
несок військовослужбовців у лік�
відацію наслідків аварії на Чор�
нобильській АЕС (ЧАЕС) без пе�
ребільшення можна назвати ви�
рішальним. Найбільш небезпеч�
ні в інженерному і радіаційному
відношенні роботи на аварійній
ЧАЕС були виконані саме війсь�
ковими ліквідаторами, однак
жодного випадку гострої проме�
невої хвороби у цьому майже
300�тисячному контингенті офі�
ційно не зареєстровано.

Навіть за умов значного
підвищення безпеки ядерних
та радіаційних технологій знач�
не їх поширення і можливі акти
тероризму залишають акту�
альними проблеми аварійного
реагування у сфері викори�
стання ядерної енергії.

Проте унікальний досвід орга�
нізації і забезпечення протира�
діаційного захисту військових
ліквідаторів в умовах велико�
масштабної радіаційної аварії
донині не вивчено і, відповідно,
належним чином не враховано.

Одними з перших підпали під
дію іонізуючого випромінюван�
ня внаслідок аварії на ЧАЕС ра�
зом з персоналом ЧАЕС і ци�
вільним населенням військо�
вослужбовці чотирьох військо�
вих частин, дислокованих на
момент аварії у 10�тикіломе�
тровій зоні.

Крім того, військовослужбов�
ці військової частини 74939
(Чорнобиль�1) вже о 4 годині
ранку 26 квітня 1986 року про�
вели радіаційну розвідку по
трасі від Чорнобиля�1 до міста
Прип'ять та на окремих об'єк�
тах ЧАЕС, а також у перші дні
завантажували пісок у вер�
тольоти для гасіння аварійного
енергоблоку. Окремі військово�
службовці цієї частини отрима�
ли дози понад 50 сЗв (рис. 1).

Вивчаючи документи цих ча�
стин, ми не виявили навіть на�
тяку у доаварійний період на
можливе відпрацювання у ході
навчально�бойової підготовки
питань протирадіаційного за�

хисту військовослужбовців і
членів їхніх сімей на випадок
можливої радіаційної аварії. Не
були визначені на цей випадок і
запасні райони передислокації
цих військових частин, а апара�
тура дозиметричного контро�
лю та радіаційної розвідки за
своїми характеристиками була
придатною переважно для ви�
користання в умовах ядерного
збройного конфлікту.

У ще складніших умовах опи�
нилася військово�інженерна
частина, дислокована на заліз�
ничній станції Янів, що за півто�
ра кілометри на захід від ЧАЕС.
Командир частини через
згадані причини практично са�
мостійно прийняв рішення на
евакуацію військовослужбов�
ців і членів їхніх сімей. Ця війсь�
кова частина тричі змінила міс�
це дислокації, аж поки була ос�
таточно розформована. Мак�
симальна доза опромінення
військовослужбовців цієї ча�
стини оцінена на рівні 15 сЗв.

Складні випробування, зумо�
влені аварією на ЧАЕС, прой�
шла радіолокаційна рота, ди�
слокована неподалік с. Лелів,
та ракетно�зенітний дивізіон
біля с. Копачі. 

Організація протирадіацій�
ного захисту військовослуж�
бовців цих частин і членів їхніх
сімей ускладнювалася ще й
тим, що всі вони належали до
різних видів і родів Збройних
Сил, а окремі з них несли бойо�
ве чергування.

Військовослужбовці частин і
закладів Київського військового
округу у перші дні після аварії
направлялися до 30�тикіломе�
трової зони ЧАЕС у повсякден�
ній формі одягу, без відповідно�
го допуску до роботи в умовах
радіаційного впливу, засобів за�
хисту органів дихання, індивіду�
альних дозиметрів тощо.

Оскільки керівництво СРСР
планувало найближчим часом
після аварії відновити роботу
ЧАЕС і протягом півроку повер�

СКАЛЕЦЬКИЙ Ю.М.
Національний інститут

стратегічних досліджень

УДК 614.88 : 614.876 : 613.67

Â
ОПЫТ

ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Скалецкий Ю.Н.

