
ісля Чорнобильської катастро�
фи у СРСР й до 1997 року в Ук�
раїні в якості критерію радіа�
ційної небезпеки використову�
вали такий показник, як щіль�
ність забруднення ґрунту ра�
діонуклідами замість загально�
прийнятого в усьому світі по�
казника — дози опромінення
людини. Це призвело до по�
милкових оцінок і, як наслідок,
до підвищеного забруднення
сільськогосподарської сирови�
ни та продуктів харчування на�
віть на віддалених від епіцентру
вибуху та "благополучних" що�
до радіоактивного забруднен�
ня територіях. Це стосувалося
Волинської, Рівненської та ін�
ших північних регіонів України,
які тільки з 1988 р. були відне�
сені до радіоактивно забрудне�
них. Саме з того часу у них було
розпочато проведення контр�
заходів для зменшення рівнів

забруднення сільгосппродукції
[1�3].

У Волинській області радіоак�
тивно забрудненими були май�
же всі основні продукти харчу�
вання [4]. Торфово�болотні
ґрунти Волинської зони Укра�
їнського Полісся мають коефі�
цієнт переходу 137Cs з ґрунту у
рослини у 30�100 разів вищий,
ніж на орних мінеральних ґрун�
тах [5, 6]. Тому у трьох районах
області, які найбільше по�
страждали внаслідок катастро�
фи, внесок внутрішнього опро�
мінення у сумарну дозу у різні
періоди коливався від 69% до
94%, а  у 2001�2005 роках сягав
88�92% [7, 8] через суттєве
зниження після 2000 року агро�
меліоративних контрзаходів та
забезпечення населення ра�
діоактивно чистими продук�
тами харчування. Протягом
останнього десятиріччя обсяги
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ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНО
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛЫНИ 
Хоменко И.М. 
В наиболее пострадавших районах Волынской
области вследствие Чернобыльской катастрофы
вклад дозы внутреннего облучения в суммарную
дозу в разные периоды колебался от 69% до 94%,
а в 2001
2005 гг. достигал 88
92%. Последнее
обусловливалось существенным снижением
после 2000 г. агромелиоративных контрмер 
и обеспечения радиоактивно чистыми продуктами
питания. В последнее десятилетие объемы
мероприятий, направленных на получение
радиоактивно чистой продукции, были
значительно ниже потребности. В Украине еще 
не достигнуто повсеместное получение молока,
которое бы соответствовало требованиям 
ДУ
2006 по содержанию 137Cs. 
Целью проведенного исследования было оценить
уровни внутреннего облучения и состояние
здоровья населения трех радиоактивно
загрязненных районов Волынской области. 
Материалы и методы исследования. Оценки
доз внутреннего облучения проводили по
результатам определения содержания 137Cs 
в организме человека с использованием СИЧ —
счетчика излучения человека. Анализировались
населенные пункты, в которых измерения

проводились в 1998
2011 годах. Состояние
здоровья оценивали по уровню заболеваемости
(общей и от болезней эндокринной системы 
и их отдельных нозологических форм) взрослого
населения (18 лет и старше), проживающего 
на указанных территориях. 
Результаты исследований. Показано, что
наибольшее количество лиц с превышением дозы
внутреннего облучения наблюдалось в 1998
1999
гг. С 2001 г. их число уменьшалось. Приостановка
проведения в последующие годы контрмер
(прежде всего обеспечения радиоактивно
чистыми продуктами питания) привело 
к последующему увеличению числа лиц 
с превышением дозы внутреннего облучения. 
В Волынской области, в Маневицком районе 
и в наиболее загрязненных селах оно было
наивысшим в 2008 г. В условиях постоянного
проживания на радиоактивно загрязненной
территории и использования все годы после
Чернобыльской катастрофы радиоактивно
загрязненных продуктов питания местного
производства выросла заболеваемость
болезнями эндокринной системы и диффузным
зобом І степени. Таким образом, на примере
Волынской области видно, что последствия
катастрофы еще не преодолены, существует
потребность в усилении мер радиологической
защиты с целью предупреждения внутреннего
облучения. 
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заходів, спрямованих на отри�
мання радіоактивно чистої
продукції, були меншими від
потреби на 10%. В Україні вони
були значно меншими, ніж у
Росії і Білорусі [9]. Через це в
Україні ще декілька років тому у
десятках населених пунктів
дози опромінення населення
сягали або перевищували
5 мЗв•рік�1. Донині ще у ба�
гатьох з них річна доза опромі�
нення населення перевищує
допустимий національний кри�
терій 1 мЗв. Після 1994 року їх�
ня кількість змінюється дуже
повільно. Зменшення рівнів ра�
діоактивності об'єктів довкілля
й доз опромінення уповільни�
лося через відсутність контрза�
ходів і зумовлюється переваж�
но процесами природної реа�
білітації. На жаль, в Україні ще й
досі не досягнуто повсюдного
отримання молока, яке б відпо�
відало вимогам ДР�2006 щодо
вмісту 137Cs. 

