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ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ НА ТЕМУ:  

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»

№ 2733–VI від 2 грудня 2010 року
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 12, ст. 93)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Провести 16 березня 2011 року о 15 годині в залі пленарних засідань 
Верховної Ради України парламентські слухання на тему: «Сучасний стан 
та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи».

2. Кабінету Міністрів України до 15 лютого 2011 року підготувати і 
подати до Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні 
матеріали щодо питання парламентських слухань, визначити доповідача 
із зазначеного питання.

3. Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастро-
фи здійснити необхідні заходи з організації та методичного забезпечен-
ня слухань, опрацювати пропозиції щодо рекомендацій парламентських 
слухань.

4. Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії 
України за участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради 
України забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію пар-
ламентських слухань на Першому загальнонаціональному каналі Націо-
нальної телекомпанії України та Першому загальнонаціональному каналі 
Національної радіокомпанії України.

5. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України здійснити 
матеріально-технічне забезпечення проведення парламентських слухань 
та фінансування видання матеріалів парламентських слухань Видавниц- 
твом Верховної Ради України.

6. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України            В. ЛИТВИН
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ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО ВШАНУВАННЯ  
УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ  

НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС З НАГОДИ  
25-Х РОКОВИН ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

№ 3037–VI від 17 лютого 2011 року

26 квітня 2011 року виповнюються 25-ті роковини Чорнобильської ка-
тастрофи. З метою забезпечення належного вшанування мужності, само-
відданості і високого професіоналізму, поліпшення соціального захисту 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Верховна 
Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Вважати за необхідне провести на державному рівні заходи, пов’язані 
із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

2. Кабінету Міністрів України затвердити План заходів, пов’язаних із 
25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, та вирішити в установле-
ному порядку питання щодо його фінансування з Державного бюджету 
України та місцевих бюджетів.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним 
адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

здійснити підготовку та проведення комплексу заходів, пов’язаних із 
25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, та заходів щодо вшану-
вання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

створити та забезпечити функціонування діючих тематичних експози-
цій, виставок фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, оновлення 
відповідних музейних зібрань;

забезпечити проведення тематичних заходів у навчальних закладах;
забезпечити проведення зустрічей з учасниками ліквідації наслід-

ків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянами, евакуйованими із 
зони відчуження, переселеними із радіоактивно забруднених терито-
рій, потерпілими дітьми-інвалідами з метою виявлення невирішених 
соціальних проблем та надання таким особам підтримки та матеріаль-
ної допомоги;

здійснити упорядкування територій, меморіальних комплексів, скуль-
птурних та архітектурних споруд, які увічнюють пам’ять учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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4. Рекомендувати Національній академії наук України, Національній 
академії медичних наук України забезпечити координацію робіт з дослі-
дження теми Чорнобильської катастрофи, проведення наукових, науково-
практичних конференцій та «круглих столів».

5. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомов-
лення України забезпечити широке висвітлення у засобах масової 
інформації підготовки та здійснення заходів до 25-х роковин Чорно-
бильської катастрофи, організувати цикли тематичних теле- та радіо-
передач, виступи у засобах масової інформації вчених, політичних та 
громадських діячів.

6. Рекомендувати народним депутатам України, депутатам місце-
вих рад взяти активну участь у загальнодержавних і місцевих заходах, 
пов’язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

7. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України            В. ЛИТВИН
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ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
(стенограма)

Сесійний зал Верховної Ради України
16 березня 2011 року, 15 година

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України  
А. І. МАРТИНЮК

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні учасники парламентських слухань! Вихо-
дячи з теми нашої розмови, виходячи з ситуації, яку сьогодні переживає 
майже весь світ, я пропоную розпочати наші парламентські слухання з 
хвилини вшанування пам’яті тих, кого за 25 років забрала Чорнобильська 
трагедія, і, на жаль, продовжує забирати, і на підтримку тих, хто сьогодні 
переживає подібну ситуацію в далекій від нас Японії. 

(Хвилина мовчання)
Дякую. Прошу сідати. 
Ми з вами щороку збираємося у сесійному залі Верховної Ради Украї-

ни напередодні трагічних подій, які сталися 25 років тому, щоб поговори-
ти про наболілі проблеми, пов’язані з частиною території нашої держави 
та з частиною нашого населення. 

Здавалося б, нібито й невелика трагедія. Наведу цифри. З 46 мільйо-
нів українського населення на сьогодні визнані постраждалими внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС 2 210 605 осіб. Серед 30 тисяч населених 
пунктів нашої держави постраждалими від Чорнобильської катастрофи 
вважається трохи більше 2 тисяч населених пунктів. Однак для частини 
наших областей (Київської, Житомирської, Рівненської, Волинської), а 
також для тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії, які прожи-
вають на всій території нашої держави, передусім у шахтарському краї, 
оскільки дуже багато шахтарів було залучено до участі в ліквідації наслід-
ків аварії (Донецької, Луганської та частини Дніпропетровської облас-
тей), ця проблема і на сьогодні залишається досить актуальною. 

Я також маю до цього безпосереднє відношення, оскільки батьки про-
живають на території Волині, у зоні радіоактивного забруднення, і нале-
жать до третьої категорії. Я не раз зустрічався з виборцями, які порушують 
питання і говорять про ці проблеми. 
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З одного боку, я думаю, ви сьогодні почуєте це у виступах, нібито у 
зв’язку з ситуацією, що у нас складається, чисельність постраждалих 
від аварії зменшується. Тобто з тих 2 мільйонів, про які я говорив, з 
кожним роком постраждалих стає менше. Однак, з другого боку, різко 
зростає кількість чорнобильців – інвалідів I групи. Якщо у 1991 році 
трохи більше 2 тисяч осіб мали цей статус, то на сьогодні вже 112 ти-
сяч. З 2 до 112 тисяч за 25 років! І, на жаль, з кожним роком ця катего-
рія збільшуватиметься, тому що трагедія і досі нас хвилює, і про це ми 
також будемо говорити.

Звісно, 25 років – це ювілей, але ювілей, який не варто було б від-
значати, краще б не було цієї дати. Проте, виходячи з того, що це 25-ті 
роковини, ви знаєте, що Україна буде говорити про ці проблеми на най-
вищому не просто державному, а на міждержавному рівні. З ініціативи 
Президента України у квітні протягом трьох днів проходитиме міжна-
родна конференція, присвячена цій проблемі. До участі в міжнародній 
конференції будуть запрошені керівники держав та урядів, інші поса-
дові особи, від яких залежить подальший розвиток цієї ситуації. Ми 
сподіваємося, що в конференції візьмуть участь ті, від кого залежить 
виконання зобов’язань і обіцянок, даних Українській державі стосов-
но об’єкта «Укриття», з приводу мінімізації наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Проводитимуться й інші заходи вже на державному рівні, 
присвячені цій проблемі.

На підставі матеріалів, які вам роздали, і за результатами обговорен-
ня профільний комітет підготує рекомендації. Там є досить багато слуш-
них рекомендацій. Думаю, ви висловите в ході обговорення свої про-
позиції, і ми затвердимо ці рекомендації на засіданні Верховної Ради. 
Сподіваюся, що найближчим часом за підсумками першого кварталу ми 
будемо переглядати Державний бюджет України на 2011 рік, а уряд і 
Президент, який під час нашої недавньої зустрічі говорив про обнадій-
ливу ситуацію щодо збільшення надходжень до державного бюджету, 
дасть можливість, і ми будемо пропонувати, щоб частину коштів скеру-
вати саме на розв’язання чорнобильських проблем. Повірте, я ще раз на-
голошую, я знаю, як мало, на превеликий жаль, цим питанням приділяє 
уваги держава. 

Думаю, що більшість з вас, шановні учасники, не вперше беруть участь 
у парламентських слуханнях, тому знаєте порядок їх проведення. Спочат-
ку ми заслухаємо доповіді від Кабінету Міністрів, а саме від Міністерства 
з питань надзвичайних ситуацій, яке безпосередньо опікується подолан-
ням наслідків Чорнобильської катастрофи, та Міністерства з питань соці-
альної політики. Потім заслухаємо співдоповідь від профільного комітету 
Верховної Ради. За регламентом передбачено час на відповіді на запи-
тання. Тому я пропоную, щоб спочатку ми послухали доповіді, а потім 
ви подасте запитання до них, бо, на жаль, ми не можемо в сесійному залі 
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скористатися системою «Рада», у вас немає карток. Справа від мене, злі-
ва від вас знаходяться представники секретаріату профільного комітету, 
тож прошу запитання до доповідачів подавати їм. На завершення нашої 
розмови ми надамо можливість доповідачам відповісти на ваші запитан-
ня. Це буде логічно і краще, ви в ході самої розмови зорієнтуєтеся. Наші 
парламентські слухання, як завжди, розраховані приблизно на 3 години, 
тобто о 18 годині ми будемо підбивати підсумки.

Переходимо до реалізації нашого порядку денного. Запрошую до сло-
ва, за дорученням Кабінету Міністрів України, голову Державного агент-
ства з управління зоною відчуження Володимира Івановича Холошу. Ре-
гламент 15 хвилин, потім буде ще 10 хвилин для відповідей на запитання. 
Підготуватися Ващенку Костянтину Олександровичу.

В. І. ХОЛОША, голова Державного агентства України з управління зо-
ною відчуження. 

Шановний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати, учасники 
парламентських слухань! Серед усіх трагедій, які пережило людство, 
Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами радіоактивно-
го забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров’я, психі-
ку людей, на їхні соціальні, економічні, побутові умови життя.

Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи змусила державні 
органи залучати значні зусилля та кошти. Україна змушена витрачати 
колосальні матеріальні та фінансові ресурси на захист постраждалого на-
селення, ліквідацію наслідків аварії в зоні відчуження та реабілітацію на-
вколишнього природного середовища. 

Президент України Віктор Федорович Янукович проголосив 2011 рік 
Роком розв’язання чорнобильських проблем. Затверджено організацій-
ний комітет з підготовки та проведення заходів до 25-х роковин Чорно-
бильської катастрофи, який очолює Прем’єр-міністр України Микола 
Янович Азаров, затверджено план заходів і організовано його виконання. 
Триває виконання ряду доручень Президента України та Кабінету Міні-
стрів України, пов’язаних з відзначенням цих сумних роковин.

Враховуючи те, що з питань соціального захисту населення виступа-
тиме заступник міністра соціальної політики, я звертаю вашу увагу на 
основних питаннях, якими сьогодні опікується міністерство, а саме на 
забезпеченні безпечного стану зони відчуження та Чорнобильської АЕС, 
поводженні з радіоактивними відходами, медико-санітарному забезпечен- 
ні постраждалих, забезпеченні житлом, радіологічному захисті населення 
та реабілітації радіоактивно забруднених територій.

До першочергових завдань у сфері подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи віднесено виконання заходів, передбачених законами 
України «Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чор-
нобильської катастрофи на 2006–2010 роки», «Про Загальнодержавну 
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цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відхода-
ми» та «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чор-
нобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему». 

На виконання першого закону здійснюється протирадіаційний захист 
населення, яке проживає на забруднених територіях. Ці заходи спрямо-
вані на зниження доз опромінення населення і створення безпечних умов 
для проживання. У 2010 році на виконання цих заходів з бюджету виді-
лено 1860 тисяч гривень. Враховуючи обмеженість коштів для виконання 
завдань, пріоритетним і основним напрямом робіт було визначено радіа-
ційний контроль продукції місцевого виробництва у найбільш забрудне-
них районах. 

Крім того, для недопущення повторного локального радіоактивного 
забруднення території зони безумовного (обов’язкового) відселення в 
Житомирській області внаслідок лісових пожеж проводилися заходи з 
оновлення мінералізованих смуг навколо залишених населених пунктів, 
підкошування трав тощо.

Наступним важливим завданням з мінімізації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи є комплексне медико-санітарне забезпечення постраж-
далих громадян. На реалізацію основних завдань за цим напрямом Дер-
жавним бюджетом України на 2010 рік було передбачено 6300 тисяч 
гривень, за рахунок яких протягом року здійснювалося фінансування 
системи експертизи із встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалід-
ності та смерті з наслідками аварії на ЧАЕС, державного реєстру осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і забезпечувалося 
утримання центрів соціально-психологічної реабілітації населення. На-
дано соціально-психологічну допомогу понад 70 тисячам громадян, про-
ведено індивідуальну роботу та надано консультації більш як 8 тисячам 
постраждалих осіб. 

З метою поліпшення медичного забезпечення постраждалих виділені 
кошти Науковому центру радіаційної медицини, Інституту ендокриноло-
гії та Інституту педіатрії. За рахунок субвенцій місцевим бюджетам здій-
снено заходи з медикаментозного забезпечення. 

Однією із складових захисту постраждалих є переселення громадян з 
радіоактивно забруднених територій та поліпшення житлових умов інва-
лідів внаслідок Чорнобильської катастрофи. На сьогодні склалася вкрай 
напружена ситуація із забезпеченням житлом постраждалих. Через недо-
статні обсяги фінансування вирішення житлового питання потребують 
більше 39 тисяч сімей. 

Продовжується реалізація проекту Організації Об’єднаних Націй 
«Міжнародна науково-інноваційна мережа з питань Чорнобиля», в якому 
міністерство виступає національним партнером. Даний проект є спільною 
ініціативою Міжнародного агентства з атомної енергії, Програми розвитку 
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ООН, Дитячого фонду ООН і Всесвітньої організації охорони здоров’я. З 
метою покращення надання первинних медичних послуг матерям, дітям 
і підліткам, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, а 
також для консультування батьків з питань догляду, харчування та роз-
витку дитини міністерство спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 
реалізує проект забезпечення потреб здоров’я дітей, які проживають на 
територіях, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

За напрямом соціально-економічного відродження забруднених вна-
слідок аварії на Чорнобильській АЕС територій спільно з Чорнобиль-
ською програмою відродження та розвитку ООН здійснюється підтримка 
соціально-економічного розвитку громад 17 найбільш постраждалих ра-
йонів у чотирьох областях. Триває робота з розбудови молодіжних цен-
трів у постраждалих регіонах та їх оснащення комп’ютерною технікою. 

Щодо зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселен-
ня. Хочу нагадати, що це територія високої техногенної небезпеки площею 
близько 2600 квадратних кілометрів. Вона найбільш забруднена радіону-
клідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Землі зони відчуження 
віднесені до категорії радіаційно небезпечних. Радіаційна небезпека зони 
відчуження для прилеглих територій визначається передовсім міграцій-
ними процесами, що включають винесення радіонуклідів водним, пові-
тряним, біогенним і техногенними шляхами. Внаслідок цього радіацій-
ний фактор продовжує залишатися основним у визначенні потенційної 
небезпеки для населення, що проживає на прилеглих до зони відчуження 
територіях, і населення України загалом. 

З метою об’єктивної оцінки небезпеки на території зони відчуження 
здійснюється постійний радіаційно-екологічний моніторинг навколиш-
нього середовища. Засобами автоматизованої системи контролю радіа- 
ційного стану в безупинному режимі відстежуються параметри радіа-
ційної ситуації на 39 пунктах спостережень, включаючи проммайданчик 
Чорнобильської АЕС та місто Славутич. Результати радіоекологічного 
моніторингу дають змогу оцінювати радіаційний стан основних компо-
нентів природного середовища в зоні відчуження та вживати відповідних 
заходів. Дані публікуються в бюлетені екологічного стану зони відчужен-
ня і зони безумовного (обов’язкового) відселення, що видається двічі на 
рік. 