Участие Вооруженных Сил
СССР в ликвидации

последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

способствовало минимизации
масштабов ее последствий и

обеспечило своевременное
выполнение ремонтно%

восстановительных работ.
Уникальный опыт воинских

частей и подразделений 
в обеспечении

противорадиационной защиты
военнослужащих при

выполнении чрезвычайно
опасных в радиационном и

инженерном отношении работ
требует детального изучения

и учета при
усовершенствовании системы

аварийного реагирования 
на возможные аварийные

ситуации в сфере
использования ядерной

энергии. 

MILITARY EXPERIENCE OF RADIATION PROTECTION IN THE LIQUIDATION 
OF CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL ACCIDENT

Skaletsky Yu.M.

ДОСВІД ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

11 ENVIRONMENT & HEALTH № 1 2011

© Скалецький Ю.М. 
СТАТТЯ, 2011.

D1-11 a-.qxd  02.03.2011  18:01  Page 11



нути евакуйованих жителів до
покинутих міст і сіл, то вже з
перших днів після 26 квітня 1986
року розпочалися безпреце�
дентні за масштабами ремонт�
но�відновлювальні і дезактива�
ційні роботи саме на станції і на
прилеглих територіях. Значна
роль у проведенні цих робіт від�
водилася Збройним Силам. 

Ще продовжувалися радіоак�
тивні викиди з аварійного енер�
гоблоку, а навкруги ЧАЕС поча�
лося формування значного за
чисельністю і оснащенням угру�
повання військ для проведення
робіт з ліквідації наслідків ава�
рії. У середині серпня 1986 року
чисельність цього угруповання
наблизилася до 35 тис. осіб.

Організацію протирадіаційного
захисту особового складу на той
час у повсякденних і аварійних
умовах мирного часу визначав
наказ Міністра оборони від 1983
року № 285 [1], який без особли�
вих змін вводив у дію «Нормы ра�
диационной безопасности НРБ�
76» і «Основные санитарные пра�
вила работы с радиоактивными
веществами и другими источни�
ками ионизирующих излучений
ОСП�72/80». Відповідно до поло�
жень цього документа на випа�
док аварії дози підвищеного
опромінення, що плануються,
встановлювалися на рівні 2�х
гранично�допустимих доз (ГДД)
у кожному конкретному випадку
(10 сЗв) або 5 ГДД (25 сЗв) за
увесь час роботи. Контроль над
дозами опромінення дозволяло�
ся проводити виключно за допо�
могою індивідуальних дозиме�
трів. Розрахунковий метод оцін�
ки доз допускався лише у пов�
сякденних (безаварійних) умо�
вах і то у випадку, коли доза
опромінення персоналу не пере�
вищувала третини ГДД. 

До ліквідації аварії на ЧАЕС
були залучені переважно війсь�
кові частини й підрозділи Сухо�
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путних військ, особовий склад
яких у повсякденних умовах
практично не мав справи з дже�
релами іонізуючого випроміню�
вання (ДІВ), в яких було запро�
ваджено систему протирадіа�
ційного захисту військовослуж�
бовців лише на воєнний час з
властивими їй недоліками з
точки зору вимог мирного часу. 

Вже з перших днів після аварії
на ЧАЕС стало очевидним, що
наказ МО від 1983 року № 285
[1] визначає лише контури си�
стеми протирадіаційного захи�
сту військовослужбовців на ви�
падок радіаційних аварій. Для
того, щоб така система ефек�
тивно працювала, довелось ви�
дати десятки розпорядчих та
інструктивно�методичних доку�
ментів і вирішити низку органі�
заційних питань [2].

Наказом Командувача Війсь�
ково�Повітряними Силами Ки�
ївського військового округу
(КВО) від 01.05.1986 р. № 063
[3] встановлюється ГДД опро�
мінення льотного складу, залу�
ченого до ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС, на рівні 24 бер,
а наказом Командувача КВО
від 04.05.1986 р. № 041 [4] —
ГДД для особового складу
військ округу, які залучалися до
цих робіт, — 25 бер. 

