії на 

Чорнобильській АЕС, які стали довготривалим фактором радіаційної загрози для 

населення на значній території. Наслідки аварії на ЧАЕС справляють значний 

негативний вплив на загальну екологічну та економічну ситуацію у державі, 

негативно відбиваються на всіх сферах життя, галузях виробництва, зачіпають 

інтереси всіх громадян України, держави загалом. Унаслідок аварії населення 

України зазнало впливу від надзвичайно великих до малих доз радіаційного 

опромінювання [241]. Однією з основних причин кризового стану сільських 

радіоактивно забруднених територій є відсутність чіткої стратегії щодо відродження 

соціально-економічних процесів, непослідовність і неузгодженість дій органів 

державної та місцевої влади у процесі реалізації відповідних заходів. Нинішня 

несприятлива екологічна ситуація на території радіоактивного забруднення, що 

поєднується з негативними тенденціями в економічній та соціальній сферах, 

потребують системного підходу до побудови моделі екобезпечного проживання 

населення. Найпрогресивнішою теоретико-методологічною конструкцією 

забезпечення екобезпечного розвитку українського суспільства є впровадження ідеї 

стійкого (сталого) розвитку людства [242]. Основною метою стратегії сталого 

розвитку є створення умов для стабільного піднесення у державі й забезпечення 

стійкого збалансованого соціально-економічного зростання. Крім того, цільові 

орієнтири завжди стосуються трьох взаємопов’язаних сфер функціонування: 

економічної, соціальної та екологічної [194]. Формування системи екологічної 

безпеки відбувається відповідно до Конституції України, указів Президента України, 
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постанов Уряду, Закону України «Про основу національної безпеки України» та 

державних програм у цій сфері. У Конституції України зафіксовані права громадян 

України на сприятливе для життя, здоров’я і достатку довкілля, на користування 

природними ресурсами, право забезпечувати для себе і для наступних поколінь 

оптимальний стан навколишнього природного середовища. Верховна Рада України 

ухвалює відповідні закони стосовно діяльності в галузі охорони і використання 

навколишнього середовища, схвалює відповідні кодекси, які мають фундаментальне 

значення для використання тих чи інших природних ресурсів, а також затверджує 

державні екологічні програми. Уряд реалізує заходи державних екологічних програм 

та забезпечує їх фінансування.   

У вирішенні актуальних проблем організації екобезпечного проживання 

постраждалого внаслідок радіоактивного забруднення населення на місцевому рівні 

важлива роль належить самоорганізації громад. Створити екобезпечне середовище 

проживання сільського населення на радіоактивно забруднених територіях 

неможливо без реальної інтеграції заходів радіологічної безпеки та соціально-

економічного розвитку. Доцільно розробляти модель екобезпечного проживання 

населення у сільських населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення, з 

врахуванням специфічних інтересів, цінностей і конкретних умов життєдіяльності 

регіональної спільноти. Організаційна структура екобезпечного середовища 

життєдіяльності сільського населення радіоактивно забруднених територій є досить 

складною, тому управління нею є непростою справою. Складність пояснюється 

характером взаємовідносин між різними системами та їх елементами, що 

взаємодіють. Зміна однієї з характеристик системи призводить до змін або створює 

потребу у змінах в інших частинах системи. Вирішення цих проблем можливо через 

застосування методології системного аналізу, що допоможе вивчити й осмислити 

наслідки таких змін. Застосування методів прикладного системного аналізу 

допоможе приймати рішення щодо управління об’єктом та вибрати, які управлінські 

стратегії, важелі і технології застосовувати. 

Модель є представленням об’єкта, системи або поняття у формі, відмінній від 

форми їхнього реального існування. Модель є тим засобом, що допоможе нам 
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пояснити, зрозуміти та удосконалити систему. Модель будь-якого об’єкта може бути 

або точною копією цього, або відображати деякі характерні властивості об’єкта в 

абстрактній формі. При моделюванні складної системи використовують сукупність 

декількох моделей.  Зважаючи на еколого-економічні і соціальні потреби суспільства, 

економіко-правові санкції і правова відповідальність всіх інституцій, особливо 

органів влади, суб’єктів господарювання і кожного з нас за стан і формування системи 

безпечного життя і здоров’я людини, включаючи продовольчу безпеку, мають 

розцінюватись як відповідальність за спричинення небезпечних ситуацій і одержані 

наслідки через нераціональну і антигуманну діяльність у сфері виробництва [249].  

Отже, використовуючи основні принципи системного моделювання та 

застосовуючи основні принципи радіологічної безпеки, представимо структурно-

логічну модель взаємодії комплексу потреб населення і екобезпечного його існування 

(додаток Д). 

Зазначені у моделі компоненти вказують на необхідність взаємодії елементів 

внутрішнього середовища (мікросередовище) із зовнішнім середовищем 

(макросередовище) проживання сільського населення на РЗТ. Мікросередовище у 

даному випадку вбачається саме тим середовищем, де відбувається життєдіяльність 

населення та формуються екобезпечні умови проживання. 

Макросередовище представлене галузями економіки та соціальної сфери, а 

також установами організаційно-правового забезпечення і науково-консультаційного 

супроводу, що покликані вивчати потреби населення, нинішні умови його 

життєдіяльності, розробляти певні механізми та заходи щодо формування 

екобезпечних умов життєдіяльності. Взаємодія елементів мікро- та макросередовища 

відбувається через механізм комунікації. Деталізуємо функції кожної складової 

структурно-логічної моделі. 