Для виконання робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
функціонує багатоспеціалізований виробничо-господарський комплекс, 
підприємства якого фінансуються з державного бюджету. Проблемними 
є питання щодо належного фінансування робіт, що характеризується не-
відповідністю розрахункових обсягів у бюджетних запитах обсягам, за-
твердженим у державному бюджеті. Така система фінансування значно 
ускладнює виконання обов’язкових заходів, передбачених загальнодер-
жавними програмами. 
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З моменту аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році виконано значні 
обсяги робіт, спрямованих на поліпшення радіаційного стану зони відчу-
ження, що склався після аварії. Так, проведено дезактивацію територій 
площею більше 30 тисяч гектарів. Зібрано та захоронено в пунктах захо-
ронення радіоактивних відходів «Підлісний», «Третя черга» та «Буряків-
ка» понад 923 тисячі кубічних метрів радіоактивних відходів, дезактиво-
вано понад 12,5 тисячі тонн матеріалів та обладнання тощо. 

Лише за 2010 рік проведено переробку та передано на захоронення 
низько- та середньоактивних радіоактивних відходів, у тому числі з Чор-
нобильської АЕС, загальною кількістю 64 тисячі кубічних метрів.

Загалом реалізація державної політики у сфері поводження з радіо- 
активними відходами забезпечується у рамках виконання завдань і 
заходів, затверджених Законом України «Про Загальнодержавну ці-
льову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», 
розроблену на період до 2017 року. Виконання заходів програми дасть 
можливість досягти високого рівня ядерної та радіаційної безпеки, 
створити необхідні елементи інфраструктури для поводження з радіо- 
активними відходами.

Одним із ключових завдань зазначеної програми є подальший розви-
ток виробничого комплексу «Вектор», будівництво його першої та другої 
черги, що передбачає не тільки захоронення, а й переробку радіоактивних 
відходів. Будуть створені технологічні потужності для переробки радіоак-
тивних відходів з метою зменшення їх обсягу, що дасть можливість при-
ймати на захоронення значно більшу кількість і номенклатуру відходів та 
підвищити ефективність використання сховищ.

Крім сховищ для захоронення радіоактивних відходів низької і се-
редньої активності, зроблено техніко-економічне обґрунтування, за-
тверджене урядом, другої черги комплексу, де передбачено будівництво 
приповерхневих сховищ для довгострокового, до 100 років, зберігання 
довгоіснуючих високоактивних радіоактивних відходів. Це дасть змогу 
розв’язати проблеми поводження з радіоактивними відходами, що утво-
рюватимуться при знятті з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетво-
ренні об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, і тих радіоак-
тивних відходів, що локалізовані у сховищах зони відчуження.

Крім радіоактивних відходів чорнобильського походження, друга чер-
га комплексу «Вектор» зможе приймати радіоактивні відходи з інших 
атомних електростанцій України та зі сховищ спецкомбінатів державної 
корпорації «Українське державне об’єднання «Радон», що значно змен-
шить екологічне навантаження поблизу великих промислових центрів та 
міст. 

Окремо хочу зупинитися на роботах на майданчику Чорнобильської 
АЕС, що проводяться відповідно до Закону України «Про Загальнодержав-
ну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення 
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об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». На сьогодні виванта-
жено відпрацьоване ядерне паливо з усіх трьох реакторів Чорнобильської 
АЕС, чим значно підвищено їх безпеку. Третій блок взагалі звільнено від 
ядерного палива, проводяться роботи щодо звільнення від палива енерго-
блоків № 1 та № 2. 

Роботи на чорнобильському майданчику тісно пов’язані з виконан-
ням міжнародних проектів. З метою створення інфраструктури для пово-
дження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом 
Чорнобильської АЕС, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно без-
печну систему реалізуються чотири великих проекти, що фінансуються за 
рахунок міжнародних фондів.

Є значний прогрес у реалізації проекту будівництва сховища відпра-
цьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. Проект виконано, отри-
мано позитивний висновок державної експертизи і підписано поправку 
до контракту щодо будівництва та введення в експлуатацію сховища. Вар-
тість цього проекту становить 255 мільйонів євро, який фінансується з 
міжнародних фондів.

Другий проект – будівництво заводу з переробки рідких радіоактив-
них відходів. У березні цього року планується завершення всіх тендер-
них процедур щодо завершення проектів. Тепер відповідальність за реа-
лізацію контрактів буде повністю покладена на Державне спеціалізоване 
підприємство «Чорнобильська АЕС». Введення в експлуатацію заводу з 
переробки рідких радіоактивних відходів планується у 2012 році.

Третій – будівництво промислового комплексу поводження з тверди-
ми радіоактивними відходами. Приповерхневе сховище для радіоактив-
них відходів введено в експлуатацію на комплексі «Вектор» у 2008 році. 
Тимчасове сховище для високоактивних відходів – у 2009 році. Тоді ж 
завершені холодні випробування установки з вилучення та заводу з пере-
робки твердих радіоактивних відходів. Проведення гарячих випробувань 
усього комплексу планується у другому кварталі 2011 року. 

Четвертий проект – роботи за планом здійснення заходів на об’єкті 
«Укриття». Протягом 2005–2007 років введено в експлуатацію всі основ- 
ні об’єкти інфраструктури, необхідної для проведення робіт на об’єкті 
«Укриття», – Центр підготовки персоналу, модернізована система пи-
лопригнічення, будівельна база, санітарний перепускник на 1430 місць, 
зовнішні інженерні мережі для об’єктів інфраструктури, тимчасовий  
майданчик для складування ґрунтів під час розчистки території для бу-
дівництва нового безпечного конфайнмента. Завершено розробку інте-
грованої бази даних об’єкта «Укриття». У 2008 році завершені роботи 
із стабілізації будівельних конструкцій, а також локальна герметизація, 
ремонт легкої покрівлі об’єкта «Укриття». Це убезпечить об’єкт від руй-
нування на найближчі 10–15 років. А тим часом буде збудовано новий 
безпечний конфайнмент. 
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Загалом із 22 завдань плану заходів щодо перетворення об’єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему на сьогодні виконано 16. До 
проблемних питань виконання цієї програми необхідно віднести недо-
фінансування бюджетних програм Чорнобильської АЕС, яке останніми 
роками вже має хронічний характер. Загальна потреба на виконання за-
ходів Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему 
у 2011 році становить близько 1 мільярда гривень, однак у Державному 
бюджеті України передбачено вдвічі менші кошти. 

Слід наголосити, що хронічне недофінансування не дає змогу виконувати 
необхідні роботи зі зняття з експлуатації ЧАЕС, ускладнює супровід міжна-
родних проектів, істотно збільшує час на виведення енергоблоків з експлуа-
тації та є не достатньо ефективним витрачанням бюджетних коштів, оскільки 
і через 10 років після остаточного зупинення станції основні витрати спрямо-
вуються на підтримку її безпеки, а не на зняття з експлуатації.

Шановні народні депутати! Шановні учасники парламентських слу-
хань! Завершуючи доповідь, хочу підкреслити, що, аналізуючи і критично 
оцінюючи нашу діяльність, і уряд, і міністерство розуміють, що не все вда-
ється вирішити так, як заплановано. Однак ми з вами маємо розуміти го-
ловне: зусиллями колективів, що працюють на території зони відчуження, 
підтримується і в подальшому буде забезпечена радіоекологічна ситуація, 
ядерна і радіаційна безпека Чорнобильської АЕС.

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – це не тимчасова, 
а розрахована на тривалий час цілеспрямована діяльність держави, що 
здійснюватиметься протягом історично тривалого періоду. Для цього не-
обхідна повна і дієва підтримка з боку центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності.

З метою коригування зусиль відповідно до ситуації та визначення кон-
цептуальних підходів до оптимального розв’язання проблем щодо подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи уряд доручив центральним 
органам виконавчої влади розробити Концепцію загальнодержавної цільо-
вої соціальної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
на 2012–2016 роки. Якісна підготовка зазначеного нормативно-правового 
документа дасть змогу організувати та провести ефективну роботу на но-
вому етапі подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Сподіваємо-
ся на ваше розуміння, підтримку, не упереджений і об’єктивний підхід до 
того, що зроблено і робиться. Ми із вдячністю підтримаємо всі ваші кон-
структивні пропозиції. 

Дякую за увагу (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ми вам дякуємо, Володимире Івановичу, за допо-
відь і за дотримання регламенту. Будь ласка, сідайте. Наприкінці нашого  
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засідання, якщо надійдуть запитання, ви матимете можливість дати від-
повідь. 

Запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Украї-
ни Ващенка Костянтина Олександровича. Будь ласка, 10 хвилин.

К. О. ВАЩЕНКО, заступник міністра соціальної політики України. 
Шановний Адаме Івановичу! Шановні учасники парламентських слу-

хань! З моменту аварії на ЧАЕС, окрім завдань техногенно-екологічного 
напряму, на яких зупинився Володимир Іванович, перед державою поста-
ли питання забезпечення належної соціальної допомоги постраждалим 
громадянам. 

За два десятиліття в Україні створено комплексну розгалужену си- 
стему соціального захисту чорнобильців, що ґрунтується на чіткій норма- 
тивно-правовій базі та відповідному бюджетному фінансуванні.

Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено надання постражда-
лим громадянам близько 100 видів пільг, компенсаційних виплат, доплат 
і допомоги, з яких понад 50 потребують фінансового забезпечення. 

На сьогодні соціальна підтримка держави надається більш як 2200 
тисячам постраждалих осіб, у тому числі майже 256 тисячам учасників 
ліквідації аварії, серед яких 66,5 тисячі інвалідів, з них 33 тисячі мають 
статус інвалідів війни з відповідними пільгами.

На жаль, як вже зазначив у вступному слові Адам Іванович, з об’єктив- 
них причин кількість інвалідів постійно зростає. Якщо у 1991 році таких 
осіб налічувалося близько 2 тисяч, то на сьогодні – майже 113 тисяч, у 
тому числі близько 3 тисяч дітей. 

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» 
видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення чорнобильців  
передбачені в загальному обсязі 7777 мільйонів гривень, що майже на  
32 мільйони більше, ніж у бюджеті 2010 року. Обсяг видатків на виконан-
ня програм, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики, у поточно-
му році вдалося зберегти на минулорічному рівні. 

Водночас варто підкреслити, що реалізація базового чорнобильського 
закону в повному обсязі вимагає майже 74 мільярди гривень, що є проб- 
лемним для будь-якої держави навіть у період економічного зростання. 
На жаль, з часу прийняття у 1991 році базового чорнобильського закону 
в повному обсязі він виконувався лише перші два роки. Відтак загальний 
стан додержання державою обіцяного рівня соціальних гарантій викли-
кає цілком зрозуміле і справедливе невдоволення з боку чорнобильців. 
Йдеться і про питання житла, і про медико-санітарне забезпечення, і про 
санаторно-курортне лікування, і, звісно, про пенсії. Держава справді за-
боргувала перед чорнобильцями, а кількість проблем, що накопичувалися 
роками і передавалися від уряду до уряду, продовжує зростати. 
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Чому так сталося? Будучи невід’ємною складовою державної соці-
альної політики, система соціального захисту чорнобильців уражена за-
гальними хворобами. Слід відверто визнати: віра в соціальний популізм 
упродовж багатьох років повільно, але наполегливо підривала її ефектив-
ність, збалансованість і реалістичність. Судіть самі: загальна сума коштів, 
необхідних для забезпечення всіх соціальних гарантій усіх пільговиків в 
Україні, а це більше 250 позицій, сягає 160 мільярдів гривень. У підсумку 
маємо ситуацію, коли наявні бюджетні кошти розпорошуються за прин-
ципом «усім потрошку», а громадяни, які справді потребують допомоги з 
боку держави, у достатньому обсязі її не отримують. У даному разі йдеть-
ся про ліквідаторів, інвалідів Чорнобиля і, звичайно, дітей. Очевидно, що 
тут потрібно наводити лад. Це означає, що ми стоїмо перед необхідністю 
ґрунтовного перегляду підходів до соціального захисту чорнобильців з 
метою якісного його поліпшення. 

В основу оновленої стратегії держави з цього питання має бути покла-
дено п’ять основних принципів. 

Перший – адресність. Йдеться про надання підтримки пріоритетним 
категоріям постраждалих, у тому числі з урахуванням доходів і потреб 
конкретного громадянина та його родини. 

Другий – доцільність. Необхідно провести чесну і неупереджену ін-
вентаризацію наявного на сьогодні переліку пільг та виплат, відмовити-
ся від тих, які не мають принципового значення, що дасть можливість 
сконцентрувати бюджетні ресурси на програмах, які насправді потрібні 
чорнобильцям, наприклад, з медичного забезпечення. У цьому контексті 
актуалізується питання перегляду меж зон радіоактивного забруднення, 
зрозуміло, на підставі ґрунтовного наукового аналізу. 

Третій – системність. Очевидно, що соціальні питання мають вирі-
шуватися разом з економічними, екологічними та гуманітарними. Лише 
системний підхід може забезпечити бажаний результат. Що стосується 
відродження згаданих зон, у першу чергу, йдеться про відповідні еконо-
мічні стимули та преференції, адекватні податкові та інші механізми, що 
мають дати потужний імпульс розвитку раніше забруднених територій, 
забезпечити приплив інвестицій, повернути людей до роботи на своїй 
землі.

Четвертий – послідовність. Ми маємо забезпечити наступність і чіт-
ке бачення перспективи у вирішенні всього комплексу чорнобильських 
питань, а тому нова програма подолання наслідків Чорнобильської ката-
строфи, яка готується урядом, з одного боку, враховуватиме весь позитив-
ний досвід, накопичений за попередній період, а з другого – закладатиме 
основи для нової якості майбутньої державної політики у цій сфері. 

І, зрештою, п’ятий принцип – поступовість. Незважаючи на не ви-
рішені багатьох проблем, було б помилкою вдаватися до якихось ра-
дикальних заходів, так би мовити, рубати з плеча. Необхідні реформи 
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відбуватимуться поетапно і виважено, на основі постійного діалогу з 
громадськістю та експертами.

Сьогодні ми активно взаємодіємо із «Союзом Чорнобиль України», 
іншими громадськими організаціями в рамках створених при міністер-
стві робочих груп. Найближчим часом наші спільні напрацювання будуть 
презентовані у вигляді конкретних проектів законів та урядових поста-
нов. Зокрема, ми спільно працюємо над внесенням змін до Закону Украї-
ни «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» щодо впровадження формульного підходу 
до нарахування пенсій ліквідаторам та інвалідам Чорнобиля з урахуван-
ням розміру заробітної плати в період роботи під час ліквідації, терміну 
перебування в зоні тощо.

Говорячи про пенсії, не можу не торкнутися актуальної наразі пенсій-
ної реформи, яка готується. Варто зазначити, що в цілому вона не матиме 
негативних наслідків для чорнобильців. Перше і головне: у разі прийнят-
тя закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 
пенсійної системи (законопроект № 7455) раніше призначені пенсії ви-
плачуватимуться у розмірах, що не можуть бути нижчими від уже вста-
новлених. 