Дозиметричний контроль на
воєнний період регламенту�
вався цілою низкою наказів та
інших нормативних документів,
в яких разом з контролем над
дозами опромінення за допо�
могою приладів значна роль
приділялася розрахунковому і
груповому методам.

Тому в усіх частинах, які при�
бували у район аварійної ЧАЕС,
дозиметричний контроль орга�
нізовувався вже з перших днів,
про що свідчать численні архів�
ні дані і висока забезпеченість
даними дозиметричного кон�
тролю військових ліквідаторів у

Державному чорнобильському
регістрі [5]. 

Безпрецедентність масштабів
Чорнобильської катастрофи,
труднощі щодо прогнозування
обсягу робіт з ліквідації її наслід�
ків слугували основною причи�
ною дискусії між командуванням
Центрального військово�медич�
ного управління МО СРСР, яке
наполягало на встановленні
нормативів опромінення війсь�
кових ліквідаторів мирного часу,
і начальником управління військ
радіаційного, хімічного та біоло�
гічного (РХБ) захисту МО СРСР,
який пропонував нормативи
опромінення особового складу
на воєнний час, тобто 50 рад [6].
Через нормативну невизначе�
ність щодо доз зовнішнього
опромінення у Чорнобильсько�
му угрупованні військ у перші
тижні після аварії 52 військово�
службовці 122�го мобільного за�
гону хімічних військ, підпорядко�
ваного безпосередньо началь�
нику управління військ РХБ за�
хисту [6, 7], були опромінені у
значних дозах, а один з них — у
дозі 72 сГр. Разом з тим, особо�
вий склад військових частин,
підпорядкованих КВО, який ви�
конував такі саме небезпечні
завдання з радіаційної розвідки,
а то й небезпечніші [8, 9], отри�
мав дози значно менші.

У підписаному 14 травня 1986
року Командувачем військами
Південно�західного напрямку
генералом армії І.А. Герасимо�
вим (саме на нього з 4 травня
1986 року покладалася відпові�
дальність за координацію дій
Чорнобильського угруповання
військ) наказі про забезпечен�
ня радіаційної безпеки військо�
вослужбовців під час ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС було
викреслено першу фразу про
дозову межу 25 сЗв [6].

З метою недопущення масо�
вого опромінення ліквідаторів у
значних дозах у зоні аварії було
введено добову дозу на рівні 2 Р
[10, 11]. Цей захід практично
унеможливив використання на�
явних у військових частинах
розрахованих на нормативи
воєнного часу засобів дозиме�
тричного контролю, таких як
ДКП�50А, з нижнім порогом чут�
ливості 2 Р, не кажучи вже про
індивідуальні дозиметри типу
ИД�11 з нижнім порогом чутли�
вості 10 сГр. Тому у Чорно�
бильському угрупованні військ
переважає розрахунковий і у
кращому випадку груповий ме�
тод дозиметричного контролю.

Рисунок 1
Розподіл доз опромінення військовослужбовців 

військового гарнізону Чорнобиля (в/ч 74939) у період 
з 26.04.1986 р. до 19.01.1987 р.
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Розрахунковий метод — це ко�
ли доза оцінюється як добуток
потужності дози у місці прове�
дення робіт, помноженої на час
проведення цих робіт. У разі за�
стосування групового методу
один дозиметр видається на
групу військовослужбовців, що
виконують одне і те саме зав�
дання у подібних радіаційно�
гігієнічних умовах. Наші ґрун�
товні дослідження показали, що
розрахунковий метод переваж�
но щонайменше вдвічі завищу�
вав дозу опромінення [12].

