
0,0394, 0,00394 г/кг маси тварини.
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опромінення, 
протирадіаційний захист.

дним з найбільш
тяжких наслідків ава�
рії на Чорнобильсь�
кій атомній електро�
станції (ЧАЕС) є ра�
діоактивне забруд�
нення сільськогос�
подарських угідь [1,
2]. Впливу іонізую�
чого опромінення усі
роки після ката�
строфи піддаються

ОМЕЛЬЯНЕЦЬ М.І.,
ХОМЕНКО І.М., 

БОЙКО В.Я.
ДУ "Національний

науковий центр
радіаційної медицини

НАМН України", 
Національна медична

академія післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика, 

м. Київ;
Обласне управління

охорони здоров'я
Рівненської

облдержадміністрації,
м. Рівне

УДК 613.2�058�
084:614.876

RADIOACTIVELY NON�POLLUTED FOODS PROVISION AND 
COUNTERMEASURES APPLICATION IN THE SYSTEM OF ANTIRADIATION

PROTECTION OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORIES 

INHABITANTS IN RIVNENSKY REGION OF UKRAINE
Omelyanets N.I., Khomenko I.M., Boiko V.Ya.

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЧИСТИМИ
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CОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОАКТИВНО ЧИСТЫМИ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРМЕР В СИСТЕМЕ
ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЖИТЕЛЕЙ РАДИОАКТИВНО
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УКРАИНЕ 
Омельянец Н.И., Хоменко И.М., Бойко В.Я.
Проведена оценка с гигиенических позиций состояния
обеспечения в 1986&2011 годах жителей РЗТ Ровенской области
радиоактивно чистыми продуктами питания как одной из
контрмер в системе противорадиационной защиты.
Исследование базировалось на социологическом опросе
жителей населенных пунктов, которые согласно национальному
законодательству относятся к зонам 3 и 4 радиоактивного
загрязнения. Показано, что все годы после аварии на ЧАЭС
жители в исследованных загрязненных районах области
используют в пищу радиоактивно загрязненные продукты
питания местного производства, а также собираемые в местных
лесах грибы и ягоды. Предусмотренное законодательством для
защиты населения от аварийного облучения после
Чернобыльской катастрофы обеспечение радиоактивно чистыми
продуктами питания за исследованный период было
неудовлетворительным. В настоящее время 53,8% из числа
опрошенных не имеют возможности приобретать радиоактивно
чистые продукты, 93,3% — не владеют информацией об уровнях
загрязнения продуктов питания местного производства
радиоактивными веществами аварийного происхождения, только
9,1% — применяют контрмеры для получения радиоактивно
чистой продукции животного происхождения. В исследованных
местностях имеется потребность в продолжении мер
противорадиационной защиты, научном обосновании вопросов
обеспечения жителей радиоактивно чистыми продуктами
питания и разработки практических рекомендаций по вопросам
правильной организации питания.

Î
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близько 3 млн. осіб, які мешка�
ють на радіоактивно забрудне�
них територіях (РЗТ). Вирощу�
вання сільськогосподарської
продукції на радіоактивно заб�
руднених ґрунтах призводить до
міграції радіонуклідів (переваж�
но 137Сs) трофічними ланцюжка�
ми людини. Надходження радіо�
нуклідів з їжею формує сумарну
ефективну дозу внутрішнього
опромінення, яка у критичних
населених пунктах країни ще пе�
ревищує 1 мЗв на рік.

Мінімізація дози внутрішньо�
го опромінення населення реа�
лізується шляхом зменшення
надходження радіонуклідів до
раціону населення з місцевими
продуктами харчування та за�
безпеченням мешканців радіо�
активно чистими продуктами
харчування [3, 4]. Одним з прі�
оритетних заходів у системі
протирадіаційного захисту на�
селення, яке мешкає на радіо�
активно забруднених внаслідок
Чорнобильської катастрофи
(ЧК) територіях України, вва�
жається заміна радіоактивно
забруднених продуктів місце�
вого виробництва завезеними
радіоактивно чистими [5, 6]. 

За існуючими даними, насе�
лення Рівненщини донині про�
довжує споживати харчові про�
дукти, рівні радіоактивного заб�
руднення яких перевищують
допустимі [7, 8]. Це передусім
молоко та м'ясо, отримані у
дрібних фермерських та особи�
стих підсобних господарствах,
а також радіоактивно забруд�
нені лісові ягоди та гриби. Усе
це у сукупності формує дози
внутрішнього опромінення [9].