Обмеження стосується лише двох позицій, а саме максимального роз-
міру пенсій, який не має перевищувати 10 мінімальних (на сьогодні це 7,5 
тисячі гривень), а також виплати спеціальних пенсій у разі, якщо учасник 
ліквідації є державним службовцем або прокурором. Є 10 категорій гро-
мадян, які за спеціальними законами прирівняні до державних службов-
ців. Тобто на період роботи виплата пенсії здійснюватиметься в розмірі, 
обчисленому відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», і лише після звільнення пенсія виплачуватиметь-
ся у розмірі, визначеному спеціальним законом.

Акцентую увагу, що особам, які працювали або проживали на радіоак-
тивно забруднених територіях, право на зменшення пенсійного віку буде 
збережено. Так буде впродовж усього періоду збільшення виходу на пенсію, 
до 31 грудня 2020 року. Ще раз підкреслюю: вищезазначені норми стосують-
ся лише пенсій, призначених після набрання чинності цим законом. 

Ми також практично вийшли на узгоджену позицію стосовно оздо-
ровлення. З метою підвищення якості санаторно-курортного лікуван-
ня, ефективності оздоровчого процесу доцільно вдосконалити механізм 
закупівлі, розподілу та видачі путівок, посилити кваліфікаційні вимоги 
до учасників тендерних процедур. Зокрема, йдеться про використання 
можливостей місцевих оздоровчих баз з урахуванням успішного досві-
ду роботи закладів з оздоровлення, а також думки самих чорнобильців, 
про відповідність придбаних путівок нозології захворювань згідно з по-
даними заявами на оздоровлення. І, звичайно, важливим є покращення 
соціально-побутових умов перебування в санаторно-курортних закладах. 
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Передбачено посилити роботу щодо здійснення перевірок закладів сто-
совно дотримання ними умов договорів з надання оздоровчих послуг, як 
до, так і після укладення відповідних договорів з учасниками тендерних 
процедур.

Хочу зазначити, що відповідна робота ведеться також і з інших питань, 
на яких акцентовано увагу у проекті рекомендацій сьогоднішніх парла-
ментських слухань, який ми в цілому підтримуємо.

Шановні учасники парламентських слухань! У цій залі багато людей, 
які чверть століття тому першими прийняли на себе страшний удар Чор-
нобильської катастрофи, врятувавши не лише нашу країну, а й весь світ 
від більш катастрофічних наслідків. Дякую кожному з вас та у вашій осо-
бі всім ліквідаторам, дозвольте запевнити, що уряд зробить все від нього  
залежне, аби не залишатися перед вами у боргу. 

Дякую за увагу (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтине Олександровичу. 
Для співдоповіді від Верховної Ради слово має голова Комітету з пи-

тань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи Анатолій Іванович Семинога. Будь ласка,  
15 хвилин.

А. І. СЕМИНОГА, голова Комітету Верховної Ради України з питань 
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи (Блок Юлії Тимошенко). 

Шановний Адаме Івановичу! Шановні учасники парламентських слу-
хань! Вогонь Чорнобиля 25 років тому опалив землю і душі мільйонів 
українців, залишивши сліди в Білорусі, Росії та інших європейських краї-
нах. Чорнобиль увійшов в історію як нове безпрецедентне глобальне яви-
ще, як найбільша техногенна катастрофа, яку зазнало людство. Ця ката-
строфа стала національною трагедією, викликала страждання мільйонів 
людей, змінила навколишнє природне середовище на великій території та 
вплинула на психологію громадян.

Катастрофа на ЧАЕС – лише на одному технологічно небезпечно-
му підприємстві – продемонструвала справді руйнівну силу науково-
технічного потенціалу. Вона призвела до негативних екологічних, ме-
дичних, соціально-економічних та політичних наслідків, порушила сталі 
одвічні взаємини людей та навколишнього середовища. Хочеться вірити, 
що через 25 років будуть враховані допущені недоліки, а подальший роз-
виток суспільства забезпечить якіснішу турботу про громадян та ефек-
тивніше функціонування господарського комплексу на радіоактивно за-
бруднених територіях. Не можна ліквідувати наслідки Чорнобильської 
катастрофи в пам’яті людей, але цілком можливо ліквідувати вплив на-
слідків катастрофи на майбутні покоління.
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Проблемні питання, що виникають на промисловому майданчику Чор-
нобильської АЕС, постійно перебувають у центрі уваги Верховної Ради і 
Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквіда-
ції наслідків Чорнобильської катастрофи. За ініціативи та рекомендація-
ми парламенту Кабінетом Міністрів України останніми роками прийнято 
цілий ряд нормативно-правових актів, завдяки яким, а також організацій-
но ефективній взаємодії та координації діяльності зацікавлених організа-
цій останніми роками відбулися конкретні та вагомі позитивні зрушення 
щодо зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему. Однак обсяги і темпи вико-
нання робіт на майданчику Чорнобильської АЕС досі не можна вважати 
задовільними. 

Недофінансування робіт на Чорнобильській АЕС вже протягом 11 ро- 
ків з моменту остаточного зупинення станції може призвести до знижен-
ня досягнутого рівня ядерної та радіаційної безпеки. Це може завдати не-
поправної шкоди навколишньому природному середовищу, спричинити 
деградацію бар’єрів на шляхах можливого поширення радіоактивних ре-
човин, аварійний вихід з ладу обладнання, важливого для безпеки. 

Крім того, недофінансування збільшує термін зняття атомної станції 
з експлуатації, що потребує в подальшому додаткових витрат на підтри-
мання в безпечному стані зупинених енергоблоків. Обсяг видатків на ви-
конання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобиль-
ської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 
систему передбачається в межах наявних фінансових ресурсів, які визна-
чаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік, що 
загрожує виконанню робіт на майданчику Чорнобильської АЕС.

Після десяти років, що минули з дня зупинення останнього енергобло-
ка Чорнобильської АЕС, необхідно визнати, що це рішення не було підго-
товлено ні технічно, ні економічно, ні соціально, ні політично. У 2000 році, 
приймаючи безпрецедентне для світової практики рішення про достроко-
ве припинення експлуатації атомних енергоблоків Чорнобильської АЕС, 
які ще далеко не використали свій енергоресурс, потрібно було визнати, 
що витрати на зняття з експлуатації одного енергоблока за обсягом можна 
порівняти з будівництвом нового. У цінах 2010 року це 2–2,5 мільярда 
доларів США. 

Протягом десяти років після зупинення енергоблоків Україна щоріч-
но виділяє на зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС 50 міль-
йонів доларів. Причому цих грошей вистачає лише на підтримку блоків 
у безпечному стані, роботи зі зняття блоків з експлуатації практично не 
фінансуються. 

На сьогодні Україні не вистачає близько 740 мільйонів євро для завер-
шення чорнобильських проектів. Україна чекає, що держави-донори зро-
блять додаткові внески до Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку 
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ядерної безпеки, кошти з яких будуть спрямовані на реалізацію, в першу 
чергу, основних міжнародних проектів – спорудження нового безпечного 
конфайнмента та сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Значно затримуються строки реалізації проектів міжнародної техніч-
ної допомоги і, як наслідок, зростає їх вартість. Так, на сьогодні вартість 
проекту будівництва нового безпечного конфайнмента збільшилася май-
же втричі: з 505 мільйонів доларів США до 1 мільярда євро. А строки 
його завершення подовжилися на 7–8 років від початкового, який було 
встановлено Планом здійснення заходів на об’єкті «Укриття», прийнятим 
на момент підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядом 
України і урядами країн «Великої вісімки» та Комісією Європейського 
Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС. 

Верховна Рада України не раз зауважувала незадовільний рівень ор-
ганізації управління коштами, які спрямовувалися з усіх наявних джерел 
фінансування на виконання проектів міжнародної технічної допомоги, 
що викликає ризик зростання навантаження на державний бюджет. 

Подолання наслідків чорнобильської біди – одна з головних проблем 
української нації. На жаль, поширюється і постійно підтримується думка 
про неможливість подолання цих проблем. 

У чому ж причина неподоланості наслідків Чорнобильської катастро-
фи? Верховна Рада України у своїх попередніх чорнобильських поста-
новах основною причиною низьких темпів подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи називала неефективність державного управління 
та недостатню наукову обґрунтованість мети діяльності з подолання на-
слідків Чорнобильської катастрофи, завдань, що мають бути виконані для 
її досягнення, шляхів виконання поставлених завдань, визначених для їх 
виконання термінів та ресурсів. 

Намагання упродовж останніх років знайти об’єктивні причини непо-
доланості наслідків Чорнобильської катастрофи у незадовільному стані 
економіки держави є, по суті, прикриттям прорахунків різних гілок вла-
ди. Відсутність правонаступності та відповідальності за комплексне по-
долання наслідків Чорнобильської катастрофи є характерною ознакою 
останнього десятиліття. Як наслідок – втрачено механізм підготовки ви-
важених політичних та управлінських рішень з проблем подолання на-
слідків цієї трагедії. Відсутня також стабільна система контролю з боку 
суспільства за темпами і якістю заходів. 

Яскравою ілюстрацією вищезазначеного є підготовлений урядом про-
ект закону про гарантії держави щодо виконання рішень суду (№ 7562), 
що передбачає замінити конкретизовані, законодавчо закріплені обсяги 
соціальних гарантій – пільги на житло і комунальні послуги, розміри со-
ціальних виплат, пенсії, надбавки до пенсій громадянам, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської аварії, встановленням розмірів зазначених 
пільг за рішенням Кабінету Міністрів.
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Внесення цього законопроекту спровокувало різке зростання соціаль-
ної напруженості серед постраждалих напередодні 25-х роковин Чорно-
бильської катастрофи. До комітету надходять численні звернення грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадських 
організацій з вимогою не допустити прийняття законопроекту. Комітет 
прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді відхилити даний зако-
нопроект (Оплески). Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні учасники парламентських слухань, я вас 
підтримую, але рішення комітету – це 15 чи 12 народних депутатів, а треба 
ще 200 голосів набрати. Тому агітуйте своїх депутатів.

А. І. СЕМИНОГА. Незважаючи на те, що третій рік поспіль Верховна 
Рада пропонує уряду розробити Загальнодержавну програму подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи (нагадаю, що попередня програма 
завершилася у 2010 році), можна спрогнозувати, що 25-ті роковини ката-
строфи вже не стануть роком старту нової загальнодержавної програми. 
Як зазначено в інформаційно-аналітичних матеріалах, наданих урядом, 
лише дано доручення центральним органам виконавчої влади розроби-
ти Концепцію загальнодержавної програми подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи на 2012–2016 роки. 

Найбільше соціально-психологічне напруження серед постраждалого 
населення викликають скорочення фінансування надання спеціалізова-
ної медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, 
відсутність оптимальної та прозорої системи організації оздоровлення, а 
також відсутність ефективної інформаційної політики держави щодо чор-
нобильських питань та радіаційних ризиків. 

Одним з актуальних питань, що викликає найбільше дорікань, зали-
шається поліпшення системи пенсійного забезпечення постраждалих гро-
мадян, передовсім самого механізму нарахування чорнобильських пенсій, 
проведення їх індексації відповідно до індексу інфляції та зростання цін, 
виконання норм закону щодо розміру мінімальних пенсій. 

Навряд чи знайдеться хоч одна програма, один напрям подолання на-
слідків Чорнобильської катастрофи, про який можна було б сказати, що 
він виконаний на 100 відсотків. І кожній програмі, чи то оздоровлення, чи 
лікування, можна було б присвятити окрему доповідь. Сподіваюся, такий 
аналіз буде зроблено і на цих парламентських слуханнях, і на міжнарод-
ній конференції, яка відбудеться у квітні, і на сторінках національної до-
повіді, в середовищі науковців.

Що робити далі? Насамперед основною метою, стратегією держави 
має стати переконливість заходів та впевненість усіх органів влади у здат-
ності подолати наслідки Чорнобильської катастрофи. Стратегія подолан-
ня наслідків катастрофи повинна мати комплексний характер. Необхідно 
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переходити від пасивної концепції захисту постраждалого населення до 
активної, наступальної концепції ліквідації в Україні наслідків чорно-
бильського лиха та широко висвітлювати в засобах масової інформації 
конкретні результати по кожному регіону. 

Характерними рисами державного управління у сфері подолання на-
слідків Чорнобильської катастрофи мають бути наукова обґрунтованість 
і стабільність. На сьогодні потрібно створити таку систему управління з 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, яка об’єднає всі напря-
ми – соціальний захист постраждалого населення, реабілітацію та розви-
ток, екологічне оздоровлення радіоактивно забруднених територій. 

Необхідно також узагальнити та істотно реформувати нормативно-
правову базу, яка могла б урегулювати та забезпечити розв’язання всіх 
проблем, пов’язаних з подоланням наслідків чорнобильського лиха, за-
безпечити перехід до нової фази відродження та розвитку. Реалізація змін 
до чорнобильського законодавства потребуватиме консолідації зусиль 
експертного середовища, законодавчої та виконавчої влади, мобілізації 
інформаційних ресурсів. Сьогодні це може бути здійснено лише за умови, 
що всі учасники процесу це питання розглядатимуть як таке, що має над-
звичайну вагу. 

Шановні учасники парламентських слухань! Останніми днями весь 
світ напружено спостерігає за трагічними подіями в Японії, особливо на 
атомній електростанції «Фукусіма-1». Українські атомники мають зро-
бити належні висновки з ситуації, що склалася та продовжує розвивати-
ся на японській атомній електростанції після землетрусу. Керівництвом 
Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» уже вве-
дено в дію окремий розпорядчий документ щодо забезпечення сталого 
функціонування атомних станцій України, який передбачає спеціальні 
регламентні заходи. Проте мова має йти взагалі про перегляд та зміщення 
пріоритетів у програмах підвищення безпеки та надійності українських 
атомних станцій.

Шановні колеги! Шановні учасники парламентських слухань! Наоста-
нок дозвольте привернути вашу увагу до категорії людей, які особливо 
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Саме вони зупи-
нили лихо, ризикуючи здоров’ям і життям. Суспільство нарешті має за-
служено віддячити ліквідаторам, щоб у них залишилося відчуття гордості 
за свій подвиг. Йдеться не тільки про державні нагороди, а й про забез-
печення адекватного їхньому подвигу соціального захисту та про увагу до 
їхніх проблем і потреб.

Я зупинився на окремих, на думку комітету, найбільш гострих питан-
нях, які хвилюють усіх нас і насамперед чорнобильців. Чорнобиль не має 
минулого часу. Як голова комітету Верховної Ради хочу зазначити, що ми 
усвідомлюємо, що зроблено недостатньо для подолання наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС та для задоволення потреб постраждалих. Ми 
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будемо робити все від нас залежне, щоб максимально забезпечити вико-
нання всіх чорнобильських законів. 

Дякую за увагу (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анатолію Івановичу. Організуйте роботу се-
кретаріату так, щоб ми знали, скільки відвести часу на запитання.

Ми заслухали доповіді та співдоповідь, тепер переходимо до їх обгово-
рення. Нагадую, регламент на виступи в обговоренні 5 хвилин. Прошу не 
ображатися, що у вас не буде більше часу, бо той, хто говорить на трибуні, 
думає, на жаль, тільки про свій виступ, забуваючи, що за ним є інші про-
мовці, які також хочуть висловити свою думку.

Отже, переходимо до обговорення. Запрошую до слова Сергія Мико-
лайовича Рижука, голову Житомирської обласної державної адміністра-
ції. Підготуватися Ніні Іванівні Карпачовій.