Метою роботи було дати гі�
гієнічну оцінку рівням внутріш�
нього опромінення та стану
здоров'я населення віднесених
до радіоактивно забруднених
районів Волинської області. У
них на радіоактивно забрудне�
них територіях (РЗТ) населені
пункти відносилися до зон бе�
зумовного (обов'язкового) від�
селення, гарантованого доб�
ровільного відселення та поси�
леного радіоекологічного кон�
тролю. 

Об'єктом дослідження були
Камінь�Каширський, Любешів�
ський та Маневицький райони,
які потребують радіологічного
захисту населення. 

Матеріали та методи
дослідження. Оцінки доз
внутрішнього опромінення
проводилися за результатами
визначень вмісту 137Cs в ор�
ганізмі людини фахівцями
Обласної санітарно�епідеміо�
логічної станції та Обласного
центру радіаційного захисту
населення з застосуванням
ЛВЛ — лічильника випроміню�
вання людини. Досліджувалися
населені пункти, в яких були
здійснені виміри у 1998�2011
роках. 

Стан здоров'я оцінювали за
загальною захворюваністю,
захворюваністю через хворо�
би ендокринної системи, роз�
лади харчування і порушення
обміну речовин (клас 4 за
МКХ�10), захворюваністю за
окремими, найбільш пошире�
ними ендокринними нозоло�

гіями щитоподібної залози
(дифузним зобом І ступеня,
дифузний зоб ІІ�ІІІ ступенів,
набутим гіпотиреозом та інши�
ми формами гіпотиреозу, ти�
реоїдитами). Джерелом ін�
формації слугували первинні
документи, офіційні видання та
інформація Державного ко�
мітету статистики України
(Держкомстату України), обла�
сних управлінь статистики,
Міністерства охорони здоров'я
(МОЗ) України (залежно від
року дослідження). Об'єктом
досліджень з 2006 по 2010 ро�
ки стало доросле населення
(18 років і старші). Опрацюван�
ня отриманих результатів про�
водили шляхом застосування
програмних пакетів SPSS та
MS Excel [10]. 

Результати досліджень та
їх обговорення. На підставі
даних Обласної санепідстанції
та Обласного центру радіацій�
ного захисту населення щодо
вмісту інкорпорованого 137Сs в
організмі людини нами розра�
ховано питому вагу осіб з пере�
вищенням національної межі
дози опромінення з числа об�
стежених мешканців досліджу�
ваних районів. 

Як свідчать наведені на
рисунку 1 дані, найбільша кіль�
кість осіб з перевищенням до�

зи внутрішнього опромінення
спостерігалась у 1998�1999
роках (4,45 ± 0,21% та 5,1 ±
0,24% обстежених мешканців).
З 2001 року їхня частка змен�
шувалася. Призупинення у на�
ступні роки проведення контр�
заходів (насамперед забезпе�
чення радіоактивно чистими
продуктами харчування) приз�
вело до подальшого збільшен�
ня кількості осіб з перевищен�
ням дози внутрішнього опромі�
нення. Так, 2008 року відзнача�
ється збільшення кількості
останніх порівняно з 2004 ро�
ком (3,52 ± 0,26% та 1,78 ±
0,07% відповідно, р<0,05). 

Як свідчать проведені дослід�
ження, найбільша частка меш�
канців, в яких дози внутрішньо�
го опромінення перевищували
1 мЗв•рік�1, спостерігалась у
с. Галузія та Прилісне Мане�
вицького району. Так, у с. Галу�
зія 1991 р. частка мешканців, в
яких доза перевищувала межу
дози, становила 29,55%, а у
с. Прилісне — 21,65% (табл.). У
подальші роки їхня частка
зменшувалась і 1997 р. стано�
вила 7,51% та 8,28% відповід�
но. За даними вимірів Облас�
ної СЕС, питома вага осіб з пе�
ревищенням дози 1999 року
становила 7% у с. Галузія та
30% — у с. Прилісне (рис. 2).
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Рисунок 1
Питома вага осіб з перевищенням національної межі дози
опромінення 1 мЗв•рік�1 з числа обстежених мешканців 

Волинської області, 1998�2011 рр., % 
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Вивчення динаміки доз
внутрішнього опромінення на�
селення досліджених сіл пока�
зало, що найбільша кількість
осіб з перевищенням дози, як і
загалом по області, спостеріга�
лась у 1998�2001 роках (рис. 2).
З 2001 року їхня частка посту�
пово зменшувалася, але 2008
року перевищила рівні 2004�
2007 років та сягнула 11 ±
0,31% у с. Галузія, 15,8 ± 0,36%
— у с. Прилісне (р<0,05). 