І лише 21 травня 1986 року
наказом МО СРСР № 110 [13]
встановлюється гранично до�
пустима доза для всіх військо�
вослужбовців на рівні 25 сЗв і
обов'язкове медичне обсте�
ження осіб, які отримали таку
або вищу дозу. Цим наказом
дозволяється проведення ра�
зом з індивідуальною дозиме�
трією групового і розрахунко�
вого методів визначення дози.
Крім того, у цей час завершу�
ється формування централізо�
ваної служби радіаційної без�
пеки (СРБ). В органі управління
Чорнобильського угруповання
військ — Оперативній групі (ОГ)
МО СРСР з дислокацією у
м. Чорнобилі — формується
відділ хімічних військ з групами
радіаційної безпеки і дозиме�
тричного контролю. Для зруч�
ності управління ними вся те�
риторія у районі аварійної ЧАЕС
поділяється на три сектори й
особливу зону. Сектори 1, 2, 3
були зонами відповідальності
Білоруського, Київського та
Прикарпатського військових
округів відповідно. Місто
Прип'ять і 10�кілометрову зону
навколо ЧАЕС було виокремле�
но в особливу зону. В оператив�

них групах секторів і особливої
зони формуються аналогічні пі�
дрозділи з забезпечення радіа�
ційної безпеки. Крім того, у ме�
дичних службах органів упра�
вління секторів і особливої зо�
ни, а також практично в усіх ча�
стинах і підрозділах вводяться
посади лікарів�радіологів. 

З отриманням сумарної дози
20 бер військовим ліквідаторам
обмежували роботи на ЧАЕС, а
з досягненням дози 25 бер або
завершенням терміну перебу�
вання на навчальних зборах
(так визначалася участь у лікві�
дації наслідків аварії на ЧАЕС)
вони відряджались у військо�
вий комісаріат за місцем при�
зову на ці збори.

Загалом дози опромінення
військових ліквідаторів відпові�
дали радіаційно�гігієнічним
умовам у місцях їх проведення.

На рисунку 2 зображено ха�
рактер розподілу сумарних доз
опромінення військовослужбов�
ців 442�го окремого механізова�
ного полку Цивільної оборони
(442 ОМП ЦО), які залучалися до
виконання робіт на проммай�
данчику ЧАЕС, зокрема біля чет�
вертого аварійного енергобло�
ку. При цьому більшість військо�
вослужбовців цієї військової ча�

стини звільнялася з сумарними
дозами понад 20 Р, а окремі з
них (12%) — з дозами навіть ви�
ще 25 Р. Загалом спостерігаєть�
ся широкий спектр значень доз.

Групу військових ліквідаторів з
низькими дозами складають
військовослужбовці, які безвиїз�
но перебували у сприятливих
радіаційно�гігієнічних умовах
місця постійної дислокації ча�
стини або прибували у частину у
короткострокові відрядження
для надання методичної допо�
моги чи перевірки стану справ
(особливо у перші місяці після
аварії). Слід зазначити, що кон�
сультантів та інспекторів було
так багато, що, зважаючи на це,
Командувач військами КВО зму�
шений був видати наказ про об�
меження відряджень у район
аварійної ЧАЕС генералів, офі�
церів і представників промисло�
вості, мета прибуття яких не бу�
ла безпосередньо пов'язаною з
ліквідацією наслідків аварії [14].

Крім того, через неякісний
медичний відбір осіб, які при�
зивалися на навчальні збори з
відрядженням у район аварій�
ної ЧАЕС [15], значна кількість
ліквідаторів звільнялася за ста�
ном здоров'я у перші дні пере�
бування у частині, набравши
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MILITARY EXPERIENCE OF RADIATION PROTECTION IN THE 
LIQUIDATION OF CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
Skaletsky Yu.M.
Participation of the Armed Forces of the USSR in the liquidation of the
Chernobyl accident was conducive to minimize measures of its
impact and ensured execution of the repair work timely.
The unique experience of military units to ensure radiation protection
of armed forces personnel during pursuance of extremely dangerous
in radiation and engineering respects works requires detailed study
and consideration in improving the emergency response system for
possible emergency situations in the field of use of nuclear energy.