С. М. РИЖУК, голова Житомирської обласної державної адміністрації. 
Вельмишановні учасники парламентських слухань! За 25 років наша 

держава і всі ми набули значного досвіду боротьби з чорнобильською бі-
дою. Проте, поряд з цим досвідом, як на мене, маємо одну небезпеку. За 
ці роки всі інституції влади і громадські організації, ми з вами, визнаймо 
самокритично, значною мірою змирилися, призвичаїлися, примирилися, 
притупилося наше відчуття цієї небезпеки. І я думаю, що наше сьогод-
нішнє зібрання виконає своє завдання, якщо ми скажемо собі, усьому 
суспільству, що настав новий етап – активної і наступальної боротьби з 
Чорнобильською катастрофою.

Скажу вам з досвіду, з практики, що нарешті ми маємо зрозуміти, зва-
жаючи на події в Японії, що впродовж 25 років була програма такої окоп-
ної, глухої оборони від Чорнобильської катастрофи. І це було виправдано. 
Сьогодні ми маємо досвід, наші вчені мають прекрасні досягнення, і ми 
можемо за ті самі гроші, а то й менше, перейти, як сказав Семинога у своїй 
промові, до наступальної боротьби. Боротьби за те, щоб очистити тери-
торію, з якої ми змушені були піти, від радіонуклідів. Тобто ми повинні 
відновити рівень гостроти проблеми та відповідальності і перейти до від-
новлення продуктивних сил і виробничих відносин на чорнобильських 
територіях, хіба що окрім 30-кілометрової зони. 

Ми, чорнобильські поліщуки, кажемо всьому українському народу, 
уряду, Президенту (Віктору Федоровичу я доповідав, і він цілком це під-
тримує): ми не хочемо бути на державному утриманні та отримувати ці 
злиденні копійки на похорони, на ліки і бути постійно хворими людьми. 
Ми маємо виписати таку нову стратегію і тактику в наступальній боротьбі 
з наслідками Чорнобильської катастрофи, щоб люди не хворіли, щоб не 
було потреби працювати на ліки, спрямовувати мільярдні кошти на ліку-
вання хворих і навіть безнадійно хворих людей. 
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Ми маємо досвід і за 3–5 років можемо 90 відсотків земель (а це 300 
тисяч гектарів житомирської ріллі) зробити вільними від радіонуклідів. 
Це і японський досвід, і наші спеціалізовані сівозміни, коли за 3–4 роки 
застосування сівозмін з короткою ротацією рілля і на городі, і на полі стає 
практично вільною від радіації. Ми не повинні забувати, що рівень верти-
кальної міграції радіонуклідів уже перевищив 90 сантиметрів. Ми маємо 
знову обстежити всі ці території і приступити до відновлювальних робіт, 
вже сьогодні починати будувати і реконструювати школи та дитсадки, які 
стоять занедбані і на них уже берези поросли. Відновлювати – це несклад-
но зробити. 

Давайте скажемо людям: ви будете отримувати ті самі пільги, що і в 
другій зоні, але давайте переведемо територію в іншу зону, щоб мати змо-
гу будувати, відновлювати, ремонтувати, запускати тваринництво, рос-
линництво і дати людям роботу. Все одно люди там живуть і будуть жити, 
тож нам необхідно створити їм умови для життя. Це все абсолютно ре-
ально, оскільки ми маємо не тільки теоретичні розробки, а й практичний 
досвід. Тобто питання відродження забруднених територій – це основне, 
ключове питання, яке сьогодні мають усвідомити все суспільство, уряд і 
всі ми, хто бореться з цією бідою. 

Нещодавно в Коростені ми з колегами розглянули масу чорнобиль-
ських проблем, з них виписали 10 блоків питань і направили до Кабіне-
ту Міністрів, Адміністрації Президента, Верховної Ради, з тим, щоб вони 
були враховані. Насамкінець скажу, що ми за рахунок обласного бюджету 
вже профінансували проектні роботи з будівництва онкологічного хірур-
гічного диспансеру. Я хочу, щоб… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Миколайовичу. 
Слово має Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

Ніна Іванівна Карпачова. За нею виступатиме Сергій Миколайович Гла-
зунов. 

Н. І. КАРПАЧОВА, Уповноважений Верховної Ради України з прав лю-
дини. Шановний голово! Шановні учасники парламентських слухань! До-
рогі чорнобильці! Співвітчизники! Сьогодні учасники слухань висловили 
співчуття японському народу з приводу трагічної загибелі тисяч людей 
унаслідок найбільш руйнівного в історії Японії землетрусу і нищівного 
цунамі. Ми сьогодні молимо Всевишнього, щоб у Японії не повторилася 
Чорнобильська катастрофа. І не випадково Україна з-поміж перших ви-
словила готовність допомогти Японії в подоланні лиха. 

Роки не загоїли чорнобильських ран, не стерлися з пам’яті важкі та 
героїчні події того часу. У пам’яті назавжди залишилися наші мужні спів-
вітчизники. Низький уклін усім, хто 25 років тому, виявляючи саможер-
товність і звитягу, високий патріотизм і відповідальність, ціною власного 
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життя і здоров’я зупинив Чорнобильську катастрофу планетарного масш-
табу.

Сьогодні багато чорнобильців потребують всебічної уваги і захисту 
держави. Так, у 1998 році почалося провадження Уповноваженого з прав 
людини у справі про порушення прав на соціальний захист та об’єктивну 
оцінку діяльності бійців 731-го окремого батальйону спецзахисту. Вже  
29 квітня 1986 року ці люди вступили у двобій з атомним лихом – заван-
тажували гелікоптери піском і свинцем, обслуговували трубопровід реак-
тора, проводили дезактивацію приміщень у районі третього енергоблока 
станції. Однак у 1998 році під час перереєстрації посвідчень влада вдалася 
до ганебних дій, відмовившись визнати їх учасниками ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи. Лише 2003 року було підтверджено харак-
тер завдань, які виконував батальйон, і встановлено цим героїчним людям 
відповідний статус. 

Проте й сьогодні громадська організація, яка об’єднує колишніх воїнів 
батальйону, порушує життєво важливі питання для всіх чорнобильців, зо-
крема, про збереження життя і здоров’я, належного розміру пенсій і соці-
альних виплат. Це й не дивно, адже з 700 бійців батальйону двох перших 
формувань більше 400 уже немає серед нас. Сьогодні я хочу висловити сло-
ва глибокого співчуття родині Олександра Комаринця, воїна 731-го баталь-
йону спецзахисту, а також 100 тисячам інших чорнобильських родин, які 
втратили своїх рідних і близьких лише за останній рік. Багато з них просто 
не змогли придбати вкрай необхідні ліки та оплатити вартість операцій. 

Шановні учасники парламентських слухань! З сумом змушена конста-
тувати, що останнім часом втрачено комплексний підхід до мінімізації на-
слідків Чорнобильської катастрофи та захисту постраждалого населення. 
Розпорошено між різними відомствами відповідальність за здійснення 
державної політики у цій сфері і зведена нанівець роль науки. У результа-
ті основні завдання, визначені Загальнодержавною програмою подолан-
ня наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 роки, не виконані. 
Нова програма на наступний період досі не прийнята. Переконана, що 
вкрай потрібно врахувати і нові реалії, визначитися з новою філософією 
використання атома, зокрема, більше спиратися на альтернативні джере-
ла енергії. 

Залишається недосконалою і бюджетна політика щодо фінансового за-
безпечення прав чорнобильців. На лікування одного чорнобильця на рік 
спрямовується, мені соромно казати з цієї трибуни, менше 2,5 гривні. Це 
я Сергію Миколайовичу кажу. Чорнобильці, на жаль, не перебувають на 
утриманні власної держави. Такий підхід прирікає людей на безвихідь,  
а вони щоденно втрачають рештки свого здоров’я. 

Не краща ситуація і щодо забезпечення права постраждалих на житло.  
З 1995 року просить поліпшити житлові умови дружина ліквідатора другої 
категорії, мати сімох дітей Світлана Кульган. Загалом у чергах на житло 
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перебувають 39 тисяч чорнобильців, однак протягом останніх трьох років 
у бюджеті не передбачалося жодної гривні на будівництво і придбання 
житла для цієї категорії громадян України. 

Насамкінець. Сумнозвісний законопроект № 7562 вже викликав про-
тести і провокує людей на нові заходи громадської непокори з метою за-
хисту своїх законних прав, а запропоновані проектом механізми наявних 
проблем не розв’язують. Тому з цієї трибуни я хочу сьогодні закликати 
уряд як суб’єкта права законодавчої ініціативи відкликати цей законопро-
ект, оскільки він… (Оплески). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ніно Іванівно, дякую. Зрозуміло: відкликати 
і вас підтримати. Сідайте, будь ласка.

Слово має Сергій Миколайович Глазунов, народний депутат, фракція 
Партія регіонів. Підготуватися Віктору Анатолійовичу Занфірову. 

С. М. ГЛАЗУНОВ, секретар Комітету Верховної Ради України з питань 
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи (Партія регіонів). 

Шановний Адаме Івановичу! Шановні учасники парламентських слу-
хань! Чверть століття – багато це чи мало? З точки зору часу, необхідного 
для повного відновлення навколишнього природного середовища від на-
слідків вибуху на Чорнобильській АЕС, це, звичайно, дуже мало. А для 
життя людини, особливо змушеної мешкати на ураженій радіацією землі, 
це надзвичайно багато.

Які уроки ми винесли? Що ми встигли зробити за цей час? У чому 
цей час ми згаяли? Від катастрофи постраждали громадяни цілої низки 
країн континенту. Катастрофа перервала та зруйнувала мільйони люд-
ських життів. Лише прямі економічні збитки від аварії перевищили 200 
мільярдів доларів США. І це не враховуючи витрат, що понесла держава 
від скорочення кількості працездатного населення, коштів, які ще потріб-
но витратити на відновлення екологічної безпеки об’єкта та екосистеми 
прилеглих територій.

В екстремальних умовах ми побудували захисні бар’єри на шляху ви-
кидів зруйнованого енергоблока, провели консервацію небезпечних ді-
лянок станції, створили унікальну споруду «Укриття». У надзвичайно 
тяжкі для економіки країни часи нам вдалося акумулювати кошти для 
допомоги нашим співвітчизникам, на житті та здоров’ї яких це лихо по-
значилося надзвичайно важко. Обсяги цих коштів надзвичайно великі – 
у Державному бюджеті України на 2011 рік передбачено загалом більше  
8 мільярдів гривень. А всього, за розрахунками експертів, на реалізацію 
закону в повному обсязі необхідно понад 70 мільярдів гривень. 

За останніх 15 років загальна чисельність громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, зменшилася майже на 1 мільйон 
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осіб, тобто на третину. Потреби фінансування за цей час збільшилися 
майже у 17 разів. Причинами такого співвідношення прийнято вважати 
інфляційні процеси та подорожчання життя. Але чи достатньо цих коштів 
для надання реальної дієвої допомоги людям? Чи ефективно ці кошти 
сьогодні використовуються державою та інституціями, яким держава до-
вірила розпоряджатися? На мою думку, Кабінет Міністрів має ретельно 
проаналізувати ефективність освоєння цих коштів.

Саме Україна взяла на себе весь тягар відповідальності перед на-
вколишнім світом, зупинивши у 2000 році останній діючий енергоблок 
Чорнобильської АЕС. Зроблено це було за безпрецедентних для світової 
практики умов – без відповідного проекту виведення з експлуатації, без 
спеціального фонду фінансування, без належної нормативно-правової 
бази. Незважаючи на численні обіцянки партнерів, адекватна міжнарод-
на допомога на реалізацію цих заходів – створення належної інфраструк-
тури поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивни- 
ми відходами, побудова енергозаміщувальних потужностей – так і не на-
дійшла. Фінансування практично всіх цих заходів важким тягарем лягло  
на державний бюджет. Хочу нагадати, що для вирішення цих питань на 
сьогодні не вистачає близько 700 мільйонів євро. 

Отже, ініціатива Президента щодо проголошення 2011 року Роком 
розв’язання чорнобильських проблем потребує розуміння і підтримки не 
лише в Україні, а й у країнах «Великої вісімки», Євросоюзу, інших держа-
вах світу. Адже, підкреслюю, подібні проблеми є спільною бідою людства, 
яке має об’єднатися навколо їх вирішення. 

Однак це жодним чином не знімає відповідальності з уповноважених 
владних органів України. Переконаний, що ускладнення та затримки 
з реалізацією проекту створення нового безпечного укриття, подібні до 
тих, що виникли взимку цього року з узгодженням технічних вимог до 
об’єктів, є неприпустимими. Питання надання причетним органам пого-
джень на об’єкти будівництва мають стати предметом особливого конт- 
ролю з боку уряду, адже бюрократичні затримки не можуть і не мають 
знаходити розуміння ані всередині країни, ані за її межами.

Необхідно також приділити увагу потенційним можливостям Чор-
нобильської станції та персоналу цього підприємства, які могли б ви-
користовуватися більш ефективно. Наприклад, є можливість створення 
на базі підприємства єдиного оператора поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом атомних станцій України або міжнародного навчально-
тренувального центру з підготовки персоналу, що спеціалізується на ви-
веденні АЕС з експлуатації. Іншими словами, варто розвивати непрофіль-
ні функції підприємства. 

І наостанок. На сьогодні Україна посідає восьме місце у світі за обся-
гом виробництва електроенергії на атомних станціях. Атомна енергетика 
об’єктивно залишається однією з найбільш стабільних галузей паливно-
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енергетичного комплексу України, забезпечуючи половину потреби дер-
жави в електроенергії. 

З огляду на те, який руйнівний потенціал несе в собі ядерна галузь, 
компанія «Енергоатом» зобов’язана забезпечити підтримання і підви-
щення рівня безпеки діючих АЕС. Тому поточний рік має стати не лише 
Роком остаточного розв’язання чорнобильських проблем, а й роком уваж-
ної ревізії всіх діючих атомних енергогенеруючих потужностей, адже по-
вторення страшної катастрофи, що відбулася четверть століття тому, ми 
просто не маємо права допустити. 

Дякую за увагу (Оплески). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Миколайовичу. 
Слово має Віктор Анатолійович Занфіров, заступник Генерального 

прокурора України. За ним виступатиме Юрій Борисович Андрєєв. 

В. А. ЗАНФІРОВ, заступник Генерального прокурора України. Шанов-
ний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати, учасники парламент-
ських слухань! Минуло вже 25 років з дня трагедії на Чорнобильській 
АЕС, наслідки якої не подолані до сьогодні. Від Чорнобильської катастро-
фи постраждало більше 2 мільйонів громадян України, їм вкрай необхід-
ний державний соціальний захист. 

За даними Міністерства охорони здоров’я, аварія на ЧАЕС визнана од-
нією з причин поширення онкологічних та інших захворювань у державі. 
Внаслідок не завжди належного виконання органами місцевого самовря-
дування, центральними органами влади своїх обов’язків порушуються 
конституційні права громадян. Прокурорськими перевірками практично 
в кожному регіоні встановлено порушення прав на медичне обслугову-
вання, санаторно-курортне лікування, забезпечення спецавтотранспор-
том, безоплатне користування транспортом, поліпшення житлових умов, 
не дотримується порядок відпуску лікарських засобів чорнобильцям, їм 
безпідставно відмовляють у наданні статусу інвалідів. Присутні в залі це 
знають не гірше за мене. 

