
ної продукції колективного сек�
тору господарювання (вміст це�
зію�137 у молоці з 1987 по 2003
рік зменшився у 15�20 разів).
Водночас вміст цезію�137 у мо�
лоці приватних господарств
зменшився тільки у 4�6 разів, пи�
тома активність молока за це�
зієм�137 з особистих госпо�
дарств у 2�6 разів вища, ніж мо�
лока корів громадського сектору.

Останнім часом чітко визна�
чилася тенденція нарощування
обсягів виробництва сільсько�
господарської продукції в осо�
бистих господарствах, зокре�
ма розташованих у зоні радіо�
активного забруднення. При
цьому значно зростає вироб�
ництво молока, картоплі та
м'яса — основних складових
раціону населення. Також ці
продукти є основними джере�
лами надходження радіонуклі�
дів до організму людини. Як
наслідок цього, внутрішнє до�
зове навантаження формуєть�
ся на 80% від вживання молока
в особистих підсобних госпо�
дарствах. Однак вирощування
таких культур, як буряки столо�
ві, горох, гречка, квасоля, капу�
ста, редька потребує постійної
уваги, тому що вони відрізня�
ються від інших значно біль�
шим накопиченням цезію�137.
Досить істотний додаток до ра�
ціону харчування, а також до
дози опромінення людини дає
споживання так званих дарів
лісу — грибів, лісових ягід. 

Так, у деяких селах зони заб�
руднення у середньому спожи�
вається 10�12 кг свіжих грибів
та 3�5 кг лісових ягід на одного
члена сім'ї на рік. У цих випад�
ках до 60�65% дози можуть бу�
ти сформовані за рахунок вжи�
вання грибів, і тільки 20�25%
дози — за рахунок забруднен�
ня молока. Тому дуже важливо,
щоб населення знало реальну
радіаційну ситуацію у місцях
проживання та роботи, щоб
безперебійно функціонували
служби радіаційного контролю.

Враховуючи, що питома вага
продукції з приватного сектору
зростатиме й надалі, а раціон
сільського населення склада�
ється в основному з продуктів
харчування, вироблених в осо�
бистих підсобних господар�
ствах, необхідно й надалі вжива�
ти заходи, які б сприяли запобі�
ганню безконтрольного спожи�
вання продукції з приватних гос�
подарств, забрудненої понад
рівні, встановлені державними
гігієнічними нормативами.
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ермін — це слово або слово�
сполучення, що є точним виз�
наченням певного поняття у
певній галузі знань. На жаль, у
галузі радіаційної безпеки іс�
нує велика кількість визначень
одних і тих термінів, що не
сприяє однозначності та точ�
ності розуміння у процесі обмі�
ну думками чи спілкуванні спе�
ціалістів. Саме це є основною
причиною появи цієї рубрики. 

Безпека (безопасность, sa�
fety) — стан, коли комусь або
чомусь нічого не загрожує,
не викликає занепокоєння
[Сучасний тлумачний словник
української мови, 2006]. Це
визначення базового, основ�
ного терміну, на нашу думку,
найбільш вдале. Але стосовно
людини більш точним буде
таке визначення.

Безпека — стан захищено*
сті людей та їхніх нащадків
від можливого негативного
впливу певних факторів на
їхнє здоров'я.

Для кожної людини здоров'я
є найбільшим, безцінним бла�
гом, а з урахуванням того, що
через батьків існує ймовірність
впливу на здоров'я наступних
поколінь (генетичні наслідки),
це визначення здається най�
більш вдалим.

Радіаційна безпека (радиа�
ционная безопасность, radiation
safety) — стан захищеності
людей та їхніх нащадків
від можливого негативного
впливу іонізуючого проміння.

Існує багато інших визна�
чень. Наприклад, у НРБУ�97:
"Радіаційна безпека — стан ра�
діаційно�ядерних об'єктів та
навколишнього середовища,
що забезпечує неперевищення
лімітів доз, виключення будь�
якого невиправданого опромі�
нення та зменшення доз опро�
мінення персоналу і населення
нижче встановлених лімітів доз
настільки, наскільки це може
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бути досягнуто і економічно
обґрунтовано". 

Це точне визначення, але ба�
гатослівне.

У Законі України "Про вико�
ристання ядерної енергії та ра�
діаційну безпеку": "Радіаційна
безпека — дотримання допу�
стимих меж радіаційного впли�
ву на персонал, населення,
навколишнє природне середо�
вище, встановлених нормами,
правилами та стандартами з
безпеки".

Це помилкове та багатослів�
не визначення. "Допустимі
межі" не можуть бути критері�
єм належної радіаційної без�
пеки. Вони є критерієм техно�
логічної культури на вироб�
ництві, а критерієм радіаційної
безпеки є величина радіацій�
ного ризику, яка пропорційна
дозі. Чим менша доза, тим
менший ризик, тим краще для
людини.