Рисунок 2
Розподіл доз опромінення особового складу 442 ОМП ЦО у період з травня 1986 року 

до травня 1987 (n — 4704)
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лише мінімальну дозу. В окре�
мих частинах цей контингент у
травні�червні 1986 року скла�
дав 10�15% від загальної чи�
сельності. Цей контингент де�
що зменшився після виходу
Директиви Генерального штабу
ЗС СРСР від 30.06.1986 р.
№ ДГШ�22 «О медицинском
отборе лиц, временно привле�
каемых для выполнения работ
в зонах с повышенным ионизи�
рующем излучением».

Розподілу доз опромінення
особового складу бази тилу
(рис. 3) властивий принципово
інший характер порівняно з 442
ОМП ЦО. База тилу дислокува�
лась у с. Ораному на достатньо
сприятливій у радіаційному від�
ношенні території, а на роботи у
10�кілометровій зоні навколо
ЧАЕС особовий склад цієї ча�
стини рідко залучався.

Також при широкому спектрі
значень доз половина ліквіда�
торів цієї частини навіть у най�
більш небезпечний післяава�
рійний період отримала дози у
діапазоні від 0 до 2,5 Р. 

Спроби служби радіаційної
безпеки ЧАЕС, а пізніше упра�
вління дозиметричного контро�
лю Виробничого об'єднання
«Комбінат» налагодити дози�
метричний контроль у військо�
вих ліквідаторів за допомогою
індивідуальних дозиметрів так і
не дали позитивних результатів
протягом 4�х років існування
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Чорнобильського угруповання
військ.

На окрему увагу заслуговує
протирадіаційний захист війсь�
ковослужбовців при проведенні
робіт з дезактивації даху 3 енер�
гоблоку ЧАЕС, де рівні γ�випро�
мінення сягали 1000 Р/год. Але
про це в окремій публікації. Од�
нак зазначимо, що високі потуж�
ності дози на даху 3�го енерго�
блоку не дозволяли організува�
ти дезактиваційні роботи за
умови, що доза одномоментно�
го опромінення не повинна пе�
ревищувати двох гранично�до�
пустимих доз (10 сЗв), як це вка�
зувалось у діючих на той час
нормах радіаційної безпеки [1].
Тому документом значно нижчо�
го рівня була дозволена для
особового складу, що здійсню�
вав ці роботи, принципово біль�
ша разова доза — 20 сЗв [16].
Роботи здійснювалися на доб�
ровільних засадах. Випадків від�
мови в участі у таких роботах
незважаючи на складність си�
туації серед військових ліквіда�
торів практично не було. 

Попередження внутрішньо*
го опромінення військових лік*
відаторів. На воєнний час кон�
троль внутрішнього опромінення
особового складу у військових
частинах не передбачався. Такий
недолік належало компенсувати
розгорнутою багаторівневою си�
стемою експертизи води і про�
довольства на вміст продуктів

ядерного вибуху [17] та прове�
денням заходів з недопущення
надходження до організму радіо�
нуклідів вище встановлених лімі�
тів [7]. Тому контролю доз вну�
трішнього опромінення військо�
вих ліквідаторів навіть 1986 року
уваги приділялося значно мен�
ше, ніж контролю зовнішнього
опромінення. Саме через це у
Всеармійському регістрі (Росія) і
Загальнодержавному чорно�
бильському регістрі дані про до�
зи внутрішнього опромінення
практично відсутні [19].

Відповідно до наказу МО
СРСР від 21.05.1986 р. № 110
[13] встановлювалися допусти�
мі рівні вмісту радіоактивного
йоду у молочних продуктах з
розрахунку на допустиму на мі�
сяць сумарну дозу на щитопо�
дібну залозу 30 рад, а відповід�
но до більш пізнього аналогіч�
ного наказу МО СРСР [18] до�
пустимий вміст радіонуклідів у
добовому раціоні не повинен
був перевищувати 3•10�7Ки/л і
1,1•10�5 Ки/рік. Для здійснення
контролю над вмістом радіону�
клідів у воді і продуктах харчу�
вання у районі ЧАЕС розгорта�
ються частини і підрозділи
військової санітарно�епідеміо�
логічної та ветеринарної служб.