Гострою проблемою в державі залишається заборгованість з компен-
саційних виплат на харчування, оздоровлення, житлово-комунальні по-
слуги. У Житомирській, Київській, Рівненській та інших областях допус-
каються порушення під час виконання державних програм інвестування 
будівництва та придбання житла для громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Наприклад, Міністерство з надзвичайних 
ситуацій у 2008 році на закупівлю 40 квартир у місті Кагарлик Київської 
області фактичною вартістю 6 мільйонів гривень витратило 17 мільйонів 
гривень. Кошти перераховано товариству, засновником якого є офшорна 
компанія. Генеральна прокуратура щодо колишнього директора поруши-
ла кримінальну справу.
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Регіональні програми, спрямовані на поліпшення соціального захисту 
осіб, у тому числі неповнолітніх, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, у багатьох випадках не розроблені або мають декла-
ративний характер. Через відсутність достатнього фінансування пору-
шуються права дітей на повне державне забезпечення до 8-річного віку 
безоплатним харчуванням у закладах освіти.

Проведеною Генеральною прокуратурою України у березні поточного 
року перевіркою додержання законодавства безпосередньо на території зони 
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення встановлено, що  
фінансування заходів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи не-
достатнє. Державні кошти практично використовуються на заробітну плату. 
Зокрема, у 2010 році з виділених більш як 200 мільйонів гривень на утри-
мання персоналу використано майже 70 відсотків. Адміністрацією зони не 
вжито заходів щодо безпечного зберігання радіоактивних відходів. До цього 
часу не вирішено питання щодо їх захоронення, при тому що в зоні налічу-
ється близько тисячі місць неконтрольованого накопичення таких відходів. 

Із Чорнобиля вивозяться забруднений металобрухт, розукомплекто-
вана військова і цивільна техніка, ліс, продукти харчування. Водночас 
органи контролю, які мають стояти на перепоні цим порушенням, прак-
тично бездіють. Органами міліції зони відчуження належна охорона на-
вколо міста Прип’ять не забезпечена, це дає змогу шукачам металу безпе-
решкодно проникати на забруднену територію та вилучати його з метою 
подальшої реалізації. Так, протягом 2009–2010 років до суду спрямовано 
39 кримінальних справ за фактами порушення вимог радіаційної безпеки, 
частина з яких розглянута з винесенням вироків. 

Міністерством надзвичайних ситуацій, Адміністрацією зони відчу-
ження і зони безумовного (обов’язкового) відселення за всі роки існуван-
ня забрудненої території не оформлено правовстановлюючі документи на 
користування Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобиль-
ська пуща» землями лісового фонду в обсязі близько 240 тисяч гектарів. 
Це ускладнює контроль за використанням лісових угідь, сприяє уникнен-
ню відповідальності правопорушниками. 

Берегоукріплення ріки Прип’ять, тампонаж свердловин і колодязів 
практично не проводяться, внаслідок цього продовжується міграція радіо- 
нуклідів у підземні водні горизонти та в басейн ріки Дніпро.

Незважаючи на скрутне фінансування, службові особи підприємства, 
які працюють у зоні відчуження, допускають зловживання при викорис-
танні державних коштів, необґрунтовано встановлюють та виплачують 
надбавки до заробітної плати, надмірну винагороду, завищують вартість 
робіт, безпідставно списують обладнання. Так, перевіркою встановлено, 
що службові особи ДСП «Чорнобильська пуща» та Адміністрації зони 
відчуження впродовж трьох останніх років завищували посадові оклади 
окремим працівникам, яким при оплаті праці зазначали, нібито вони пра-
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цюють на переробці радіоактивних відходів. За даним фактом прокурату-
рою Київської області порушена кримінальна справа.

Виявлено факти завищення вартості виконаних робіт, цього року це: 
будівництво пункту захоронення радіоактивних відходів «Буряківка» та 
консервація траншей у цьому сховищі – майже на 2 мільйони гривень; ре-
монт доріг – на 400 тисяч гривень; винагорода працівникам центру «Тех-
ноцентр» – 554 тисячі гривень; вирубка дерев при проведенні реконструк-
ції автомобільної дороги Прип’ять–Буряківка – 5,6 мільйона гривень. За 
цими фактами проводяться перевірки. Я обіцяю, що будуть порушені 
кримінальні справи.

Генеральна прокуратура не раз звертала увагу керівників відповідних 
міністерств і відомств на ці та інші порушення закону, проте належних 
висновків, на жаль, не зроблено. Хочу попередити: якщо керівниками 
центральних органів влади не буде вжито конкретних заходів для по-
кращення ситуації, Генеральна прокуратура прийме постанову про їхню 
персональну відповідальність. Сподіваюся, що нарешті спільними зусил-
лями нам вдасться розв’язати проблеми, які не вирішувалися останніми 
роками, і знайти шляхи для ефективного подолання наслідків трагедії. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Слово має Андрєєв Юрій Борисович, президент Всеукраїнської гро-

мадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Підготуватися 
Віктору Степановичу Олійнику.

Ю. Б. АНДРЄЄВ, президент Всеукраїнської громадської організації ін-
валідів «Союз Чорнобиль України». 

Уважаемый Адам Иванович! Уважаемые участники парламентских 
слушаний! Дорогие чернобыльцы! Большинство проблем, возникших в 
связи с Чернобыльской катастрофой, стали безнадежными благодаря дей-
ствиям нашей исполнительной власти. Для всех чернобыльцев очевидны 
три главные проблемы: медицинская, жилищная и пенсионное обеспе-
чение граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. 
Ничего нового за 25 лет так и не появилось.

Президент Украины своим указом в декабре прошлого года дает поруче-
ние правительству: в бюджете 2011 года к 25-й годовщине Чернобыльской 
катастрофы улучшить медицинское обеспечение чернобыльцев, возоб- 
новить программу строительства жилья для граждан, пострадавших в 
результате Чернобыльской катастрофы, программу реабилитации радио- 
активно загрязненных территорий, завершить отселение семей с детьми 
из зоны безусловного (обязательного) отселения, полностью обеспечить 
жильем семьи с детьми, имеющими заболевания, связанные с аварией на 
Чернобыльской атомной станции, и ставшими инвалидами. 
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Что делает нынешнее правительство? Правительство оставляет уро-
вень медицинского обеспечения (об этом говорила Нина Ивановна Кар-
пачева) на уровне 2 гривни на человека в год и в то же время закладывает 
300 миллионов гривень на медицинское обеспечение государственных 
служащих высших рангов. Вот о ком заботится правительство, проявляя 
такую трогательную заботу!

Жилищная программа – ноль финансирования, уже третий год. Про-
грамма реабилитации зоны Чернобыльской катастрофы – ноль. Тем не 
менее, правительство Украины готовит парадный отчет о том, что указ 
Президента частично исполнен. Где же здесь частичность? Полное изде-
вательство и по сути, и по форме! 

Пенсионное обеспечение. Ситуация явно зашла в тупик. Минималь- 
ные пенсии, которые устанавливаются по судебным решениям, в 2– 
2,5 раза выше максимальных  пенсий  участников  ликвидации  аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. Пенсии по инвалидно- 
сти, наступившей  в  результате  травмы, полученной на  производстве, 
тоже в 2,5–3 раза выше пенсии инвалида-чернобыльца, который, защи- 
щая Родину, работая не во вредных, а в аварийных  условиях, получил 
увечья и стал инвалидом. В течение 10 лет никто не решает эту про- 
блему. 

Законопроект, поданный Шенцевым Д. А., Дейчем Б. Д., Рыжуком С. Н., 
выводит эту ситуацию из тупика. Его необходимо доработать, он как раз 
радикально решает проблему, зашедшую в тупик. Ведь нельзя же допус-
тить, чтобы чернобыльские пенсии по уровню были на 19-м месте среди 
всех социальных групп, существующих в Украине. 

Однако правительство находит радикальный выход. Чтобы не испол-
нять все эти решения, вносится законопроект № 7562 о гарантиях государ-
ства по исполнению решений суда. Этот законопроект в десятки раз со-
кращает размеры всех социальных выплат, а также пенсий чернобыльцам. 
При этом вводится формулировка, что размеры выплат будет устанавли-
вать Кабинет Министров. Даже если эта цифра будет равна нулю, это все 
будет в рамках закона.

Подобный закон уже принимался по инициативе правительства  
Тимошенко. Закон Украины «О Государственном бюджете Украины 
на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины» внес изменения в 106 законов Украины, но тогда Конститу- 
ционный Суд признал такие действия правительства и тогдашней коали- 
ции неконституционными, и они не вступили в силу. Нынешнее прави-
тельство рассчитывает, что оно сможет договориться с нынешним со-
ставом Конституционного Суда, поэтому позиция «Союза Чернобыль 
Украины» такова: наши протестные выступления, которые волной про-
йдут в марте и в апреле, должны завершиться тем, что законопроект  
№ 7562 будет отозван без рассмотрения (Оплески).
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Віктор Степанович Олійник, народний 
депутат, депутатська фракція «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина».  
За ним виступатиме Георгій Анатолійович Хиля.

В. С. ОЛІЙНИК, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України 
з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслід-
ків Чорнобильської катастрофи (Блок Юлії Тимошенко). 

Шановний Адаме Івановичу! Шановні учасники парламентських слу-
хань, ліквідатори та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи! 
Чверть століття відділяє нас від найбільшої техногенної катастрофи в іс-
торії України і світу, катастрофи, наслідки якої наша держава, а особливо 
більше 2 мільйонів наших громадян, які мають статус ліквідаторів або по-
терпілих, відчуватимуть ще не одне десятиліття. Вони, а це люди, в яких 
Чорнобиль забрав частину життя, здоров’я, позбавив роботи, докорінно 
змінив спосіб життя, як ніхто інший відчувають сьогодні соціальну не-
справедливість, відчувають на собі, що таке жити на пенсію або соціальну 
допомогу в розмірі для більшості, я наголошую, не більше 900 гривень.  
І це за умов, коли майже щодня підвищуються ціни на продукти, невпин-
но на десятки процентів зростають тарифи на комунальні послуги, паса-
жирські перевезення. 

Уряд заявляє, що зростає ВВП, збільшується бюджет, але водночас, 
я наголошую, зменшує реальне фінансування чорнобильських програм. 
Хочу навести лише декілька цифр. Бюджет усіх чорнобильських програм 
у 2011 році, з урахуванням навіть офіційного показника інфляції 10 від-
сотків (який справді несерйозний, м’яко кажучи), набагато менший, ніж 
фінансування чорнобильських програм у 2010 році. 

Фінансування надзвичайно важливих чорнобильських програм сьо-
годні взагалі вражає. На програму безоплатного харчування дітей у 2010 
році виділено 575 мільйонів гривень, у 2011 році – 574 мільйони, мінус  
1 мільйон. Про яку якість чи взагалі норми харчування можна говорити? 
Виходячи з цих цифр, деякі «умільці», які займаються харчуванням, на-
приклад у Житомирській області, пропонують дітям замість повноцінних 
обідів цукерки і печиво. Це реальні цифри. Впевнений, що тут є робота 
для правоохоронних органів. Про яке здоров’я дітей ми можемо говорити 
за таких умов? 

Сьогодні, в умовах різкого зростання кількості інвалідів серед чорно-
бильців, про що вже говорили попередні промовці, програма оздоровлен-
ня, на мою думку, має бути пріоритетною. Тому що це необхідна складова 
того, щоб чорнобильці просто жили. 

Що закладено в державному бюджеті? На оздоровлення у 2011 році 
виділено майже стільки коштів, як і в 2010 році. Що це реально означає 
в цифрах? А це означає, що як мінімум на 20 відсотків зменшиться кіль-
кість путівок для оздоровлення, як мінімум на 20 відсотків буде менше 
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оздоровлено дітей-чорнобильців у цьому році. Мабуть, риторичне запи-
тання: чому так відбувається?

На вирішення житлових проблем у бюджеті взагалі коштів не перед-
бачено. Хоча лише серед інвалідів-чорнобильців 10 тисяч сімей потребу-
ють поліпшення житлових умов. Не передбачено коштів у державному 
бюджеті і на формування Єдиного державного реєстру чорнобильців, що 
сьогодні також необхідно, і ви самі на місцях бачите, що це потрібно зро-
бити. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати.

Чому так відбувається? Якщо ми звертаємося до уряду, уряд відпові-
дає, що немає коштів. Але ж кошти є. Є кошти на будівництво вертолітних 
майданчиків, на закупівлю нових літаків, вертольотів, на ремонт дач. На 
чорнобильські проблеми немає. Чому? Мабуть, риторичне запитання. 

Однак найбільшим подарунком чорнобильцям у 2011 році від уряду 
Азарова став не бюджет, а законопроект, про який сьогодні говорив майже 
кожен другий промовець, – про гарантії держави щодо виконання рішень 
суду. Під такою гарною назвою уряд пропонує законопроект, який фак-
тично нівелює, знищує чинну систему соціального захисту чорнобильців. 

Суть змін, запропонованих до Закону України «Про статус і соціаль-
ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи», полягає в тому, що розмір всіх чорнобильських виплат (про це 
вже говорили сьогодні), пов’язаних з прожитковим мінімумом, мінімаль-
ною пенсією, мінімальною заробітною платою чи навіть мінімальною сти-
пендією (до речі, хочу наголосити, що ця норма закону на сьогодні вико-
нується), пропонується замінити словами «згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України». 

А як може бути насправді? Думаю, немає потреби пояснювати, що це 
може бути 10 гривень, може бути 100, може бути 500 гривень, а можна 
взагалі сказати «нет денег». Як жити тим сотням людей, які сьогодні при-
їхали під стіни Кабінету Міністрів і Верховної Ради України. Ще ніколи 
такого не було. Як правило, на чорнобильські слухання збираються люди, 
ми слухаємо доповіді. Сьогодні тисячі людей приїжджають з єдиною ви-
могою – захистити те, що у них є, захистити базовий закон, який діє вже 
десятки років. 

Законопроект № 7562 за своєю суттю і змістом суперечить Конститу-
ції України, цілій низці законів, але профільний Комітет з питань право-
суддя вже прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати 
його в першому читанні.

Ми, опозиція, без сумніву, зробимо все, щоб цей законопроект не був 
прийнятий. Однак сьогодні і від вашої громадянської позиції, шановні 
чорнобильці, шановні представники громадських організацій, багато в 
чому буде залежати, чи буде прийнято цей законопроект, чи не буде. Тіль-
ки спільними зусиллями ми можемо цього досягти.

Дякую за увагу (Оплески).
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Георгій Анатолійович Хиля, голова Рів-
ненської обласної організації Всеукраїнської громадської організації 
«Союз Чорнобиль України». Підготуватися Володимиру Анатолійовичу 
Ігнащенку.

Г. А. ХИЛЯ, голова Рівненської обласної організації Всеукраїнської гро-
мадської організації «Союз Чорнобиль України». 

Шановний Адаме Івановичу! Побратими мої, дорогі чорнобильці! 
Учасники парламентських слухань! Ми вже багато років чуємо слова «мі-
німізація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». Мінімізація почала-
ся. Законопроектом № 7562 почалася мінімізація чорнобильців, а не на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нічого, подолаємо й це, не раз уже 
долали, і цей уряд теж подолаємо. 