Економічний блок забезпечує створення нових робочих місць і можливостей 

для ефективного працевлаштування, залучення інвестицій та реалізації повного 

економічного потенціалу, відновлення почуття віри свої сили та самостійності 

громади, а також повернення їх мешканцям почуття впевненості. 
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Основними завданнями соціального блоку є наступні: оптимізація локалізації 

об’єктів соціальної інфраструктури, виходячи із густоти населення, потреб у послугах 

різних соціально-вікових груп, сучасних вимог до асортименту та якості послуг, а 

також засобів їх задоволення; створення рівних можливостей для усіх громадян, які 

постійно ведуть життєдіяльність на сільській території радіоактивного забруднення; 

запровадження нових форм надання соціальних послуг із врахуванням особливостей 

розселення сільського населення по зонах з різним рівнем радіоактивного 

забруднення; підготовка та перепідготовка кадрів для роботи у закладах соціальної 

інфраструктури, розташованих у сільській місцевості екологічно несприятливого 

регіону тощо. 

Організаційно-правовий блок здійснює діяльність щодо покращення 

соціального захисту населення та створення безпечних умов проживання на 

радіоактивно забруднених територіях. 

Реалізація державних програм спрямована на посилення і підтримку бар’єрів 

щодо радіологічної безпеки, захист населення, що проживає на радіоактивно 

забруднених територіях та забезпечення всіма можливими заходами 

нерозповсюдження радіонуклідів із-за території зони відчуження. 

 У межах компетенції суб’єктів блоку наукового та інформаційно-

консультаційного супроводу є розробка та реалізація спільних з міжнародними 

організаціями проектів (програм) щодо реабілітації радіоактивно забруднених 

територій та постраждалого населення; проведення спільних міжнародних наукових 

досліджень з проблем, пов’язаних з мінімізацією наслідків Чорнобильської 

катастрофи, з метою вироблення практичних рекомендацій; продовження діалогу 

щодо нової стратегії міжнародної співпраці у вирішенні питань, пов’язаних із 

наслідками Чорнобильської катастрофи; підтримка міжнародного партнерства у 

сфері обміну технологіями й досвідом підприємницької діяльності. 

Важливими для даного блоку є завдання розповсюдження достовірної 

інформації щодо безпеки проживання для чорнобильських територій та підвищення 

ступеня інформованості населення і відповідних державних органів щодо поточної 

радіаційно-гігієнічної та дозиметричної ситуації у регіонах України, які постраждали 
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внаслідок аварії на ЧАЕС, а також консультації населення щодо зменшення 

надходження радіонуклідів в організм розривом найважливіших шляхів, і здійснення 

заходів міграції радіонуклідів з об’єктів навколишнього середовища в організм 

людини та за рахунок переробки сільськогосподарської сировини. 

Спільна діяльність організаційно-правового блоку та блоку наукового та 

інформаційно-консультаційного супроводу передбачає масовий моніторинг 

населення радіоактивно забруднених територій, продовження радіологічного 

контролю дарів лісу та сільськогосподарської продукції, що виробляється сільськими 

жителями в індивідуальних господарствах протирадіаційного захисту в обсягах, 

встановлених чинним національним законодавством. 

Комунікації передбачають забезпечення координації діяльності державних 

органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми 

соціального захисту постраждалого населення, а також співробітництва і проведення 

консультацій між державними органами і постраждалими особами, між усіма 

соціальними групами під час прийняття рішень з соціального захисту на місцевому 

та державному рівнях; міжнародного співробітництва у галузях охорони здоров’я, 

соціального захисту, охорони праці, використання світового досвіду з цих питань. 

 

Висновки до розділу 4 

Результати проведеного дослідження вказують на незадовільні соціально-

економічні умови проживання населення на радіоактивно забруднених територіях 

Житомирської області у 30-річний період після аварії на Чорнобильській АЕС. 

Сільське населення визначило, що найтісніше якість їхнього життя пов’язана зі 

станом здоров’я (5,2 бала із 6 можливих) та матеріальним становищем (4,6 бала). 

Водночас соціальна захищеність (3,4 бала) та житлові умови (3,2 бала) також мають 

значний вплив на формування якісних показників життєдіяльності сільського 

населення радіоактивно забруднених територій. 

Дослідження продемонструвало, що у галузі охорони здоров’я для більшості 

сільського населення радіоактивно забруднених територій найбільш доступними є 

послуги фельдшерсько-акушерських пунктів, про наявність яких у своєму селі 
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вказали 43,8 % респондентів. Водночас слід зазначити, що близько 80 % респондентів 

задоволені їх послугами. Найчастіше сільське населення користується послугами 

аптечних закладів, до яких воно звертається щотижня (9,2 % респондентів) та 

щомісяця (36,8 % респондентів). Виявлено, що найбільш поширеними 

захворюваннями є хвороби вуха, горла, носа, головні болі, серцево-судинні 

захворювання та хвороби кісток і суглобів. Слід також зазначити, що 41 % опитаних 

щороку проходять медичний огляд, проте 20 % респондентів не пам’ятають, коли це 

було. 

У результаті дослідження встановлено, що житловий фонд сільських населених 

пунктів радіоактивно забруднених територій є застарілим і потребує осучаснення та 

модернізації. Свідченням цього є те, що 96,7 % житлових будинків сільських жителів 

побудовано більше 25 років тому назад. Однак, лише у 25 % житлових будинках 

протягом останніх 15 років проводився капітальних ремонт, тому значна кількість 

житлових помешкань потребують модернізації (94 відповіді респондентів), 

поточного ремонту (68 відповідей) та капітального ремонту (62 відповіді). 

Найчастіше сільське населення для опалення та приготування їжі використовує дрова 

з ближніх лісів, 51,4 % та 46,5 % відповідей, відповідно. Близько 65 % опитаних 

задовольняють потребу у воді із власної криниці і лише 23 % мають водопровід.  

Зовсім невелика кількість сімей мають у своєму будинку ванну або душ, гаряче 

водопостачання та каналізацію (до 20 %). Такий стан житлово-побутових умов 

зумовили те, що 50 % опитаних сільських жителів незадоволені своїми побутовими 

умовами та 30 % – не дуже задоволені. Водночас основним стримуючим чинником, 

що не дозволяє змінити житлово-побутові умови, є відсутність фінансових ресурсів 

(50,8 % відповідей респондентів). 