При радіометрії 180 ліквідато�
рів перших місяців після аварії на
ЧАЕС у 64 з них (35,6%) за допо�
могою радіометра СРП�2 вия�
влено вміст гамма�випромінюю�
чих радіонуклідів на рівні 0,02�
4,0 мкКі (0,003�0,7 сЗв) [20].

Максимальні значення радіо�
активності тіла у військових лік�
відаторів, які 1987 року брали
участь у дезактивації проммай�
данчика станції, річкового пор�
ту, захоронення «рудого лісу»
не перевищували 2,8 мкКі
(0,5 сЗв), за іншими даними —
5,13 мкКі (0,9 сЗв) [21].

За наявними даними [16, 22],
у перші післяаварійні місяці у
частинах ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС цілеспрямована
профілактика уражень щитопо�
дібної залози радіоізотопами
йоду не проводилася. 

За даними радіометрії за до�
помогою радіометра СРП�68�
01 військових ліквідаторів, які
перебували на обстеженні і лі�
куванні у 408�му окружному
військовому госпіталі КВО у
квітні�травні 1986 року, нами
було розраховано середні по�
глинуті та ефективні дози опро�
мінення щитоподібної залози у
цього контингенту за рахунок
радіоактивного йоду. Дози

Рисунок 3
Розподіл доз опромінення військовослужбовців бази тилу 

у період з травня 1986 року до травня 1987 (n — 316)

Таблиця
Дози внутрішнього опромінення щитоподібної залози

військових ліквідаторів залежно від періоду заїзду 
у район аварійної ЧАЕС 

Період заїзду у район
аварійної ЧАЕС

Доза внутрішнього опромінення щитоподібної
залози

поглинута доза, сГр ефективна доза, сЗв

26�28.04.1986 15,1±1,3 0,8±0,1

29.04�01.05.1986 9,2±1,0 0,5±0,1

02�04.05.1986 6,9±0,7 0,3±0,1

05�07.05.1986 5,0±0,7 0,3±0,1

08�10.05.1986 2,9±0,5 0,1±0,1
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внутрішнього опромінення щи�
топодібної залози військових
ліквідаторів у різні періоди за�
їзду у район аварійної ЧАЕС на�
ведено у таблиці.

Як слід було очікувати, існу�
вала чітка залежність дози
внутрішнього опромінення щи�
топодібної залози від терміну
заїзду військовослужбовців у
район аварії, але вже до завер�
шення першої декади травня
1986 року ці дози були міні�
мальними. Якщо врахувати, що
на 01.05.1986 р. у районі аварії
перебувало лише 600 військо�
вих ліквідаторів [9], то йдеться
про вкрай обмежений контин�
гент осіб, для яких ефективна
доза внутрішнього опромінен�
ня щитоподібної залози була
вищою за 0,5 сЗв.

Середня ефективна доза
внутрішнього опромінення вій�
ськових ліквідаторів за рахунок
рівномірно розподілених в ор�
ганізмі гамма�випромінюючих
радіонуклідів, насамперед ра�
діонуклідів Cs134 i Cs137, та ефек�
тивної дози внутрішнього опро�
мінення щитоподібної залози
радіонуклідами йоду у перші
післяаварійні місяці в окремих
випадках могла сягати 1,0 сЗв.

Контроль над станом здо*
ров'я військових ліквідато*
рів. Крім загальноприйнятих
підходів до контролю над ста�
ном здоров'я військових лікві�
даторів [23, 24], в умовах дина�
мічності радіаційної обстанов�
ки, відсутності належного дози�
метричного контролю були роз�
горнуті значні програми клініко�
лабораторного обстеження
військових ліквідаторів з метою
виявлення у тому числі і випад�
ків неконтрольованого опромі�
нення у дозах, вищих за встано�
влені ГДД. Проводився клініч�
ний аналіз крові усіх військово�
службовців залежно від дози
5 сЗв, 10 сЗв, 15 сЗв, 20 сЗв,
25 сЗв і після завершення участі
у ліквідації наслідків аварії, а ре�
зультати дослідження порівню�
вали з загальноприйнятою ге�
матологічною нормою [9]. Од�
нак групова оцінка результатів
цих планових гематологічних
обстежень військових ліквідато�
рів не проводилася, незважаю�
чи на науково обґрунтоване
переконання, що при дозах
опромінення у межах 25�75 сГр,
які були найімовірнішими для
військових ліквідаторів, можли�
ве виявлення радіаційно зумо�
влених змін лише за умови гру�
пового аналізу [23].