Таким чином, для призупи�
нення або зменшення рівня
внутрішнього опромінення ще
залишається важливим забез�
печення жителів РЗТ радіоак�
тивно чистими продуктами
харчування, що було передба�
чено низкою законодавчих та
нормативно�правових доку�
ментів країни. 

Метою роботи було оцінити
з гігієнічних позицій стан за�
безпечення населення РЗТ Рів�
ненської області радіоактивно
чистими продуктами харчуван�
ня як одного з контрзаходів у
системі протирадіаційного за�
хисту з 1986 року донині.

Об'єктом дослідження
стало населення зони гаран�
тованого добровільного відсе�
лення (далі зона 3) та зони по�
силеного радіоекологічного
контролю (далі зона 4) Рів�
ненської області.

Матеріали та методи до*
слідження. Дослідження ба�
зувалося на соціологічному
опитуванні населення Рів�
ненської області, яке проводи�
лося шляхом анкетування за
розробленою нами анкетою з

29 питань, що надають можли�
вість всебічно оцінити стан за�
безпечення радіоактивно чи�
стими продуктами харчування
населення, яке постраждало
внаслідок ЧК. 

Опитування проводили се�
ред сільського населення з на�
селених пунктів Рівненської
області, зокрема Березнів�
ського, Володимирецького,
Дубровицького, Зарічненсько�
го, Рокитнівського та Сар�
ненського районів, що зазнали
найбільшого радіоактивного
забруднення після аварії на
ЧАЕС. Опитуваними були осо�
би, яким на момент аварії було
від 16 до 52 років. 33,2% з них
були особами чоловічої статі,
66,8% — жіночої. 86,1% на пе�
ріод дослідження мешкали на
РЗТ усі роки після катастрофи,
13,5% — понад 20 років. 73,1%
опитаних проживають у насе�
лених пунктах, що належать до
3 зони, 26,9% — до 4 зони. За�
стосовували метод стандарти�
зованого опитування. Отрима�
ні результати аналізували ста�
тистичними та математичними
методами з використанням па�
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Рисунок 1
Питома вага осіб, які споживали радіоактивно забруднені харчові продукти місцевого

виробництва у різні періоди після катастрофи, %
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кетів прикладних комп'ютерних
програм SPSS, Statistika, MS
Excel, MS Access*. Вибіркову
сукупність розраховували, ви�
ходячи із загальної чисельності
населення у зонах 3 та 4 [10].
Припустима похибка вибірки
становила 5%, що є звичайною
похибкою надійності. 

Результати досліджень та їх
обговорення. Рівненську
область було віднесено до ра�
діоактивно забруднених лише
1990 року. Це стало можливим
за результатами виконуваних пі�
сля 1987 року досліджень, які
свідчили про перевищення
встановленої національним за�
конодавством річної межі дози

опромінення (1 мЗв на рік) за
невисоких рівнів щільності
забруднення ґрунтів радіонуклі�
дами аварійного походження.
Тому, як свідчать результати
проведеного опитування, 92,3%
мешканців Рівненської області
не знали одразу після аварії на
ЧАЕС про те, що харчові продук�
ти були радіоактивно забрудне�
ними. Вони також не були поін�
формованими щодо заборони
споживання радіоактивно заб�
руднених харчових продуктів.
82,7% мешканців не знали про
заборону споживання харчових
продуктів місцевого виробниц�
тва, а 79,3% — вирощених в
особистому підсобному госпо�
дарстві.

У наступні після аварії роки
основним джерелом інформа�
ції щодо заборони споживання
продуктів харчування місцево�
го виробництва для більшості
респондентів стали газети
(51,9%) і місцеве радіо
(39,9%). Інформацію від сільсь�
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ких рад отримували 23,1% на�
селення, 11,1% — шляхом пер�
сонального попередження. 

З отримуваної інформації
90,9% опитуваних знали про
заборону споживання моло�
ка, 98,6% — грибів, 96,8% —
лісових ягід. Про заборону
споживання м'яса знали лише
54,8% респондентів. Незва�
жаючи на це 30,8% опитаних
після аварії і 78,4% у наступні
роки споживали усі харчові
продукти місцевого вироб�
ництва (рис. 1). 

Усі продукти, крім грибів та
ягід, споживали 59,3%, а усі
продукти (крім грибів) — 53,1%
опитаних. Молоко у 1986 році

включали у свій раціон 83,3%
жителів, м'ясо — 78,4%, лісові
ягоди — 29,3%. Як видно з
рисунка 1, після 1986 року
структура споживання радіоак�
тивно забруднених продуктів
змінилася у бік збільшення
споживання радіоактивно за�
бруднених продуктів місцевого
виробництва. Так, радіоактив�
но забруднене молоко спожи�
вали 96,2% місцевого населен�
ня, м'ясо — 79,9%. Привертає
увагу значне збільшення част�
ки осіб, які включали до свого
раціону лісові ягоди (85,1%),
особливо гриби (рис. 2).