Скажу єдине. Коли формувалася наша незалежна держава, у 1991–
1992 роках, тоді ми утворили нашу організацію, і пам’ятаю, як наші молоді 
урядовці, молоді парламентарії їздили за кордон і казали: «Ми з України». 
Питали: «Що таке Україна?». Відповідали: «Чорнобиль». О, Чорнобиль 
знають. Тобто це візитівка. Ось ви – перша візитна картка нашої України. 
Ще тоді не було Кличків, не було нікого. Ми є Чорнобиль – перша візит-
ка, і ця прописка, ця реєстрація залишиться в наших серцях довічно. Так 
воно й буде, навіть питань немає. 

Сьогодні ми говоримо, що треба щось робити. То давайте робіть! Що 
для цього, дозвіл треба? Парламент – треба робити, уряд – треба робити, 
усі кажуть, що треба робити. То що, треба дозвіл? Хлопці, робіть, будь 
ласка, тільки без законопроекту № 7562. «Таможня» дає добро. Все. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Володимир Анатолійович Ігнащенко, пер-
ший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища 
України. Підготуватися Юрію Івановичу Костенку.

В. А. ІГНАЩЕНКО, перший заступник міністра охорони навколишнього 
природного середовища України. 

Шановний Адаме Івановичу! Пані та панове! Пріоритетні заходи з 
охорони навколишнього природного середовища в межах чорнобильської 
зони відчуження спрямовуються на запобігання поширенню радіонуклі-
дів за межі зони. Радіаційний стан поверхневих та підземних вод, атмо- 
сфери є об’єктом постійного моніторингу. 

Для територій, прилеглих до зони відчуження, радіаційна безпека ви-
значається передовсім міграційними процесами, що включають винесен-
ня радіонуклідів за межі зони водними, повітряними, біогенними і тех-
ногенними шляхами. Серед завдань, що мають забезпечити запобігання 
розповсюдженню радіонуклідів, слід відзначити посилення державного 
екологічного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, 
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особливий пріоритет – контроль за станом гідротехнічних споруд у ме- 
жах зони відчуження, застосування комплексних механізмів оцінки впли-
ву на довкілля, запобігання лісовим пожежам, ліквідація радіоактивно-
го забруднення деревини (після пожежі різко збільшується перенесення  
радіонуклідів), заліснення територій та створення нових об’єктів при- 
родно-заповітного фонду. 

Традиційно проблемним питанням є забезпечення належного фінан-
сування робіт у зоні відчуження, яке насамперед необхідно спрямувати 
на поводження з відходами, рівень радіоактивного забруднення яких уне-
можливлює їх вивезення за межі зони відчуження. Цього року за рахунок 
коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середови-
ща на ці цілі передбачається спрямувати більше 500 мільйонів гривень, 
що надходитимуть до фонду в рамках екологічного податку, який справ-
ляється за утворення радіоактивних відходів.

Ще один пріоритет – соціально-економічне відновлення території зони 
відчуження. Хочу особливо відзначити прийняття Верховною Радою Зако-
ну України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
на період до 2020 року». Саме з метою практичного застосування дуже важ-
ливих, але рамкових положень цієї стратегії Міністерство екології спільно з 
експертами, у тому числі з Європейського Союзу, розробило Національний 
план дій з охорони навколишнього природного середовища України на пері-
од з 2011 до 2015 року, що стане основним комплексним механізмом впровад- 
ження цілей стратегії, визначить конкретний перелік заходів, їх виконавців, 
строки, джерела та, що особливо важливо, – обсяги фінансування. Вперше 
ми отримаємо пряму бюджетну підтримку від Євросоюзу, і ці немалі кошти 
частково будуть спрямовуватися на зазначені заходи.

Уряд України визначає можливості використання найбільш радіоак-
тивно забруднених територій і створює умови для соціально-економічного 
відродження місцевих громад, відновлення сільськогосподарського ви-
робництва, середнього і малого бізнесу. Користуючись нагодою, ми за-
кликаємо міжнародну спільноту розглянути можливості підтримки та 
розвитку екологічного туризму, а також максимально сприяти віднесен-
ню частини зазначених територій до категорії світового біорізноманіття з 
метою можливого подальшого створення заповідників. 

Питання сталого розвитку місцевих громад, що проживають на радіо-
активно забруднених територіях, мають стати предметом вивчення та фі-
нансування з боку не тільки уряду України, а й міжнародних організацій, 
інших донорів, які брали на себе відповідні зобов’язання (про це говорили 
попередні промовці). Фінансова підтримка органів місцевого самовряду-
вання та надання грантів громадам для реалізації ініціатив соціально-
економічного розвитку мають супроводжуватися залученням населення 
до розроблення місцевих стратегій відродження та планів дій з охорони 
навколишнього природного середовища.
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Саме забезпечення дотримання природоохоронного законодавства, 
проведення екологічних експертиз, запровадження Концепції сталого 
розвитку, стратегічного екологічного квотування та транскордонної оцін-
ки впливу на довкілля і є передумовою забезпечення екологічної безпеки 
з метою сталого соціально-економічного розвитку.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Юрій Іванович Костенко, народний депу-
тат, фракція Блоку «Наша Україна – Народна самооборона». За ним ви-
ступатиме Дмитро Анатолійович Базика. 

Ю. І. КОСТЕНКО, член Комітету Верховної Ради України з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
(Блок «Наша Україна – Народна самооборона»). 

Шановні колеги! Враховуючи обмеженість часу, я представлю лише 
декілька принципових узагальнень, що стосуються теми парламентських 
слухань. Ці висновки базуються на 20-літній діяльності у цій сфері. 

Перше – перспективність використання ядерної енергетики загалом. 
Попри стрімке зростання використання мирного атома (на сьогодні це 
майже 20 відсотків світового виробництва електроенергії), що обумовле-
но наявністю на Землі великих покладів урану, а також дешевизною ви-
робленої кіловат-години на атомних станціях, саме запроектна аварія на 
Чорнобильській атомній станції змусила принципово переглянути всі ви-
моги щодо безпеки використання ядерної енергії, а це призвело до збіль-
шення більш як у 6 разів вартості будівництва нових енергоблоків, і таким 
чином було розвіяно міф про дешевизну ядерної енергетики. 

Сьогоднішні трагічні події в Японії, де на атомній станції «Фукусі-
ма-1» також стрімко розвивається запроектний сценарій аварії, що за-
грожує перерости в ядерну катастрофу небачених раніше масштабів, вже 
змусили низку країн терміново переглянути свої ядерні програми. 

Отже, висновок перший: некерованість та загрози, що криються у дію-
чих атомних реакторах, невирішеність проблем великомасштабних ядер-
них аварій не дають змоги на цьому етапі розвитку людства розглядати 
ядерну енергетику як безпечну та перспективну.

Друге – стан ядерної енергетики України. Незважаючи на те, що 
Україна входить до п’ятірки найбільш потужних європейських країн, 
що мають атомні електростанції, за 20 років незалежності системних 
змін у ядерній галузі не відбулося. Принципових для безпечного ви-
користання ядерної енергії елементів ядерно-паливного циклу, орга-
нізаційної інфраструктури, наукової підтримки та сучасної підготовки 
кадрів в Україні так і не створено. Підтвердженням цього є нещодавнє 
рішення уряду використовувати застарілий тип реакторної установки 
ВВР-1000, розроблений ще за радянських часів, при добудові Хмель-
ницької атомної станції. І це в той час, коли всі країни, які розвивають 
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ядерні програми, орієнтуються на реактори третього покоління з прин-
ципово іншими системами безпеки. 

Отже, висновок другий: попри те, що на своїй території маємо Чор-
нобиль, ставлення української влади до безпеки використання ядерної 
енергії залишається таким, як за радянських часів. Нагадаю, що батьки 
реактора чорнобильського типу академіки Александров і Доллежаль про-
понували їх встановлювати ледь не на Червоній площі у Москві, такими 
безпечними вони їм видавалися. Як відомо, до Москви діло не дійшло, а 
ось у Києві на Хрещатику 1 травня 1986 року українські діти на демон-
страції повною мірою відчули на своїй щитовидці усю силу та «безпеч-
ність» так званого радянського мирного атома. 

Третє – стратегія подолання наслідків аварії на Чорнобильській атом-
ній станції. Є дві принципові проблеми, які за 25 років не лише не набли-
жаються до вирішення, більше того, вони лише поглиблюються. 

Перша проблема – радіоактивне забруднення території після вибуху 
реактора. Як відомо, наша стратегія базується на критерії щільності за-
бруднення радіонуклідами, а не на критерії дозового навантаження лю-
дини, як в інших країнах. Вона стимулює щорічне збільшення бюджетних 
витрат і водночас завдає дедалі більшої шкоди населенню, яке проживає 
на забруднених територіях, оскільки заохочує людину більше споживати 
забруднених радіонуклідами продуктів харчування, бо такою є наша кон-
цепція.

Друга проблема – зруйнований реактор. Відповідально заявляю, що 
згода українського уряду на зміну стратегії вилучення з саркофага близько 
200 тонн паливовмісних матеріалів і тисяч тонн високоактивних відходів 
на стратегію будівництва ще одного укриття означає лише одне – великі 
міжнародні кошти будуть витрачені на свого роду театральну декорацію, 
якою світ відгородиться від цієї глобальної катастрофи (Оплески). А весь 
тягар вирішення чорнобильських проблем Україна буде змушена забез-
печувати з власної кишені. Згадайте ядерне роззброєння України, яке ми 
до сьогодні фінансуємо з державного бюджету.

Отже, висновок третій: за 25 років світ принципово змінив свої під-
ходи і до використання ядерної енергії, і до ядерної та радіаційної без-
пеки. За 25 років змінилося багато і в нас. Ми стали незалежними, 5 разів 
обирали Президента, 6 – парламент, змінили майже 20 прем’єр-міністрів. 
Незмінною залишається лише наша доморощена політика. Вона чомусь 
більше схожа не на сучасну європейську, яка базується на безпеці та доб- 
робуті людини, а, скоріше, на типову радянську безвідповідальність, яка 
веде лише до нових чорнобилів.

Дякую за увагу (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Базика Дмитро Анатолійович, голова про-
блемної комісії «Проблеми радіаційної медицини» Міністерства охорони 
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здоров’я та Національної академії медичних наук України. Підготуватися 
Володимиру Петровичу Кобчику.

Д. А. БАЗИКА, голова проблемної комісії «Проблеми радіаційної меди-
цини» Міністерства охорони здоров’я та Національної академії медичних 
наук України. Шановний Адаме Івановичу! Шановні колеги! 25 років для 
медиків – це певний етап. За ці роки зросла захворюваність дітей на рак 
щитоподібної залози, збільшилась кількість ліквідаторів-інвалідів, маса 
захворювань у евакуйованих. Змінилося покоління, з’явилися діти у лік-
відаторів, у евакуйованих. Проблеми залишаються. Передовсім це про-
блеми низького фізичного розвитку дітей, наявність у них соматичних 
захворювань. На сьогодні вже йдеться про вроджені вади у дітей. У лікві-
даторів за ці роки високою була захворюваність на лейкемію. Тепер вона 
дещо знижується, але підвищуються інші загрози – рак щитоподібної за-
лози, деякі форми інших захворювань. 

Чого нам чекати найближчими роками? Насамперед підвищення пе-
редчасної смертності ліквідаторів від серцево-судинних захворювань, гі-
пертонічної хвороби, цереброваскулярних захворювань. Збільшення он-
кологічних захворювань, таких як рак щитоподібної залози, у ліквідаторів 
та евакуйованих, рак молочної залози у жінок-ліквідаторів, який підви-
щився вже у 1,5 раза, рак легенів, рак сечовидільних шляхів тощо. Підви-
щення захворюваності евакуйованих. 

Чи зможемо ми з цим впоратися? Україна, її медична система була него-
товою до Чорнобиля. Сьогодні у нас така система є, у нас є диспансери, кабі-
нети радіаційного захисту, є Науковий центр радіаційної медицини, Інститут 
ендокринології, Інститут педіатрії (про які вже говорили). У системі Мініс-
терства охорони здоров’я та Національної академії медичних наук України 
працює маса досвідчених фахівців. У нас є Державний реєстр України осіб, 
які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, який працює, не-
зважаючи на масу недоліків. У нас є Національний канцер-реєстр України, 
який є одним з найкращих у світі, навіть у Росії такого канцер-реєстру не-
має. Так що можливості для протистояння у нас є.

Що нам треба робити? Передовсім нам необхідно налагодити ефектив-
ну діагностику актуальних захворювань, а саме онкологічних та серцево-
судинних. Забезпечувати медичною апаратурою, ліками тощо.

Сьогодні виступали екологи, я почув адміністративну думку, яка зво- 
диться до того, що найкраще – залишити «чисту галявину». «Чиста галя-
вина», тобто чиста земля без радіонуклідів, не вирішить медичних про-
блем. Медичні проблеми полягають у тому, що 95 відсотків дози опро-
мінення вже отримані ліквідаторами і населенням. І головне завдання на 
сьогодні – займатися не профілактикою, а лікуванням людей, які цього 
потребують, щоб зберегти не здоров’я, а життя учасникам ліквідації на-
слідків аварії та евакуйованим внаслідок цієї катастрофи.
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Впевнений, що сьогоднішні парламентські слухання дуже важливі. 
Хотів би ще зупинитися на проблемах інвалідів. Кількість інвалідів серед 
ліквідаторів не зростає, їх кількість з 2002 року почала зменшуватися, і це 
пов’язано з тим, що зростає смертність. На 6 тисяч осіб зменшилося число 
інвалідів. Тим же числом… (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Слово має Володимир Петрович Кобчик, голова Товариства ветеранів 

та інвалідів ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. За ним виступатиме 
Володимир Андрійович Даниленко. 

В. П. КОБЧИК, голова Товариства ветеранів та інвалідів ліквідації ава-
рії на Чорнобильській АЕС. 

Уважаемый Адам Иванович! Уважаемые участники парламент-
ских слушаний! Уважаемые ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС! Уважаемые и дорогие припятчане! Вот и пришло время подво-
дить печальные итоги печального юбилея. Еще более печален тот факт, 
что на атомной станции «Фукусима-1» произошел целый ряд взрывов 
с расплавлением активной зоны первого, второго, третьего и четвертого 
энергоблоков реактора, эта угроза может перекинуться на пятый и шес-
той энергоблоки, разрушается здание реакторных отделений, происходят 
значительные выбросы радиации. Именно мы по-настоящему понимаем 
состояние работников этой атомной станции и искренне им сочувствуем. 
И мы абсолютно уверены, что правительство Японии их никогда не оста-
вит в беде, чего не можем сказать о себе (Оплески). 

Как мы, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, эвакуированные 
из эпицентра трагедии, прожили эти 25 лет? В сплошной борьбе за свои 
социальные права, за выживание, в бесконечных больницах. Предыдущий 
товарищ, медик, в своем выступлении сказал, что есть масса центров, масса 
больниц для ликвидаторов. Пусть он ответит только на один вопрос: в каком 
из этих центров есть хотя бы вата? Об остальном я не говорю (Оплески). 