Отримані дані також свідчать,
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що порівняно з 2004 роком
спостерігається збільшення
кількості осіб з перевищенням
дози понад 1 мЗв•рік�1 серед
населення Маневицького
району, до якого належать
с. Галузія та Прилісне. Якщо
2004 року частка осіб з переви�
щенням дози у Маневицькому
районі становила 1,09 ± 0,1%,
то 2008 р. збільшилася до 8,29
± 0,66% (р<0,05) (рис. 3). 

Серед мешканців Камінь�
Каширського району найбіль�

ший відсоток осіб з переви�
щенням національної межі до�
зи опромінення зареєстровано
2001 року (7,4 ± 0,21%). У на�
ступні роки відбувалося значне
зменшення частки осіб з пере�
вищенням дози до 0,3 ± 0,13%
у 2007 р. та 0,46 ± 0,15% — у
2008 р. (р<0,05). 

У такій екологічній ситуації в
умовах впливу хронічного
опромінення захворюваність
на всі хвороби дорослого насе�
лення Волинської області у
2006�2010 роках характеризу�
валася незначною тенденцією
до зниження (на 0,97% порів�
няно з 2006 р.), але її рівні  пе�
ревищували аналогічні показ�
ники в Україні (р<0,05) (рис. 4). 

Тенденцією до зростання ха�
рактеризувалася захворюва�
ність на усі хвороби дорослого
населення Камінь�Каширсь�
ского та Маневицького районів
Волинської області (від 61685
випадків у 2006 р. до 66948 у
2010 р. та від 50174 у 2006 р. до
52587 у 2010 р., на 100 тис. від�
повідно). 

Рівні захворюваності на хво�
роби ендокринної системи до�
рослого населення Волинської
області зменшилися на 15,2%
(від 979,4 у 2006 р. до 830,9 у
2010 р., на 100 тис. нас.) і про�
тягом 2006�2010 років не пере�
вищували аналогічні показники
в Україні. У той час лише у Ма�
невицькому районі відзначало�
ся зростання рівнів захворюва�
ності на хвороби ендокринної
системи серед дорослого на�
селення на 4% порівняно з
2006 роком (з 1119,2 до 1164,
на 100 тис. нас.). Рівні захво�
рюваності протягом останніх

Рисунок 3
Питома вага осіб з перевищенням національної межі дози опромінення з числа 

обстежених мешканців Камінь�Каширського, Любешівського та Маневицького районів
Волинської області, 1998�2008 рр., % 

Рисунок 2
Питома вага осіб з перевищенням національної межі дози
опромінення з числа обстежених мешканців сіл Галузія та

Прилісне Волинської області, 1998�2008 рр., % 
(за даними Обласної СЕС) 

Таблиця 
Питома вага осіб з перевищенням національної межі дози
опромінення з числа обстежених мешканців сіл Галузія та

Прилісне Волинської області, 1991�1999 рр., % 
(за даними Центральної районної лікарні)

Село 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Галузія 29,55 10,74 18,01 11,9 10,91 19,59 7,51

Прилісне 21,65 1,47 6,32 6,79 5,30 3,02 8,28
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років  перевищували відповідні
показники і у Волинській обла�
сті, і в Україні (р<0,05). 

У Волинській області виявле�
но також високі рівні захворю�
ваності на дифузний зоб І сту�
пеня (рис. 5). Протягом дослі�
дженого періоду вони знизили�
ся на 31,42% (з 498,1 до 341,6,
на 100 тис. нас.), але майже у
2,5 рази перевищували відпо�
відні показники по Україні
(р<0,05). Найчастіше захворю�
ваність на дифузний зоб І сту�
пеня реєструвалася серед до�
рослого населення Маневиць�
кого району, де рівні захворю�
ваності значно перевищували
відповідні показники по Во�
линській області (р<0,05) і
втричі — по Україні.