За отриманими даними, усі
роки після аварії жителі РЗТ
Рівненської області споживали
місцеві продукти харчування.
Частки осіб, які 2011 року спо�
живали гриби, досягли 83,5%,
ягід лісових — 85,1%.

Оскільки одним із дієвих
контрзаходів у системі проти�
радіаційного захисту населен�
ня вважається заміна радіоак�
тивно забруднених харчових
продуктів на радіоактивно не�
забруднені, вміст 137Сs та 90Sr в
яких не перевищує встановлені
допустимі рівні, нами проводи�
лося також вивчення стану та
шляхів забезпечення населен�
ня РЗТ радіоактивно чистими
продуктами. 58,2% опитаних
відзначили, що у 1986�1990 ро�
ках забезпечення чистими про�
дуктами практично не здійсню�
валося. Одразу після аварії ли�

Рисунок 2
Питома вага осіб, які споживали місцеві радіоактивно

забруднені гриби у динаміці післяаварійного періоду, %

Таблиця 2
Частки мешканців РЗТ Рівненської області, які споживали

радіоактивно чисті продукти харчування, %

Роки Так Ні Повністю Частково

1986 0,5 57,7 � 41,3

1987�1990 2,4 50,5 � 46,6

1991�2011 6,3 20,2 0,5 73,1

Радіоактивно чисті продукти
харчування 1986 р. 1986�2011 р.

Молоко 0 0

М'ясо 4,8 75,0

Хліб 87,0 97,6

Яйця 83,7 94,2

Картопля 0,5 2,9

Овочі 0,5 71,2

Мед 87,5 93,3

Ягоди лісові 0 0

Гриби 0 0

Таблиця 1
Наявність можливості придбання радіоактивно чистих

продуктів харчування жителями РЗТ Рівненської області 
у динаміці спостережень, %
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ше 0,5% населення мали мо�
жливість придбати радіоактив�
но чисті продукти харчування,
57,7% — не мали такої можли�
вості, а 41,3% — частково.
Після 1991 року кількість меш�
канців, які мали можливість
придбати чисті продукти харчу�
вання, збільшилася до 6,3%, до
73,1% — лише частково, до
20,2% — не мали такої можли�
вості (табл. 1). 

Усі опитувані у 1986 р. та у на�
ступні роки споживали радіо�
активно забруднені молоко,
гриби та лісові ягоди. 97,1%
опитуваних вважають, що нині
споживають забруднену карто�
плю, 28,8% — овочі. 

При визначенні шляхів забез�
печення радіоактивно чистими
продуктами харчування вста�
новлено, що більшість опита�
них (58,2%) не мала ніякої мо�
жливості у 1986�1990 р. прид�

бати ці продукти. Лише 26%
населення через торговельну
мережу мали можливість прид�
бати чисті продукти. Оцінюючи
стан забезпечення чистими
продуктами харчування, 100%
респондентів відповіли, що
1986 року воно було недостат�
нім. Не покращилася ситуація і
у подальшому. У 1991�2011 ро�
ках недостатнім вважають стан
забезпечення радіоактивно чи�
стими продуктами харчування
94,7% опитаних. 

Загалом отримані дані свід�
чать, що забезпечення насе�
лення РЗТ Рівненської області
радіоактивно чистими продук�
тами харчування 1986 року та у
перші роки після аварії було
незадовільним. Усі роки після
катастрофи через нестачу чи�
стих продуктів населення зму�
шене споживати радіоактивно
забруднені харчові продукти

місцевого виробництва. 95,7%
мешканців РЗТ не мали також
можливості отримувати радіо�
активно чисті продукти у при�
ватному господарстві. Остан�
німи роками ситуація з забез�
печенням чистими продуктами
на загальнодержавному рівні у
системі протирадіаційного за�
хисту не покращилася. За ре�
зультатами опитування 2011
року, 53,8% респондентів не
мають можливості отримувати
радіоактивно чисті харчові про�
дукти, лише 17,8% отримують
їх у власному приватному гос�
подарстві, 24% — у торговель�
ній мережі. 