Основними роботодавцями на території радіоактивного забруднення є 

підприємства лісового господарства (70,5 % відповідей респондентів), бюджетні 

установи (43,8 %) та сільськогосподарські підприємства (41 %). Більше половини 

респондентів (64,8 %) зазначили, що рівень середньомісячного доходу в розрахунку 

на одну особу в їхніх сім’ях становить не більше 1500 гривень. Водночас слід 

зазначити, що основними джерелами формування доходів сільських жителів 
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радіоактивно забруднених населених пунктів є пенсія (57,6 % відповідей 

респондентів) та заробітна плата (41,9 % відповідей респондентів). Близько чверті 

опитаних вказали реалізацію вирощеної у підсобному господарстві продукції як 

джерело доходів. Слід відмітити, що лише 5,7 % відповідей респондентів стосувалися 

такого джерела доходів як грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання 

продуктів харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та 17 % респондентів зазначили, що вони отримують соціальну допомогу 

від Чорнобильського фонду. Тому логічним є те, що 88,6 % опитаного населення не 

задоволені рівнем соціального захисту від наслідків аварії на ЧАЕС.  

Оцінка благоустрою населених пунктів показала, що у сільських населених 

пунктах радіоактивно забруднених територій переважають дороги з асфальтовим 

покриттям (66,9 % відповідей респондентів). 76,2 % респондентів відзначили 

наявність магазину у їхньому населеному пункті, проте значну частину торговельних 

послуг сільське населення задовольняє виїзною формою торгівлі (44,8 % відповідей 

респондентів). Основним джерелом інформації та зв’язку опитаних сільських жителів 

є мобільний телефон (204 відповіді) та телебачення (182 відповіді). 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 4, опубліковано 

в працях [230, 240]. 

У Розділі 4 використанні наукові джерела [194, 228, 229, 231–239, 241]. 
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ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі представлено результати досліджень екологічних та 

соціально-економічних умов проживання сільського населення Житомирського 

Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що завдяки 

природним процесам автореабілітації та проведеним контрзаходам радіологічна 

ситуація  Житомирського Полісся  значно покращилася і стала прогнозованою, проте 

забруднення 137Cs територій північної частини Житомирщини залишається 

нерівномірним. 

1. Радіоекологічні дослідження, проведені у  38  радіоактивно забруднених 

населених пунктах північних районів Житомирської області, дозволили виявити 

лише 2 населених пункти з перевищенням щільності радіоактивного забруднення 

вище за 10 Кі/км2 і 2 населених пункти із щільністю радіоактивного забруднення вище 

за 5 Кі/км2. Так, найвища  щільність  забруднення 137Cs становила у ґрунтах 

с. Виступовичі та с. Рудня Овруцького району – 454 та 280,5 кБк/м2 і с. Христинівка 

та с. Селець Народицького району – 401,8 та 288,2 кБк/м2, відповідно. 

2. Вміст важких металів у ґрунтах присадибних ділянок мешканців населених 

пунктів радіоактивно забруднених територій північних районів Житомирської 

області не перевищував гранично допустиму концентрацію. Проте,  забезпеченість 

ґрунтів сільськогосподарських угідь  даних територій  рухомими сполуками міді 

знаходилася на  дуже низькому та низькому рівнях, а рухомими сполуками цинку – 

на низькому, середньому та високому. 

3 . Раціон харчування мешканців критичних населених пунктів Житомирського 

Полісся в основному складається з продуктів харчування, що виробляються у власних 

підсобних господарствах на радіоактивно забруднених ґрунтах. При проведенні 

досліджень продукції рослинного походження спостерігались перевищення вмісту 

137Cs у зразках буряка столового в с. Виступовичі Овруцького району з питомою 

активністю  радіонукліду – 102,2 Бк/кг, що перевищувало встановлений норматив 

більш ніж у 2 рази та с. Христинівка Народицького району – 48,6 Бк/кг за допустимих 

рівнів 40 Бк/кг. Зафіксовано перевищення питомої активності радіоцезію у зразках 

бобів квасолі у населених пунктах  Рудня та Виступовичі Овруцького району – 55,0 



174 

 

та 109,2 Бк/кг, відповідно, та Рудня-Повчанська Лугинського району – 51,8 Бк/кг за 

допустимих рівнів 50 Бк/кг. В смт Народичі, с. Селець та с.  Христинівка 

Народицького району питома активність 137Cs у квасолі варіювала в межах 54,2–77,4 

Бк/кг, що  перевищувало ДР-06 на 8,4–54,8 %.  

4.  Населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях Полісся 

Житомирщини, випасає худобу на  природних угіддях  з різною щільністю 

забруднення ґрунтів 137Cs, споживає молоко та молочні продукти, отримані внаслідок 

ведення підсобного господарства. Нашими дослідженнями доведено, що молоко, з 

радіологічної точки зору, і надалі  залишається критичним продуктом харчування 

населення.  Питома активність 137Cs у молоці корів варіювала у межах 1,6–159,4 Бк/л. 

Найбільш забрудненим  радіоцезієм молоко  було  у с. Виступовичі Овруцького 

району  та с. Селець Народицького району з  вмістом  137Сs 145,0  та 159,4 Бк/л, 

відповідно, що у 1,5 раза перевищує ДР-06. Вміст радіонукліду 137Сs   у м’ясі свиней 

варіював у широких межах і був на рівні 7,9–26,6 Бк/кг, а в яйцях курячих – від 1,6–

5,0, що значно нижче допустимих рівнів. 