У монографії Л.А. Ільїна,
В.Ф. Кирилова, І.П. Коренкова
"Радиационная безопасность и
защита. Справочник" (М.: Ме�
дицина, 1996) цей термін виз�
начено (з посиланням на Закон
Російської Федерації "О радиа�
ционной безопасности населе�
ния") таким чином: "Радиа�
ционная безопасность населе�
ния — состояние защищенно�
сти настоящего и будущего по�
коления людей от вредного
для их здоровья воздействия
ионизирующих излучений". Це
визначення найбільш наближе�
не до наведеного нами.

Іонізуюче проміння (иони�
зирующее излучение, ionizing
radiation) — проміння (елек*
тромагнітне, корпускуляр*
не), яке при взаємодії з ре*
човиною викликає іонізацію
її атомів.

Незвичним у цьому тексті є
те, що "ионизирующее излуче�
ние" перекладене українською
мовою не як "іонізуюче випро�
мінювання", а як "іонізуюче
проміння". Але якщо вдумати�
ся, то стане зрозумілим, що ми
захищаємось саме від проме�
нів, а не від випромінювання —
процесу їх утворення.

МАГАТЕ дає простіше визна�
чення — "проміння, яке здатне
утворювати пари іонів у біоло�
гічних матеріалах".

Протирадіаційний (ра*
діологічний) захист (радиа�
ционная защита, radiation pro�
tection) — сукупність норма*

тивно*правових, проектно*
конструкторських, медич*
них, технічних та організа*
ційних заходів, що забезпе*
чують радіаційну безпеку
[НРБУ�97].

Словосполучення "радіацій�
ний захист", яке широко вико�
ристовується у практиці захи�
сту від іонізуючого проміння,
насправді характеризує ситуа�
цію захисту чи збереження
здоров'я людини методом
опромінення іонізуючими про�
менями. Це радіотерапія, яка
широко використовується в
онкології, тощо.

Радіологічний захист як екві�
валент терміну "протирадіацій�
ний захист" — це наука про за�
хист людини від іонізуючих
променів".

Аварія радіаційна — будь*
яка незапланована подія на
будь*якому об'єкті з радіацій*
ною чи радіаційно*ядерною
технологією, якщо при ви*
никненні цієї події наявні дві
необхідні і достатні умови:

втрата контролю над
джерелом;

реальне (або потенцій*
не) опромінення людей,
пов'язане з втратою контро*
лю над джерелом [НРБУ�97].

Існує дві умови опромінення:
а) опромінення передбачува�

не і може бути обмежене кон�
тролем над джерелом та дію�
чою системою радіаційної без�
пеки;

б) опромінення непередбачу�
ване, джерело його неконтро�
льоване (аварійна ситуація), а
будь�яке наступне опромінен�
ня після виявлення цієї ситуації
може бути зменшене чи усуне�
не лише внаслідок певного
втручання у життєдіяльність
осіб, які підпали під опромінен�
ня, та/чи введення джерела під
регулюючий контроль.

1. Аварія (у контексті ядерної
та радіаційної безпеки) — по�
дія, яка призводить чи може
призвести до аномальних
умов опромінення [МАГАТЕ,
1986].

2. Аварія — будь�яка ненав�
мисна подія, включаючи по�
милки під час експлуатації, від�
мову обладнання, наслідки чи
потенційні наслідки якої не мо�
жуть ігноруватися з точки зору
захисту чи безпеки та які здатні
призвести до потенційного
опромінення чи до виникнення
аномальних умов опромінення
[МАГАТЕ, 1994].

Нам відомий випадок, коли
навмисно було вилучено потуж�
не джерело іонізуючого промін�
ня з метою подальшого несанк�
ціонованого використання. Це
також є різновидом радіаційної
аварії. Тому слово "ненавмис�
на" у терміні є неточним.

Ці два визначення МАГАТЕ да�
ють уявлення про еволюцію
терміну та вдосконалення його.

Регулюючий контроль —
контроль у рамках практич*
ної діяльності над дотриман*
ням вимог існуючої системи
радіаційної безпеки.

Система радіаційної без*
пеки передбачає

а) нормативно�правову осно�
ву (закони, постанови, накази,
нормативи та інструктивно�ме�
тодичні документи, вимоги
яких є обов'язковими для вико�
нання);

б) контроль над дотриман�
ням вимог нормативно�право�
вої основи спеціальними орга�
нами виконавчої влади (Дер�
жавним Комітетом ядерної та
радіаційної безпеки України,
Державним санітарно�епідемі�
ологічним наглядом МОЗ Укра�
їни тощо).

Виходячи з цього можна
стверджувати, що втрата регу�
люючого контролю над джере�
лом є основною ознакою раді�
аційної аварії. По�перше, якщо
джерело перебувало під регу�
люючим контролем, воно не
може стати джерелом небез�
печного опромінення людини.
Джерело виключається з регу�
люючого контролю тільки за
певним планом і лише після йо�
го ліквідації (наприклад, рент�
генівського апарату) чи захо�
ронення (наприклад, ампули з
цезієм�137 з терапевтичного
апарату).

Тому у найбільш короткому
визначенні термін радіаційна
аварія — це втрата регулюю*
чого контролю над джере*
лом опромінення.
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