Мы локализовали аварию на ЧАЭС ценой своего здоровья и ценой 
жизни наших товарищей, остановили три работающих гиганта, что, к 
сожалению, пока не могут сделать японцы. И только сегодня в связи с 
трагедией в Японии появились неоспоримые подтверждения, что работ-
ники Чернобыльской АЭС проявили массовый героизм и действительно 
спасли планету. Мы знаем, что японское правительство отозвало работ-
ников атомных станций, чтобы они дальше не гибли там, не страдали.  
А с Чернобыльской атомной станции не ушел ни один человек, пока их не 
увезли в разные больницы, начиная с 6-й клинической больницы города 
Москвы и в другие города всего Советского Союза. После этого подняли 
и включили в сеть страны три энергоблока, которые выработали после 
аварии 158 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Всего 309, из них 
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до аварии – 151, то есть после аварии на целых 7 миллиардов киловатт-
часов больше. Но против политических амбиций Чернобыльская атомная 
станция не смогла устоять, ее судьбу вы прекрасно знаете. 

Похоже, что и судьба оставшихся участников ликвидации аварии и 
ее последствий незавидна. Указом Президента Украины «Про заходи, 
пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», поручением 
Президента правительству и Постановлением Верховной Рады Украины 
«Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС з нагоди 25-х роковин Чорнобильської катастрофи» полнос-
тью уничтожаются чернобыльцы вообще (Оплески). Вот у меня эти три 
документа. Здесь нет ни одного конкретного пункта ни о социальной за-
щите, ни вообще о чем-либо, просто сплошная радиоактивная вода. 

В течение последних 20 лет руководство страны 39 раз вмешивалось в 
базовый закон и постепенно его выхолащивало. Потом пошли еще даль-
ше – сначала ликвидировали награды, потом отменили парламентские 
слушания, потом не приняли постановление Верховной Рады к 24-й го-
довщине Чернобыльской катастрофы. После этого руководство страны 
во главе с Президентом не пришло к памятнику героям-чернобыльцам, 
чтобы отдать долг уважения и памяти. И, наконец, убийственный проект 
закона № 7562 «про гарантії держави щодо виконання рішень суду». 

Поэтому, исходя из реального социального положения участников лик-
видации Чернобыльской катастрофы, по результатам многочисленных 
встреч и переговоров с вице-премьер-министром Сергеем Леонидовичем 
Тигипко мы требуем:

основные и дополнительные пенсии и все другие социальные вы- 
платы инвалидам, участникам ликвидации аварии, эвакуированным из 
эпицентра катастрофы и детям-инвалидам повысить до уровня решения 
судов по Украине, это первый этап, и второй этап – применение формулы, 
которую господин Рыжук отозвал из Верховной Рады;

разработать Национальную программу преодоления последствий Чер- 
нобыльской катастрофы на 2011–2021 годы; 

незамедлительно отозвать из Верховной Рады законопроект № 7562 
(Оплески);

пересмотреть Государственный бюджет Украины на 2011 год по 
чернобыльским программам, выделив 100 миллионов гривень на лекар-
ства и лечение, 150 миллионов гривень на строительство и приобретение 
жилья;

внести изменения в Закон Украины «Про поховання та похоронну 
справу», которые мы подали в Верховную Раду;

И последнее – наградить всех участников-инвалидов государственной 
наградой – орденом «За мужество». Если страна не может наградить всех, 
то хотя бы участников ликвидации аварии в 1986–1987 годах. Это были 
самые тяжелые годы… (Оплески).
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Слово має Володимир Андрійович Даниленко, народний депутат, 

фракція Компартії України. Підготуватися Удовиченку.

В. А. ДАНИЛЕНКО, член Комітету Верховної Ради України з питань 
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи (Комуністична партія України). 

Шановні учасники парламентських слухань! Чорнобильська ката-
строфа – це відкрита рана на тілі нашого народу, і з кожним роком вона 
все більше ятрить. Бо з кожним роком наші співвітчизники, які постраж-
дали внаслідок цієї катастрофи, відчувають себе все менш захищеними. 
Сподівання на належний соціальний захист кожного року руйнуються з 
прийняттям Державного бюджету України. Уряд щоразу вдається до ска-
сування чи звуження пільг, передбачених чинним законодавством. Свід-
ченням того є внесений на розгляд Верховної Ради України законопроект 
про гарантії держави щодо виконання рішень суду (№ 7562), про який 
сьогодні говорили, за який наша фракція голосувати однозначно не буде 
(Оплески).

Цього року, коли виповнюється чверть віку від тієї страшної трагедії, 
на жаль, доводиться визнавати, що через політику, яку всі ці роки прово-
дили українські уряди, соціальні проблеми чорнобильців з кожним роком 
загострюються, але з окремими з них миритися не можна.

Зокрема, це стосується медичного обслуговування. Саме з цього при-
воду до мене як народного депутата надходить чи не найбільше звернень 
громадян. У Державному бюджеті України на 2011 рік кожному постраж-
далому внаслідок Чорнобильської катастрофи держава передбачила на 
лікування та санаторно-курортне оздоровлення лише 172 гривні. Цих ко-
штів не вистачить навіть на діагностику. Державні програми, спрямовані 
на оздоровлення тяжкохворих чорнобильців, з року в рік недофінансову-
ються. 

Не менш гострою є проблема санаторно-курортного оздоровлення. 
Так, у 2010 році з 2,5 мільйона осіб, станом на 1 грудня, оздоровлено  
89 тисяч, або 3,5 відсотка, тобто лише кожен тридцятий з числа тих, хто 
має право на оздоровлення.

Стосовно житлових умов. Сьогодні вже говорили, що корупційні схе-
ми геть позбавляють постраждалих чорнобильців права отримати житло, 
навіть якщо для цього є можливість. Наприклад, у місті Путивль Сумської 
області за державні кошти товариством «Північтрестбудмонтаж» спо-
руджено будинок для 65 інвалідів-чорнобильців. Держава перерахувала 
цьому товариству 13 мільйонів гривень, але підприємство з метою збіль-
шення свого прибутку відмовилося передавати Міністерству надзвичай-
них ситуацій квартири для забезпечення інвалідів-чорнобильців, доки 
міністерство не підпише додаткову угоду. 
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З цього приводу є судове рішення. Починаючи з 2009 року, мною не- 
одноразово направлялися звернення та запити до Генеральної прокура- 
тури, Міністерства надзвичайних ситуацій, інших державних установ з 
вимогою вирішити це питання, але результатів ніяких. Вікторе Анатолі-
йовичу, я до вас сьогодні ще раз звертаюся від імені чорнобильців Сум-
ської області з проханням вирішити цю проблему. Дім стоїть повністю го-
товий вже третій рік, відповідальності за це ніхто не несе. І таких будинків 
в Україні багато. 

Перелік чорнобильських проблем можна було б продовжувати, це і 
транспорт, і недосконалість механізму пенсійного забезпечення тощо. 
Стан їх вирішення свідчить про одне: держава не виконує навіть вимог 
Конституції, по суті, кинула чорнобильців напризволяще. 

Враховуючи викладене, фракція комуністів у Верховній Раді вважає 
за необхідне доручити уряду: 

якнайшвидше внести на розгляд Верховної Ради проект Загально-
державної цільової соціально-економічної програми подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи на 2012–2016 роки; 

при підготовці пропозицій щодо внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2011 рік» збільшити рівень фінан-
сування основних бюджетних програм, спрямованих на покращення со-
ціального стану чорнобильців; 

відновити фінансування програм, за якими здійснювалося надання 
пільгового житла інвалідам-чорнобильцям; 

відновити зруйновану єдину систему державного управління у сфері 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; 

розглянути проблему створення належної лікувально-діагностичної 
бази закладів для лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. 

До проблем чорнобильців потрібно рішуче повертатися і займатися 
ними щоденно, а не тільки під час роковин трагедії.

Дякую вам за увагу (Оплески). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Володимир Петрович Удовиченко, місь-
кий голова міста Славутича (Оплески). Підготуватися Шершуну. 

В. П. УДОВИЧЕНКО, Славутицький міський голова (Київська область). 
Дякую. Не треба, Адаме Івановичу, так сумбурно ставитися до емоцій у 
цьому залі, це зал українського народу (Оплески). Він посилає своїх пред-
ставників для того, щоб парламентарії завжди захищали інтереси народу, 
навіть за дуже обмежених ресурсів. Тут зібралися розумні, інтелігентні 
люди, вони навіть аплодували представникам уряду, які сьогодні допо-
відали на високому професійному рівні, дотримувалися регламенту,  
називали цифри, в які самі не вірять, але називали, тому що ці цифри  
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повторюються в усіх рекомендаціях попередніх парламентських слухань, 
в урядових постановах, але, на превеликий жаль, вони лише на папері 
(Оплески). 

А треба зробити дуже просто, шановні урядовці. Указ Президента 
України «Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської ка-
тастрофи» є, причому треба віддати належне Адміністрації Президента і 
Віктору Федоровичу, підписаний 11 жовтня 2010 року, і розумні речі на-
писані. Наприклад, у пункті 1 чітко поставлено завдання «проаналізувати 
заходи, вжиті щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в 
Україні, розглянути стан виконання Загальнодержавної програми подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 роки… та під-
готувати за результатами такої роботи пропозиції щодо поліпшення си-
туації у цих сферах». Тому сьогодні доповіді мають бути чесні і правдиві. 
Проаналізуйте, що зроблено за 25 років, що необхідно зробити далі, що ми 
не зробили. А я вам скажу: нічого ми не можемо зробити (Оплески). 

Якщо назвати тільки суми, Володимире Івановичу, ви їх знаєте, які по-
трібні для завершення всіх робіт у зоні Чорнобильської атомної електро-
станції, – це мільярди. Мільярди доларів, мільярди євро! Назвати суми на 
соціальний захист – це мільярди! А реалізація – 3,17 відсотка. 

Візьмемо четверту зону. Пропонується скасувати зони радіоактивно-
го забруднення. Так не можна ставити питання. Необхідно сказати, що 
зроблено у цих населених пунктах для людей, щоб можна було з чистою 
совістю зняти ці зони. Ми говорили про це. Наприклад, Славутич, який 
демонстрував, що треба проводити економічну, соціальну, екологічну ре-
абілітацію. 

І сьогодні, перш ніж вести мову про зняття статусу, треба говорити 
про покращення інфраструктури у радіоактивно забруднених населених 
пунктах, хоча б садочок один відкрити, хоч школу якусь, хоч спортивний 
заклад один побудувати, басейн хоча б 10-метровий. Необхідно покращи-
ти рівень життя молодого покоління. Ось про що треба говорити. А потім 
скласти ці цифри і сказати: грошей немає. Перш ніж зону знімати, треба 
знайти гроші на вирішення соціальних проблем за принципом «утром – 
деньги, вечером – стулья». Тоді зони будемо знімати. 

Якщо подивимося цифри, Юрій Іванович Костенко повертав нас до 
цієї теми. Хоч ви були і розробником меморандуму, треба теж, Юрію Іва-
новичу, пам’ятати про це. Меморандум – це просто жах. Це декларація – і 
закриття станції, і здача ядерної зброї. Нічого за те наша ненька Україна, 
яка пнеться, щоб стати цивілізованою державою, не отримала. Є генетика, 
є земля, є все. Треба трохи співпраці, трохи допомоги. Чому б не допомог-
ти нашому українському Чорнобилю? 

У меморандумі (я зараз вичитав) є зобов’язання країн «Великої вісім-
ки» надавати всеохоплюючу програмну допомогу. Всеохоплюючу! Мож-
на український термін розшифрувати? Чому б сьогодні не повернутися до 
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цього, Адаме Івановичу? У рекомендаціях все це є. Чому б не звернутися у 
25-ті роковини Чорнобильської катастрофи до світового співтовариства, 
до парламентаріїв країн «Великої вісімки», які були ініціаторами закрит-
тя Чорнобильської атомної станції, щоб розвивати атомну енергетику в 
себе? Звернутися і сказати: шановні друзі, давайте будемо чесними, сові-
сними і допоможемо Україні в цей непростий час. Чорнобиль – це пере-
пустка у майбутнє для всього світу, а не тільки для України. 

Дякую за увагу (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимире Петровичу. 
Слово має Шершун Микола Харитонович, народний депутат, фракція 

Народної партії України. За ним виступатиме Василь Федорович Чехун. 

М. Х. ШЕРШУН, перший заступник голови Комітету Верховної Ради 
України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи (Блок Литвина). 

Шановний Адаме Івановичу! Шановні учасники парламентських слу-
хань! За 25 років, що минули з часу чорнобильського вибуху, всі ми пе-
реконалися, що чорнобильські проблеми самі по собі не зникають, а ра-
діоактивно забруднені території не стають безпечними. Для цього мають 
докладатися фінансові, наукові та організаційні зусилля на державному 
рівні. 

Що ми маємо на сьогодні? У державі немає єдиного центрального ор-
гану, який за це відповідає, про що я кажу на кожних парламентських слу-
ханнях. Розпорошеність ресурсів та відповідальності по різних міністер-
ствах призвела до того, що вирішення чорнобильських проблем звелося 
виключно до ведення статистики. Дієву систему державного управління 
у цій сфері, передовсім на місцях, практично розформовано. Вважаю, що 
під час адміністративної реформи необхідно створити єдиний управлін-
ський центр з розв’язання чорнобильських проблем, поставити перед ним 
чіткі завдання і терміни, після закінчення яких спитати.

Я підтримую Сергія Рижука, що на сьогодні найважливіші питання – 
відродження радіоактивно забруднених територій, стимулювання їх роз-
витку, підвищення інвестиційної привабливості. Давно потрібно було 
розпочати відроджувати забруднені території та повертати їх до повно-
цінного життя. Однак заради цього здійснювати механічне переведення 
у розряд чистих значної кількості радіоактивно забруднених територій 
категорично не можна! Робити це треба науково обґрунтовано, зважено, з 
урахуванням інтересів людей та пропозицій місцевої влади.

Ми дійшли до того, що радіаційна обстановка на забруднених терито-
ріях вже навіть не моніториться. Упродовж останніх двох років дозиме-
трична паспортизація населених пунктів, віднесених до зон радіоактив-
ного забруднення, взагалі не здійснювалася, і кошти на це не виділялися, 
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мабуть, сподіваючись, що матінка-природа вже сама навела порядок. Од-
нак через 25 років після аварії в Україні залишаються сотні населених 
пунктів, де паспортні дози опромінення або вміст радіонуклідів у продук-
тах місцевого виробництва перевищують встановлені допустимі норми. І 
найбільш прикро, що люди навіть не знають про це. Наприклад, в окремих 
населених пунктах Рівненської області дози внутрішнього опромінення 
дітей лише за рахунок споживання забрудненого молока сягають рівнів, 
які значно перевищують допустимі норми. 

При цьому останнім часом нас намагаються переконати, що у чорно-
бильців культивується синдром жертви і приреченості, з чим я категорич-
но не погоджуюся. Ще у 2006 році я разом з моїм колегою Зарубінським з 
фракції Народної партії підготували законопроект про загальнодержавну 
програму ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно 
забруднених територіях. Закон Верховна Рада ухвалила, але тодішній 
Президент наклав на нього вето, аргументуючи тим, що неможливо вра-
хувати її завдання, показники та заходи у проекті Державного бюджету 
України. Це була величезна помилка. Закон чітко регламентував проти-
радіаційні заходи у сільськогосподарському виробництві, відкривав доро-
гу отриманню радіологічно безпечної продукції, посилював захист насе-
лення, давав можливість економічно і соціально розвивати такі території, 
а також створювати нові робочі місця. 