5. Мешканці радіоактивно забруднених територій здійснюють заготівлю грибів 

та дикорослих ягід як для власних потреб, так і для їх подальшої реалізації. Проте, 

слід зазначити, що за активністю акумульованих радіонуклідів гриби від декількох 

десятків до сотень разів перевищують рослинну продукцію. Так, результати 

досліджень білих грибів (сушених) показали, що  вміст   137Cs в них варіював у межах 

від 1590,0 до 12870,0 Бк/кг, а в ягодах чорниці (свіжої) – від 268,0 до 1120,0 Бк/кг. 

Перевищення вмісту 137Сs спостерігалось у  білих грибах (сушених) та ягодах чорниці 

(свіжих) майже у всіх відібраних зразках. Найбільший вміст 137Сs   спостерігався у 

грибах та ягодах взятих для досліджень у мешканців  с. Виступовичі  Овруцького 

району. Концентрація радіонукліду у зразках грибів становила 12870,0 Бк/кг, що 

перевищує більше ніж 5 разів встановлений норматив, а у ягодах чорниці – 

1120,0 Бк/кг, що більш ніж у 2 рази перевищує  ДР-06.  

6. Важкі метали є одними з  найнебезпечніших забруднювачів навколишнього 

середовища, кормів для тварин, харчових продуктів населення, накопичуючись у 

рослинах (кормових культурах) та їх продуктах, організмі тварин, з продуктами 
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харчування вони потрапляють в організм людини. Результати досліджень  вмісту 

важких металів у продукції рослинництва свідчать про те, що майже все зерно 

пшениці, крім зразків, відібраних у  мешканців   с. Берестовець Олевського району, с. 

Рудня-Хочинська Коростенського району, с. Рудня-Жеревці Лугинського району, с. 

Рудня-Іванівська Ємільчинського району, не відповідає встановленим нормативам 

продовольчої продукції, тоді як вся овочева продукція може без обмежень 

використовуватися у харчових раціонах мешканців забруднених внаслідок аварії на 

ЧАЕС районів. 

7. Соціально-економічні умови формування якісних показників 

життєдіяльності сільських жителів, що мешкають на радіоактивно забруднених 

територіях у віддалений після аварії період залишаються незадовільними. 

Насамперед слід зазначити, що сільські населені пункти на радіоактивно забруднених 

територіях мають низький рівень соціальної характеристики. Це зумовлено низькою 

заселеністю населених пунктів, невисоким рівнем забезпеченості об’єктами 

соціальної інфраструктури, незадовільною їх потужністю та асортиментом послуг, 

низьким рівнем розвитку транспорту і зв’язку. 

8. За результатами власних досліджень розроблено рекомендації щодо 

створення умов безпечної життєдіяльності сільського населення на радіоактивно 

забруднених територіях у віддалений після аварії період, які реалізовано у 

структурно-логічній моделі. В основу структурно-логічної моделі екологічно 

безпечного проживання сільського населення на радіоактивно забруднених 

територіях покладено взаємодію елементів мікросередовища із елементами 

зовнішнього середовища (макросередовище). Мікросередовище у даному випадку 

вбачається саме тим середовищем, де відбувається життєдіяльність населення та 

формуються екологічно безпечні умови проживання. Макросередовище представлене 

галузями економіки та соціальної сфери, а також організаційно-правового 

забезпечення і науково-консультаційного супроводу, що покликані вивчати потреби 

населення, умови його життєдіяльності, розробляти певні механізми та заходи щодо 

формування екологічно безпечних умов проживання. Взаємодія елементів мікро- та 

макросередовища відбувається через механізм комунікації. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Результати досліджень щодо ведення сільськогосподарського виробництва на 

радіоактивно забруднених територіях використанні департаментом 

агропромислового розвитку  та економічної політики Житомирської обласної 

державної адміністрації при розробці стратегії розвитку Житомирської області на 

період до 2027 року і Плану заходів на 2021–2023 роки з її реалізації та 

Житомирською філією  державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» при 

проведенні семінарів працівникам наукових і природоохоронних установ, 

організацій, фермерських господарств. 
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Додаток А 

 

 

 Радіогенні ефекти іонізуючої радіації  

Угрупування 

Ефекти на рівні індивідуума 

(хвороби, зниження репродуктивного потенціалу, спадкові ефекти, загибель) 

 

Ефекти на рівні тканини 

Радіаційні та тканинні 

вагомі фактори 

Ефекти на клітинному рівні (клітинна смертність, трансформація, мутація) 

ДНК 

Популяція 

Радіаційне 

ураження 

ВБЕ 

Молекулярні 

 механізми 

П
р

и
р

о
д

н
и

й
 в

ід
б

ір
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Додаток Б 

 

 

 Забрудненість території Північних районів Житомирської області   137Cs      

(масштаб 1 : 1 000 000) 
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Додаток В 

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

СІЛЬСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ 

РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ 
Шановний учаснику анкетування! Команда науковців Житомирського 

національного агроекологічного університету працює над темою «Оцінка якості 

життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених 

територій». Дане опитування проводиться з метою отримання даних про рівень та 

якість харчування населення на радіоактивно забруднених територіях Житомирської 

області у 30-річний період після аварії на ЧАЕС та розробки рекомендацій щодо його 

покращення.  

Шановний, респонденте, нас дуже цікавить Ваша думка з приводу питань, 

запропонованих в анкеті. Отримані результати будуть використані виключно в 

наукових цілях. Своє прізвище та адресу вказувати не потрібно. Гарантуємо 

конфіденційність отриманої інформації. Дякуємо за співпрацю. 

1. Які джерела походження продуктів харчування, що складають Ваш раціон,   

(позначте відповіді знаком «+»): 

Продукт харчування 

Вирощую та 

виробляю 

самостійно 

Купую у 

магазині та ін. 