З метою непрямої оцінки доз
опромінення військових лікві�
даторів нами проведено аналіз
понад 16 000 результатів гема�
тологічного обстеження, вико�
наного протягом 1986 р. у
військовослужбовців, задіяних
на типових роботах для ліквіда�
ції наслідків аварії: дезактива�
ції території ЧАЕС, населених
пунктів 30�кілометрової зони,
спеціальній обробці техніки,
будівельних роботах тощо.
Термін перебування обстеже�
них у районі аварійної ЧАЕС ко�
ливався від 1 до 5 місяців.

Рисунки 4 і 5 свідчать, що ха�
рактер розподілу рівнів лейко�
цитів периферичної крові війсь�
кових ліквідаторів у перші, най�
небезпечніші у радіаційному
відношенні місяці (травень�ли�
пень) і у більш благоприємний
період (липень�жовтень) схо�
жий, мало одномодальний ха�
рактер, близький до нормаль�
ного зі зміщенням у бік більших
значень. Схильність до лейко�
цитозу може свідчити про реак�
цію периферичної крові на весь
комплекс чинників, у тому числі
і малих доз радіаційного впливу.

Результати вибіркового ци�
тогенетичного обстеження

військових ліквідаторів за 2�3
дні після виконання радіаційно
небезпечних робіт, у тому числі
з дезактивації даху 3�го енер�
гоблоку ЧАЕС, теж не виявили
випадків опромінення ліквіда�
торів у дозах, вищих за гранич�
но допустимі [12].

Висновки
1. Переважна орієнтація си�

стеми протирадіаційного захи�
сту Збройних Сил СРСР та інших
військових формувань виключ�
но на жорсткі умови і нормативи
ядерного конфлікту зумовила
певні труднощі протирадіацій�
ного захисту військових частин,
дислокованих на момент аварії у
10�тикілометровій зоні ЧАЕС, та
військових ліквідаторів у перші
дні, тижні і місяці після аварії з
переопроміненням військово�
службовців у значних дозах.

3. У ході ліквідації наслідків
аварії у Чорнобильському угру�
пованні військ була сформова�
на специфічна система про�
тирадіаційного захисту, яка ма�
ла елементи, властиві систе�
мам протирадіаційного захисту
мирного і воєнного часу, і зага�
лом попередила масове перео�
промінення військових ліквіда�
торів навіть під час проведення
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Рисунок 4
Розподіл рівнів лейкоцитів периферичної крові

військових ліквідаторів під час ремонтно*відновлювальних
робіт на ЧАЕС у період з 7 травня до 10 липня 1986 року

Рисунок 5
Розподіл рівнів лейкоцитів периферичної крові

військових ліквідаторів під час ремонтно*відновлювальних
робіт на ЧАЕС у період з 11 липня до 1 жовтня 1986 року
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дезактиваційних робіт на даху
3�го енергоблоку ЧАЕС.

4. Розрахунковий і груповий
методи оцінки доз опромінен�
ня дозволили охопити дозиме�
тричним контролем практично
всіх ліквідаторів, однак ці мето�
ди мали схильність до зави�
щення доз опромінення вдвічі і
навіть більше.

5. Дози опромінення військо�
вих ліквідаторів відповідають
радіаційно�гігієнічним умовам
у місцях проведення робіт і
термінам перебування військо�
вих ліквідаторів на навчальних
зборах.

6. Дози внутрішнього опромі�
нення військових ліквідаторів
були значно нижчими за дози їх�
нього зовнішнього опромінення.

7. Результати гематологічного
та цитогенетичного обстежень
військових ліквідаторів підтвер�
джують задовільний рівень про�
тирадіаційного захисту.
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