Висновки
1. У Волинській області збері�

гається післяаварійне радіоак�
тивне забруднення об'єктів нав�
колишнього природного сере�
довища і продуктів харчування,
яке зумовлює внутрішнє опро�
мінення жителів радіоактивно
забруднених районів. Вкрай не�
гативним у цій ситуації є те, що
й досі реєструються проби з ви�
сокими рівнями радіоактивного
забруднення основних харчо�
вих продуктів: молока, м'яса, а
також продуктів лісу. 

2. Найбільшою мірою пере�
вищення межі дози внутріш�
нього опромінення реєструва�
лися у 1998�1999 роках. З 2001
року почалося її зменшення і в
області, і у найбільш забруд�

нених селах Маневицького
району. 

3. Зменшення, а з 2003 року
практично цілковите призупи�
нення контрзаходів та забезпе�
чення радіоактивно чистими
продуктами харчування зумо�
вили зростання обсягів спожи�
вання забруднених харчових
продуктів місцевого виробниц�
тва, збільшення кількості осіб з
перевищенням дози внутріш�
нього опромінення і погіршен�
ня стану здоров'я мешканців
радіоактивно забруднених те�
риторій. 

4. У 2006�2010 роках рівні за�
гальної захворюваності до�
рослого населення Волинської
області були вищими, ніж в Ук�

раїні. У Маневицькому районі
зареєстровано високі рівні
захворюваності на хвороби ен�
докринної системи, які протя�
гом 2006�2010 років переви�
щували відповідні показники і у
Волинській області, і в Україні
(р<0,05). Рівні захворюваності
на дифузний зоб І ступеня у
Маневицькому районі протя�
гом усього періоду спостере�
ження також були вірогідно ви�
щими, ніж в області та в Україні
(р<0,05). 

5. На прикладі Волинської
області бачимо, що наслідки
катастрофи ще не ліквідовано і
потребують вживання заходів
радіологічного захисту, насам�
перед призупинення внутріш�
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INTERNAL IRRADIATION DOSE AND HEALTH
STATUS OF THE POPULATION OF THE VOLYN
TERRITORIES CONTAMINATED DUE 
TO THE CHОRNOBYL CATASTROPHE 
Khomenko I.M.
The contribution of the internal irradiation dose
to the total dose varied from 69 to 94% 
in different periods, and in 2001
2005 it reached
88
92% in the most affected the Volyn 
contaminated due to the Chоrnobyl catastrophe.
The latter was conditioned by the substantial
decrease in the number of agromeliorative 
countermeasures and provision with non
radio

contaminated foodstuffs after 2000. Last decade
the volume of the measures aimed at producing
of non
radiocontaminated foodstuffs was signifi

cantly lower than that required. In Ukraine milk
production has not met the requirements 
of PDR
2006 for the content of 137Cs yet. 
The objective of the study was to assess 
the levels of internal irradiation and health status
of the population dwelling in the three 
radiocontaminated Volyn.
Materials and methods. The internal irradiation
doses were evaluated by means of human count

er (CH) according to the results of 137Cs content 

in the human body. The settlements were ana

lyzed according to the measurements performed
in 1998
2011. The health status was assessed 
as applied to the morbidity (total and by the dis

eases of endocrine system and their separate
nosologic types) of the adult (18 years and older)
population residing in the mentioned regions.
Results. The most number of the individuals 
who had the increased internal irradiation dose was
shown to be observed in 1998
1999. Their number
has been decreased since 2001. The stoppage 
of the countermeasures in the following years, and,
above all, of the provision with non
radiocontami

nated foodstuffs, led to the subsequent increase 
in the number of people with the increased internal
irradiation dose. It was the largest in the Volyn, 
the Manevitskу region and the most contaminated
villages in 2008. Under conditions of permanent
residing at radiocontaminated territory use 
of the local radiocontaminated foodstuffs all 
the years after Chоrnobyl catastrophe the rate 
of endocrine diseases and diffuse goiter I increased.
Thus, the example of the Volyn proves that the sub

sequences of the disaster have not been overcome
yet and it requires further radiation protection 
measures in order to prevent internal irradiation.

Рисунок 4
Захворюваність дорослого населення Волинської області

та України, 2006�2010 рр., на 100 тис. осіб 

область
Україна
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нього опромінення через спо�
живання продуктів харчування
місцевого виробництва. 
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Рисунок 5
Захворюваність дорослого населення Маневицького 

району Волинської області та України на дифузний
зоб І ступеня, 2006�2010 рр., на 100 тис. нас. 
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