закладах торгівлі 

Купую на 

місцевому 

ринку 

Отримані 

збиральництвом, 

риболовлею та 

полюванням 

Хліб і хлібопродукти     

М’ясо ВРХ     

М’ясо свиней     

М’ясо птиці     

М’ясо диких тварин     

Риба річкова     

Молоко     

Сир     

Сметана     

Масло вершкове     

Яйця     

Мед     

Картопля     

Овочі коренеплідні     

Овочі листові та інші     

Зелень     

Фрукти      

  свіжі     

  сушені     

  консервовані     

Ягоди садові     

Ягоди лісові     

Гриби      

  свіжі     

  сушені     

  консервовані     
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2. Яку кількість м’яса власного виробництва Ви споживаєте за добу (позначте 

відповіді знаком «+» для кожного виду м’яса): 

Вид м’яса 
Обсяг споживання за добу, кг 

 до 0,1 0,1-0,15 0,15-0,2 0,2-0,25 більше 0,25 

М’ясо ВРХ      

М’ясо свиней      

М’ясо птиці      

 

3. Яку кількість м’яса диких тварин Ви споживаєте протягом року _______кг. 

4. Як часто та скільки Ви споживаєте риби із місцевих водойм (позначте відповідь 

знаком «+» та вкажіть вагу): 

   щодня  _____ кг 

   один раз на тиждень ______ кг 

   один-два рази на тиждень _______ кг 

   один раз в місяць ______ кг 

   один раз в три місяці _______ кг 

   декілька разів на рік ______ кг 

   інше _____________________________ 

 

5. Яку кількість молока та молочних продуктів власного виробництва Ви 

споживаєте за добу: 

Вид продукту 
Обсяг споживання за добу, кг 

до 0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 1,1-1,2 більше 1,2 

Молоко        

Кефір        

Сир        

Сметана        

Масло вершкове        

 

6. Скільки яєць власного виробництва Ви споживаєте за добу: 

   1 яйце 

   2 яйця 

   1 яйце в 2 дні 

   1–2 яйця в тиждень 

   1–2 яйця в місяць 

   інше ______________ 

 

7. Яку кількість картоплі власного виробництва Ви споживаєте щодня: 

   до 0,1 кг 

   0,1–0,25 кг 

   0,25–0,5 кг 

   0,5–1,0 кг 
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   більше 1,0 кг  

8. Яку кількість меду власного виробництва Ви споживаєте протягом доби: 

____________ кг 

 

9. Яку кількість овочів власного виробництва Ви споживаєте за добу: 

 

 

Вид овочів 

Обсяг споживання за добу, кг 

до 0,04 0,04-0,08 0,08-0,1 0,14-0,18 0,18-0,22 0,22-0,24 
більше 

0,24 

Овочі 

коренеплідні 

       

Овочі листові та 

інші 

       

 

10. Яку кількість фруктів та ягід власного виробництва Ви споживаєте за добу: 

Вид продукту  

Обсяг споживання за добу, кг 

до 0,02 0,02-0,04 0,04-0,06 0,08-0,1 0,1-0,12 0,12-0,14 
більше 

0,14 

Фрукти        

Ягоди садові        

Лісові ягоди        

 

11. Яку кількість грибів, зібраних у місцевих лісах, Ви споживаєте за добу: 

   до 0,02 кг 

   0,02–0,04 кг 

   0,04–0,06 кг 

   0,06–0,08 кг 

   0,08–0,1 кг 

   0,12–0,14 кг 

   більше 0,14 кг 

 

12. Яку кількість хліба та хлібобулочних виробів Ви споживаєте за добу: 

 до 0,1 кг 

   0,1–0,25 кг 

   0,25–0,5 кг 

   0,5–1,0 кг 

   більше 1,0 кг 

 

12. Чи відомо Вам про якість та радіологічну безпеку продуктів харчування, які 

Ви споживаєте? 

           Так                           Ні  

 



206 

 

продовження додатка В 

 

13. Чи були у Вас проблеми з реалізацією продукції власного виробництва через її 

забрудненість радіонуклідами:  

           Так        Ні 

 

14. Чи були у Вас проблеми з реалізацією продукції лісового походження через її 

забрудненість радіонуклідами:  

              Так                  Ні 

 

15. Чи знаєте Ви основні  правила вживання продукції, що отримана на території 

радіоактивного забруднення: 

 

             Так                             Ні  

 

16. Чи здійснюєте Ви попередню обробку продуктів харчування перед 

вживанням? (миття у проточній воді овочів і фруктів, очищення овочів, 

картоплі, зрізання головок коренеплодів, зривання верхніх листків капусти та 

інше) 

               Так                            Ні                       Частково                             

 

17. Вкажіть Ваш вік: 

до 25 років 

26–35 років 

36–45 років 

46–55 років 

56–60 років 

Понад 60 років 

 

18. Ваша стать 

Жіноча 

Чоловіча 

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 
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АНКЕТА ОПИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ,  

що проживає на радіоактивно забруднених територіях  

внаслідок аварії на ЧАЕС 

Шановний учаснику анкетування! Команда науковців Житомирського 

національного агроекологічного університету працює над темою «Оцінка якості 

життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених 

територій». Дане опитування проводиться з метою отримання неупереджених, 

актуальних і вірогідних даних про соціально-економічні умови проживання 

населення на радіоактивно забруднених територіях Житомирської області у                 

30-річний період після аварії на Чорнобильській АЕС та розробки рекомендацій щодо 

вирішення проблем постраждалого населення.  

Шановний, респонденте, нас дуже цікавить Ваша думка з приводу питань, 

запропонованих в анкеті. Отримані результати будуть використані виключно в 

наукових цілях. Своє прізвище та адресу вказувати не потрібно. Гарантуємо 

конфіденційність отриманої інформації. Дякуємо за співпрацю. 