За роки після катастрофи
для зменшення рівнів радіоак�
тивного забруднення сільсь�
когосподарської продукції у
радіоактивно забруднених міс�
цевостях застосовувалися різ�
номанітні агромеліоративні
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RADIOACTIVELY NON&POLLUTED FOODS 
PROVISION AND COUNTERMEASURES 
APPLICATION IN THE SYSTEM OF ANTIRADIATION
PROTECTION OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED
TERRITORIES INHABITANTS IN RIVNENSKY 
REGION OF UKRAINE
Omelyanets N.I., Khomenko I.M., Boiko V.Ya.
There has been given a hygienic assessment of
the state of radioactively non&polluted foods pro&
vision for the inhabitants of radioactively contami&
nated territories of Rivnensky region in 1986&2011
as one of the countermeasures in the system of
antiradiation protection. The investigation was ba&
sed on the public opinion poll of the inhabitants of
the places which were considered to be 3 and 4
radioactively contaminated territories according to
the national legislation. The local inhabitants were
shown to use radioactively polluted home&produ&

ced foods and radioactively polluted mushrooms
and berries during all the years after Chernobyl
catastrophe. The non&polluted foods provision 
envisaged by the national legislation in defense of
population from emergency exposure of Cherno&
byl catastrophe over the examined period was not
satisfactory. At present 53.8% respondents have
no opportunity to buy radioactively non&polluted
foods, 93.3% inhabitants are not informed about
the level of polluted home&produced foods and
only 9.1% — apply countermeasures for obtaining
radioactively non&polluted animal foods. There is 
a necessity in continuing preventive measures of
antiradiation protection in the investigated areas,
in scientific ground in providing the inhabitants
with radioactively non&polluted foods and 
in developing practical recommendations as to
the questions of adequate nutrition organization.

Рисунок 3
Види застосовуваних населенням РЗТ контрзаходів для отримання чистої продукції, %
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контрзаходи [11], найважливі�
шими з яких були внесення мі�
неральних добрив і вапнуван�
ня ґрунтів. 

Як бачимо з рисунка 3, для
отримання радіоактивно чистої
продукції тваринного похо�
дження лише 0,5% опитаних
респондентів застосовували
фероцин, 6,3% — цеоліти, 1%
— інші препарати. Один з най�
доступніших у системі контрза�
ходів — комбікорми — у заб�
руднених районах не викори�
стовувався. 

За отриманими нами дани�
ми, кожен четвертий респон�
дент (25,5%) використовував
радіопротекторні препарати
для зменшення накопичення та
прискорення виведення 137Сs із
організму. 

У системі протирадіаційних
заходів захисту жителів РЗТ у
віддалений період з метою зни�
ження у раціоні основного до�
зоутворюючого радіонукліда
137Сs залишається актуальним
інформування жителів щодо рів�
нів радіоактивного забруднення
основних харчових продуктів,
особливо місцевого виробниц�
тва. За результатами проведе�
ного нами опитування, більшість
населення (93,3%) взагалі не
володіє інформацією щодо рів�
нів радіоактивного забруднення
продуктів місцевого виробниц�
тва, 77,9% — продуктів, отрима�
них в особистих господарствах,
87,5% — заборонених для спо�
живання продуктів, 78,8% — ре�
комендованих для використан�
ня харчових продуктів.

Висновки
1. Усі роки після Чорно�

бильської катастрофи насе�
лення радіоактивно забрудне�
них територій Рівненської
області споживає радіоактивно
забруднені харчові продукти
місцевого виробництва, а та�
кож гриби та лісові ягоди. 

2. У зв'язку з природними
особливостями у радіоактивно
забруднених районах Рівненсь�
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кій області на пізній стадії аварії
на ЧАЕС основними компонен�
тами, що формують внутрішнє
опромінення населення, про�
довжують залишатися продук�
ти місцевого виробництва, на�
самперед молоко та м'ясо. 

3. Відсутність передбаченого
державними програмами за�
безпечення населення радіоак�
тивно чистими продуктами хар�
чування, низький рівень вико�
ристання контрзаходів, вкрай
слабке інформування щодо рів�
нів радіоактивного забруднен�
ня основних харчових продуктів
не сприяли зниженню доз вну�
трішнього опромінення меш�
канців радіоактивно забрудне�
них територій Рівненщини. 

4. У системі протирадіацій�
них заходів захисту мешканців
радіоактивно забруднених те�
риторій ще і через 25 років
після вибуху реактора на ЧАЕС
проблема забезпечення радіо�
активно чистими продуктами
харчування залишається акту�
альною, її реалізація у відда�
лений період потребує науко�
вого обґрунтування і розробки
практичних рекомендацій з
питань організації харчування.
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