Стан здоров’я населення та доступність медичних послуг 

 

1. Які заклади охорони здоров’я є у Вашому населеному пункті та яка відстань до 

найближчого: 

Заклад 
Є в населеному 

пункті (+/–) 

Відстань до найближчого  

(у кілометрах) 

 фельдшерсько-акушерський пункт   

 амбулаторно-поліклінічний заклад 

(поліклініка) 

  

 дільнична лікарня   

 діагностичний центр   

 аптека   

 

2. Як часто Ви звертаєтесь до послуг закладів охорони здоров’я (виберіть один із 

запропонованих варіантів для кожного закладу): 
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Заклад 
Регулярно 

(щотижня) 

Дуже часто 

(щомісяця) 

Часто (раз на 

півроку) 

Зрідка (раз на 

рік) 

Іноді (рідше 

ніж раз на 

рік) 

 фельдшерсько-акушерський 

пункт 

     

 амбулаторно-поліклінічний 

заклад (поліклініка) 

     

 дільнична лікарня      

 виїзна форма 

обслуговування (швидка 

допомога) 

     

 діагностичний центр      

 аптека      

 

3. За які кошти Ви найчастіше отримуєте медичні послуги: 

власні 

волонтерів та благодійників 

Чорнобильського фонду 

лікарняної каси 

інші джерела ___________________________________________________ 

 

4. Чи задоволені Ви якістю медичних послуг (виберіть один із запропонованих 

варіантів для кожного закладу): 

Заклад 
повністю 

задоволений 
задоволений 

скоріше 

задоволений 

ніж ні 

скоріше не 

задоволений 

не задоволений  

взагалі 

 фельдшерсько-

акушерський 

пункт 

     

 амбулаторно-

поліклінічний 

заклад 

(поліклініка) 
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 дільнична лікарня      

 виїзна форма 

обслуговування 

(швидка 

допомога) 

     

 аптека      

 

5. Як часто Ви хворієте на захворювання та які з них пов’язуєте із впливом 

наслідків аварії на ЧАЕС (поставте + або –): 

Захворювання 
Хронічна 

хвороба 

Дуже 

часто 
Зрідка 

Хворів 

один раз 
Ніколи 

Пов’язана з 

аварією на 

ЧАЕС 

Серцево-судинні       

Органів дихання       

Хвороби вуха, горла, носа       

Хвороби очей       

Системи кровообігу       

Органів травлення       

Сечостатеві       

Нервової системи       

Кісток та суглобів       

Головні болі       

Хвороби шкіри       

Інші _____________       

 

6. Чи були у Вас захворювання (поставте + або –): 

 інсульт 

 новоутворення 

 цукровий діабет 

 

7. Як часто Ви проходите медогляд (виберіть один варіант): 

 щороку 

 один раз на 2 роки  



210 

 

продовження додатка Г 

 один раз на 5 років 

 не пам’ятаю коли це було 

8. Оцініть доступність та якість медичних послуг від 1 (зовсім не доступні та не 

якісні) до 5 (доступні, дуже якісні): 

Заклад доступність 
професіоналізм 

фахівців 

наявність 

обладнання 

 фельдшерсько-акушерський 

пункт 

   

 амбулаторно-поліклінічний 

заклад (поліклініка) 

   

 дільнична лікарня    

 виїзна форма обслуговування 

(швидка допомога) 

   

 аптека    

 

9. Скільки часу на рік Ви проводите у лікарні (виберіть один варіант): 

 до 10 днів 

 від 10 до 20 днів  

 близько 1 місяця на рік  

 більше ніж 1 місяць на рік 

 не користуюсь послугами лікарень 

 

10. Якщо Ви не користуєтесь послугами лікарні, то Ви: 

 вважаю себе здоровим 

 не вірю, що стан здоров’я покращиться після лікування 

 не маю коштів на лікування 

 далеко до лікарні 

 не влаштовує якість послуг лікарів 

 інше _____________________________________________________ 
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11. Чи маєте Ви групу інвалідності: 

 так (вкажіть захворювання)__________________________________ 

 ні 

 

12. Чи маєте Ви шкідливі звички: 

 тютюнопаління 

 регулярне вживання спиртних напоїв 

 не маю шкідливих звичок 

 

13. В якому стані Ви найчастіше перебуваєте (виберіть один варіант): 

 депресія 

 збудження 

 тривога 

 стрес 

 соціальна активність 

 важко визначити 

 

14. Оцініть рівень Вашого соціального самопочуття (виберіть 1 варіант): 

 високий 

 підвищений 

 середній 

 знижений 

 низький 

 

15. Чи оздоровлювались Ви та члени Вашої сім’ї у минулому році:  

 за власні кошти                                     ____так             ____ні 

 за кошти Чорнобильського фонду      ____так             ____ні  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


212 

 

продовження додатка Г 

16. Чи займаєтесь Ви покращенням Вашого здоров’я: 

 займаюсь спортом 

 веду здоровий спосіб життя 

 намагаюсь вживати екологічно чисті продукти харчування 

 

17. Оцініть взаємозв’язок між станом Вашого здоров’я та запропонованими 

чинниками (за 10-бальною шкалою: 1 – зовсім не залежить, 10 – дуже залежить): 

 нестабільна ситуація в країні 

 проживання на радіоактивно забрудненій території 

 екологічні умови середовища 

 рівень життя  

 умови праці 

 житлово-побутові умови 

 взаємовідносини з оточуючими  

 відносини в сім’ї 

 шкідливі звички 

 власні зусилля 

 

Забезпеченість населення житлом і якість житлових умов 

18. В який період побудоване Ваше житло: 

 до 1960 р. 

 1961–1970 рр. 

 1971–1980 рр. 

 1981–1990 рр. 

 1991–2000 рр. 

 2001–2010 рр. 

 2011 і до нині 
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19. Чи потребує Ваше житло(виберіть один варіант): 

 капітального ремонту 

 модернізації 

 поточного ремонту 

 не потребує ремонтів 

 

 

20. Коли проводився останній капітальний ремонт Вашого житла: 

 до 1980 р. 

 1981–1990 рр. 

 991–2000 рр. 

 2001–2010 рр. 

 2011 і до нині 

 

21. Яке опалення Вашого житла: 

 пічне (дровами з ближнього лісу) 

 пічне (привезеними дровами) 

 природним газом 

 вугіллям  

 змішане: дровами і вугіллям 

 змішане: дровами і газом 

 

22. Що Ви використовуєте для приготування їжі: 

 дрова 

 вугілля 

 скраплений газ (у балонах) 

 природний мережевий газ 
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23. Яку воду Ви використовуєте: 

Джерело води Для приготування їжі Для господарських цілей 

власна криниця   

природнє джерело   

скважина   

водопровід   

річки   

 

24. Якими зручностями обладнане Ваше житло: 

 водопроводом 

 гарячим водопостачанням 

 ванною або душем 

 каналізацією 

25. Які служби побуту є у Вашому селі: 

 будинок побуту  

 лазня 

 пральня 

 перукарня 

26. Оцініть рівень задоволеності житловими умовами: 

 вважаю себе здоровим 

 дуже задоволений 

 задоволений 

 частково задоволений 

 не дуже задоволений 

 дуже не задоволений 

 

27. Що заважає Вам змінити житлові умови: 

 не маю бажання будь-що змінювати 

 відсутність фінансових ресурсів 
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 статус зони радіоактивного забруднення 

 відсутність централізованих мереж 

 відсутність спеціальних служб  

 

Зайнятість та рівень доходів 

28. Зазначте, які підприємства та установи з можливим працевлаштування є у 

Вашому населеному пункті: 

 сільськогосподарське підприємство 

 агропромислове переробне підприємство 

 промислове підприємство 

 лісове господарство 

 комунальне господарство 

 бюджетна установа 

 

29. Який середньомісячний рівень доходів у розрахунку на одну особу у Вашій сім’ї: 

 до 500 грн. 

 501–1000 грн. 

 1001–1500 грн. 

 1501–2000 

 2001–5000 грн. 

 Більше 5000 грн. 

 

30. Виберіть, які  джерела доходів Вашої сім’ї: 

 пенсія 

 соціальна допомога 

 заробітна плата 

 грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів 

харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
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 реалізація вирощеної в підсобному господарстві продукції 

 реалізація продукції лісового походження 

 перерахунки від родичів із-за кордону 

 

31. Чи отримують члени Вашої сім’ї соціальну допомогу від Чорнобильського 

фонду: 

 так  

 ні 

 

32. Чи отримували Ви мінеральні добрива для ведення підсобного господарства на 

радіоактивно забрудненій території: 

 так (останній раз у __________ році) 

 ні  

 

33. Чи задоволені Ви рівнем соціального захисту від наслідків аварії на ЧАЕС: 

 повністю задоволений 

 задоволений 

 скоріше задоволений, ніж ні 

 скоріше не задоволений 

 зовсім не задоволений 

 

Благоустрій населеного пункту та якість культурних послуг  

34. Вкажіть наявність автобусного сполучення з Вашого населеного пункту та 

кількість рейсів: 

  ________до найближчого ринку 

 ________до районного центру 

  ________до обласного центру 
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35. Зазначте, яка відстань до закладів торгівлі та громадського харчування: 

 Є в населеному 

пункті (+/–) 

Відстань до 

найближчого (км) 

Магазин   

Виїзна форма торгівлі   

Їдальня, буфет, кафе   

Пункти прийому та реалізації 

сільськогосподарської продукції 

  

Оптово-роздрібний ринок   

 

36. Яке покриття доріг  переважає по вулицях Вашого населеного пункту: 

 асфальтове покриття 

 ґрунтові 

 бруківка 

 покращене покриття 

 

37. Які спортивні споруди є у Вашому населеному пункті: 

 спортивні майданчики 

 спортивні зали 

 стадіони 

 

38. Які заклади культури є у Вашому населеному пункті: 

 клуб 

 бібліотека 

 садиба сільського туризму 

 інше ___________________________________________________ 

39. Які джерела зв’язку та отримання інформації доступні для Вас: 

 радіо 

 телебачення 
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 Інтернет-мережа  

 телефон стаціонарний 

 телефон мобільний 

 

40. Оцініть взаємозв’язок між якістю життя та запропонованими чинниками 

(поставте бали від 1 – найменший зв’язок до 6 – зв’язок найтісніший): 

соціальна захищеність  

матеріальний стан  

стан здоров’я  

положення у суспільстві  

житлові умови  

умови роботи  

 

Загальні відомості про респондента 

1. Вкажіть Ваш вік (років): 

 до 25 років 

 26–35 років 

 36–45 років 

 46–55 років 

 56–60 років 

 Понад 60 років 

 

2. Ваша стать: 

 жіноча 

 чоловіча 

  

3. Вкажіть Вашу освіту: 

 середня 

 середня спеціальна 
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 незакінчена вища 

 вища 

 

4. Вкажіть Вашу спеціальність за освітою ___________________________ 

 

5. Який ви маєте стаж роботи: 

 від 0 до 5 років 

 від 6 до 15 років 

 від 16 до 25 років 

 більше 25 років 

 

6. Який Ваш соціальний статус у суспільстві: 

 зайнятий (працюю офіційно) 

 зайнятий (працюю неофіційно) 

 пенсіонер 

 працюючий пенсіонер 

 безробітний 

 особа з обмеженими можливостями 

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 
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Структурно-логічна модель екобезпечного проживання сільського населення 

на території радіоактивного забруднення (Джерело: власні дослідження) 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            К О М У Н І К А Ц І Ї 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ БЛОК 

Житло                                       Освіта 

Охорона здоров’я                    Торгівля 

Побутове обслуговування 

БЛОК КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ТА 

НАУКОВОГО СУПРОВОДУ 

Міжнародні організації 

Іноземні та вітчизняні науково-дослідні 

установи 

Навчальні заклади 

СІЛЬСЬКА ГРОМАДА  

РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

Територіальна організація – Екологічний чинник – Підсобне господарство 

м

а

к

р

о

с

е

р

е

д

о

в

и

щ

е  

мікросередовище 

м

а

к

р

о

с

е

р

е

д

о

в

и

щ

е  

Моніторинг ситуації 

Соціологічні дослідження 

Наукове обґрунтування рекомендацій 

Міжнародне партнерство 

Сучасні житлові умови 

Якісні та доступні медичні послуги 

Якісна та доступна освіта 

Торгівля якісними товарами 

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК 

Промисловість                     АПК 

Будівництво                      Транспорт 

Зв’язок 

 

Раціональне природокористування 

Безпечні умови праці 

Дотримання принципів ведення 

господарської діяльності на РЗТ 

Дотримання правил охорони праці 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ БЛОК 

Закони та нормативні документи 

Органи загальної компетенції 

Органи спеціальної компетенції 

Державні цільові програми Моніторинг ситуації 

Лобіювання інтересів територіальної 

громади в державних органах 

Оптимізація заходів реабілітації 

території 

Внутрішні фактори 

Усвідомлення цінності 

екобезпечного проживання  

Природні процеси розпаду 

радіонуклідів 

Здоровий спосіб життя 

Знання та реалізація правил 

безпеки життєдіяльності 

Зовнішні впливи 

Захист від небезпечних факторів 

навколишнього середовища 

Заходи радіаційного захисту 

Соціальні гарантії та пільги 

Заходи реабілітації 

постраждалого населення 

Радіологічний контроль продукції  
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Додаток Ж 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Монографія у співавторстві: 

1. Романчук Л. Д., Довженко В. А., Федонюк Т. П., Борисюк Л. Б.,              

Лопатюк О. В. Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення 

радіоактивно забруднених територій: монографія / за заг. ред. Л. Д. Романчук. 

Житомир: Графіум, 2017. 268 с. (Здобувачем  відібрано зразки ґрунтів, продукції 

рослинного, тваринного та лісового походження для проведення радіологічних 

досліджень, здійснено обробку результатів). 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

 включених до міжнародних науковометричних баз даних: 

 2. Quality of life of the population resident at the radioactively contaminated area in 

Zhytomyr Region / L. D. Romanchuk, L. O. Herasymchuk, S. P. Kovalyova, Yu. V. 

Kovalchuk, O. V. Lopatyuk. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. № 9 (4). P. 478–485. 

(Здобувачем проведено аналіз літературних джерел, оброблено статистичні дані).  

3. Романчук Л. Д., Лопатюк О. В., Ковальова С. П. Оцінка вмісту радіонукліду 

137Cs у продуктах харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у 

віддалений період після аварії на ЧАЕС. Наукові горизонти. 2019. № 8 (81). С. 82–86. 

(Здобувачем відібрано зразки ґрунтів,  продукції рослинного та тваринного 

походження для проведення радіологічних досліджень, розраховано коефіцієнти 

переходу, здійснено обробку результатів, підготовлено статтю до друку). 

4. Романчук Л. Д., Лопатюк О. В., Ковальова С. П. Оцінка вмісту радіонукліду 

137Cs у продуктах харчування лісового походження мешканців радіоактивно 

забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Наукові горизонти. 

2019. № 11 (84). С. 108–112. (Здобувачем відібрано зразки білих грибів (сушених) та 

ягід чорниці (свіжої) для проведення радіологічних досліджень, здійснено обробку 

результатів, підготовлено статтю до друку). 
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Статті у фахових наукових виданнях України: 

5.  Романчук Л. Д., Лопатюк О. В. Особливості впливу джерел радіаційного 

забруднення навколишнього природного середовища на живі організми та засоби 

радіаційного захисту населення. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (55), т. 3. С. 303–309. 

(Здобувачем проведено аналіз літературних джерел, оформлення матеріалу, 

підготовлено тези до друку). 

6. Романчук Л. Д., Лопатюк О. В., Ковальова С. П. Радіологічна оцінка 

продуктів харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений 

період після аварії на ЧАЕС. Вісник ЖНАЕУ, 2016. № 2 (56), т. 1. С. 11–16. 

(Здобувачем відібрано зразки продукції рослинництва для проведення радіологічних 

досліджень, здійснено обробку результатів, підготовлено статтю до друку). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Романчук Л. Д., Лопатюк О. В. Радіаційна безпека сільського населення 

Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Сільськогосподарська та 

лісова радіологія – 30 років після Чорнобилю : матеріали Міжнар. конф., 3 червня 

2016 р. Київ : НУБіП, 2016. С. 24. (Здобувачем проведено аналіз літературних 

джерел, оформлення матеріалу, підготовлено тези до друку). 

8. Романчук Л. Д., Лопатюк О. В. Формування доз внутрішнього опромінення 

населення у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Ефекти радіації та інших 

ксенобіотиків на репродуктивну систему і організм : матеріали наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю (4–7 жовт. 2016 р.). Долина, 2016. С. 56. (Здобувачем проведено аналіз 

літературних джерел, підготовлено тези до друку). 

9. Ковальова С. П., Лопатюк О. В. Радіоеколгічна оцінка продуктів харчування 

рослинного походження мешканців радіоактивно забруднених територій у 

віддалений період після аварії на ЧАЕС. Чорнобильська катастрофа. Актуальні 

проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 378–381. (Здобувачем проведено аналіз літературних 

джерел, відібрано зразки продукції рослинництва для проведення радіологічних 

досліджень, підготовлено тези до друку). 
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10. Романчук Л. Д., Лопатюк О. В., Ковальова С. П. Оцінка вмісту важких 

металів у ґрунтах присадибних ділянок мешканців населених пунктів Народицького 

району. Priority directions of science development : The 5th International scientific and 

practical conference (March 2-3, 2020). Lviv, 2020. P. 43–45. (Здобувачем відібрано 

зразки ґрунтів  для визначення вмісту важких металів, здійснено обробку 

результатів, підготовлено тези до друку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