Тому сьогодні я, користуючись нагодою, звертаюся до Прем’єр-міні- 
стра. Миколо Яновичу, внесіть до парламенту загальнодержавну програ-
му ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруд-
нених територіях та комплексної їх реабілітації і підкріпіть її реальними 
коштами. Я готовий і сьогодні брати участь у цій роботі. Тільки впевнени-
ми діями та спільними зусиллями ми з часом зможемо стерти з частини 
нашої України тавро чорнобильської зони, і в цьому чорнобильці нас під-
тримують. 

Однак є й негативний приклад. Це законопроект № 7562, який зводить 
нанівець існуючі невеликі соціальні гарантії. Чорнобильці рішуче висту-
пають проти його прийняття, і фракція Народної партії також рішуче ви-
ступає проти прийняття цього законопроекту (Оплески). 

Не хочу, щоб мене звинуватили у нагнітанні психологічного напру-
ження, але впевнений, що законодавчо-революційно неможливо відміни-
ти Чорнобильську катастрофу, її неможливо стерти з пам’яті людей. Не-
можливо скасувати поняття «постраждалий», «катастрофа», «зони», як 
багатьом хочеться. Прокляття посиплються безперервним потоком, цього 
не можна допустити. 

Наостанок. З огляду на ситуацію, що склалася на атомних електро-
станціях Японії, хочу наголосити на необхідності посилення заходів без-
пеки на діючих українських АЕС, дотримання вимог, норм, правил та 
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також…
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Миколо Харитоновичу. 
Слово має Василь Федорович Чехун, голова комітету Національної 

комісії з радіаційного захисту населення України, академік НАН України, 
доктор медичних наук, професор, директор Інституту експериментальної 
патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького Національної ака-
демії наук України. Підготуватися Недашковському.

В. Ф. ЧЕХУН, голова комітету Національної комісії з радіаційного за-
хисту населення України, директор Інституту експериментальної пато-
логії, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. 

Шановний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати! Шановні 
учасники парламентських слухань! Катастрофічні події останніх днів 
на японській АЕС «Фукусіма-1» знову сколихнули і вразили світ, вко-
тре нагадали про реальні небезпеки атомних аварій та актуальність 
проблем подолання наслідків техногенних катастроф у сучасному сві-
ті. У контексті цих подій нам варто звернути увагу на проблеми реабі-
літації та сталого розвитку регіонів, постраждалих внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. 

З часу Чорнобильської катастрофи минуло майже 25 років. За ці роки 
рівень радіації на забруднених територіях та вміст радіонуклідів у сіль-
ськогосподарських продуктах істотно зменшився за рахунок природних 
процесів та відповідних заходів з радіаційного захисту і реабілітації за-
бруднених територій. Незважаючи на поліпшення радіаційної ситуації в 
цих районах, вони мають великий комплекс проблем, серед яких слід ви-
ділити такі:

1) великі території виведені на невизначений період з господарського 
користування;

2) значна кількість мешканців цих районів продовжують жити і пра-
цювати в умовах підвищеного рівня радіації, що зумовлює загострення 
медичних та соціально-економічних проблем населення;

3) у деяких населених пунктах до сьогодні не вдається забезпечити ви-
робництво чистої сільськогосподарської продукції. 

Все це призводить до формування депресивних зон у центрі Європи. 
Тому реабілітація територій, що зазнали радіоактивного забруднення,  
є вкрай актуальним завданням. 

Першим важливим кроком у цьому напрямі є перегляд меж зон радіо- 
активного забруднення, що передбачено Указом Президента України 
«Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи». 
На сьогодні до зон радіоактивного забруднення віднесено 2293 населе-
них пункти у 74 районах 12 областей України, де проживає 2,2 мільйона 
людей. Чинний перелік населених пунктів сформовано в 1991 році, допо-
внено в 1993–1995 роках, і з того часу він не переглядався щодо відповід-
ності реальній радіоекологічній ситуації. При формуванні цього переліку 
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застосовувалися два критерії – доза опромінення людини або щільність 
забруднення ґрунтів. 

Сьогодні методика здійснення моніторингу доз опромінення з вико-
ристанням критеріїв щільності забруднення ґрунтів не відповідає між-
народним стандартам та вимогам МАГАТЕ. Впродовж останніх двох 
років через відсутність фінансування з державного бюджету зупинена 
загальна дозиметрична паспортизація цих територій. Отже, виконання 
указу Президента щодо перегляду меж зон радіоактивного забруднення 
потребує термінового прийняття нових нормативних документів та про-
ведення вже цього року дозиметричної паспортизації згаданих терито-
рій (Оплески). 

Виходячи з цього, Національна комісія з радіаційного захисту на-
селення України просить парламентські слухання рекомендувати Ка-
бінету Міністрів та іншим уповноваженим органам виконавчої влади 
забезпечити в повному обсязі фінансування видатків на проведення 
щорічної загальної дозиметричної паспортизації та розроблення від-
повідних нормативно-методичних документів, починаючи з 2011 року. 
Ці заходи мають бути першочерговими в плані дій щодо перегляду меж 
зон радіоактивного забруднення та сприятимуть своєчасній економіч-
но обґрунтованій реабілітації і територій, і населення. Витрачені на 
зазначені заходи кошти будуть обов’язково реінвестовані в економіку 
України шляхом залучення територій та людського ресурсу в ефектив-
ну господарську діяльність. 

Шановні учасники парламентських слухань! Шановні ліквідатори! Я 
хотів би, щоб ці заходи якнайскоріше стартували і були реалізовані в ін-
тересах народу України. 

Дякую за увагу (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василю Федоровичу. 
Слово має Юрій Олександрович Недашковський, президент Держав- 

ного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом». Підготуватися Колесніковій. 

Ю. О. НЕДАШКОВСЬКИЙ, президент ДП «Національна атомна енер-
гогенеруюча компанія “Енергоатом”». 

Шановний Адаме Івановичу! Шановні учасники парламентських слу-
хань! Сьогоднішнє наше зібрання відбувається напередодні 25-х роковин 
Чорнобильської трагедії, яка стала викликом для існування та подальшо-
го розвитку атомної енергетики і змусила всю світову спільноту перегля-
нути своє ставлення до безпечної роботи атомних електростанцій. 

Неможливо сьогодні залишити без уваги ті трагічні, викликані зем-
летрусом та цунамі, події в Японії, зокрема на атомній електростанції  
«Фукусіма Даїчі». 
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Ми врахували важкі уроки запроектної аварії на четвертому енерго-
блоці Чорнобильської АЕС. Підтримання та постійне підвищення рівня 
безпеки АЕС, дотримання вимог, норм, правил і стандартів ядерної та 
радіаційної безпеки, втілення передової міжнародної практики та досвіду 
експлуатації стали найвищими пріоритетами НАЕК «Енергоатом». 

За минулі 25 років здійснено колосальний обсяг робіт з модернізації 
діючих енергоблоків та підвищення культури безпеки персоналу. На сьо-
годні українські АЕС повністю відповідають принципам безпеки, при-
йнятим у світовій практиці. 

За цей період не зафіксовано жодного випадку порушення норм ра-
діаційної безпеки. Сьогодні в повному обсязі завершено виконання про-
грами модернізації нововведених у 2004 році енергоблоків № 2 на Хмель-
ницькій АЕС та № 4 на Рівненській АЕС. За результатами її виконання 
забезпечено доведення рівня безпеки цих енергоблоків до показників, що 
відповідають найкращим зарубіжним аналогам. 

Ми практично завершили реалізацію основних заходів Концепції під-
вищення безпеки енергоблоків атомних станцій, затвердженої урядом, і 
не зупиняємося на цьому. Ми сповідуємо філософію, що процес вдоско-
налення і подальшого підвищення безпеки має бути безперервним, наго-
лошую, по мірі того, як з’являються нові знання і технології. У рамках 
виконання довгострокової державної стратегії компанія «Енергоатом» 
розробила нову комплексну програму підвищення безпеки енергоблоків 
АЕС України, виконання якої вже розпочалося. 

Україна першою у світі в рамках спільного проекту «Україна–Євро-
пейський Союз–МАГАТЕ» провела унікальну за масштабами виконаних 
робіт комплексну оцінку безпеки всіх українських енергоблоків. На кож-
ному з 15 діючих енергоблоків 15 комісіями експертів МАГАТЕ прове-
дена незалежна перевірка стану їх безпеки. Експерти МАГАТЕ та Євро-
пейського Союзу встановили відповідність всіх енергоблоків українських 
АЕС найсучаснішим вимогам МАГАТЕ з ядерної безпеки. 

Нами здійснені також заходи для збереження в державі висококвалі-
фікованого персоналу, який вивільнився після закриття Чорнобильської 
АЕС. Для цього в компанії створений відокремлений підрозділ «Атомре-
монтсервіс», який надав більше 800 робочих місць не лише цьому персо-
налу, а й для трудових ресурсів міста Славутича. 

В Україні створена, без перебільшення, одна з найкращих у світі сис-
тема підготовки персоналу для атомних електростанцій. Наші АЕС пов- 
ністю виконують планові завдання з виробництва та відпуску майже  
50 відсотків споживаної в державі електроенергії, що сприяє стабільному 
розвитку економіки. 

Однак все це, шановні колеги, не дає нам приводу заспокоїтися.  
З аварії на японській АЕС, яка виникла внаслідок землетрусу, ми маємо 
винести нові уроки. Незважаючи на те, що природні, географічні умови 
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розташування України та Японії різні, і абсолютно різні проектні осно-
ви реакторів, що експлуатуються в Японії та в Україні, трагічні наслідки 
природних катаклізмів в Японії будуть детально проаналізовані нашими 
фахівцями, будуть зроблені відповідні висновки для випереджальних дій 
в умовах України. Не виключено, що нам доведеться змістити пріоритети 
у програмах модернізації безпеки та надійності українських АЕС і враху-
вати ці зміни при перегляді енергетичної стратегії України. 

Вже сьогодні ми можемо стверджувати, що роботи, які були раніше за-
плановані і виконуються компанією «Енергоатом» із залученням проек- 
тних інститутів щодо перегляду сейсмостійкості АЕС та додаткового  
дослідження сейсмічного рівня на майданчиках атомних електростанцій, 
є вчасними і надзвичайно важливими. Ми вже запланували виконання 
цілої низки додаткових заходів, за потреби можу їх назвати, і першочер-
гові організаційно-розпорядчі документи з цих питань вже підготовлені 
компанією. 

Сьогодні в НАЕК «Енергоатом» для моніторингу і аналізу поточної 
ситуації на японських АЕС «Фукусіма Даїчі» та з метою подальшої під-
готовки відповідних рішень створена спеціальна аналітична група, яка ці-
лодобово детально аналізує процеси, що там відбуваються. Ми не стоїмо 
осторонь проблем наших японських колег і готові запропонувати їм до-
помогу, виходячи з нашого досвіду, а також спеціальну техніку і техноло-
гії, які є в розпорядженні нашого аварійно-технічного центру. Відповідні 
пропозиції вже направлені до Міністерства надзвичайних ситуацій. 

Ми не стоїмо осторонь процесів і рішень, які опрацьовуються в держа-
вах Європейського Союзу та МАГАТЕ. Ми готові, не очікуючи офіційних 
звернень, розпочати разом з ними роботу з розроблення та проведення з 
урахуванням нинішньої ситуації так званих стрес-тестів на АЕС і Євросо-
юзу, і України.

Хочу запевнити всіх, що керівництво компанії «Енергоатом» усвідом-
лює рівень своєї відповідальності щодо забезпечення безперебійної та на-
дійної роботи наших атомних електростанцій і зробить все необхідне для 
їх безпеки. 

Дякую за увагу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрію Олександровичу. 
Слово має Колеснікова Валентина Прокопівна, президент Міжнарод-

ного благодійного фонду «Діти – інваліди Чорнобиля». Підготуватися 
Івану Петровичу Волчанському. 

В. П. КОЛЕСНІКОВА, президент Міжнародного благодійного фонду 
«Діти – інваліди Чорнобиля». 

Шановний пане голово! Шановні народні депутати! Дорогі чорнобиль-
ці! Дозвольте привітати вас, чорнобильський люд, з тим, що всупереч про-
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гнозам деякі з нас дожили до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, 
ми ще не вмерли (Оплески).

Сьогодні весь світ переживає за долю людей у Японії. Землетрус 
та цунамі доповнюються трагедією, пов’язаною з вибухами на атомній 
станції «Фукусіма-1», внаслідок чого є опромінені, більше 200 тисяч лю-
дей відселено з 20-кілометрової зони. Нібито це все про нас, про 1986 
рік. ЗМІ порівнюють аварію в Японії з аварією в Чорнобилі. Виявляєть-
ся, український народ, наші діти пережили аварію найвищого сьомого 
рівня. Скажіть, будь ласка, хто, крім професіоналів, працівників станції, 
знає про це сьогодні? Знали ми, евакуйовані з Прип’яті? Чи нам хтось 
казав про це? Ні, не знали. Ми сьогодні дізналися про це із засобів ма-
сової інформації. 

Мені дивно і боляче, як повторюється історія через 25 років у Японії. 
Хочеться протягнути їм руки і сказати: мами і діти, їдьте до нас, ми вам 
допоможемо. На жаль, і сьогодні правди про Чорнобиль не сказав ніхто 
ні в Україні, ні в цілому світі. Ні нам, ні нашим дітям не дано знати, яку 
дозу опромінення отримали мешканці міста Прип’ять в епіцентрі вибу-
ху, ті, хто проживав у 30-кілометровій зоні навколо ЧАЕС, у Поліському 
районі, в Народичах чи в інших районах. НКРЗУ так і не спромоглася ні 
дози опромінення обрахувати, ні надати чесні прогнози життя і здоров’я 
наших дітей. Немає і вже ніколи не буде чіткого реєстру чорнобильських 
дітей, все є лише на папері. Державної програми «Діти Чорнобиля» також 
немає, адже це вимагає не тільки знайти кошти, а й виявити громадянську 
відповідальність перед майбутнім українського народу – перед дітьми, 
яких торкнувся «мирний атом».

Прем’єр-міністр України на прес-конференції в Туреччині зауважив, 
що події, які відбуваються в Японії, ми пережили в Чорнобилі. Так, пере-
жили катастрофу, але не пережили її наслідків, особливо ми, чорнобильці. 

Наслідки жахливі. Щороку виявляють рак щитовидної залози у 800–
1000 дітей. За прогнозами науковців, дія чорнобильського йоду продо-
вжиться ще 10–15 років, тобто меч висить над головами наших дітей і 
онуків. Захворювання щитоподібної залози, хвороба Хашімото, інсуліно- 
залежний злоякісний діабет у дітей – це дві аутоімунні хвороби. Анти-
тіла, що мають захищати організм, руйнують щитоподібну залозу чи клі- 
тини, які виробляють інсулін. Фактично поширюється нова хвороба – 
злоякісна форма діабету у дітей, яких госпіталізують у коматозному 
стані. Підлітки-дівчата бояться майбутнього. Часто під час обстеження 
вони запитують: «Чи зможу я мати дітей?» Хто сьогодні може відпові-
сти на це запитання?

Діти ліквідаторів народжуються з фізичними та розумовими вада-
ми, спостерігаються внутрішньоутробні аномалії, мертвонароджені діти. 
У жінок, евакуйованих з епіцентру вибуху, у наших прип’ятських дітей, 
з тяжкими ускладненнями протікає вагітність, часті випадки родових 
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травм. За даними ВООЗ, в Україні захворюваність постраждалих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи є однією з найвищих у світі серед на-
селення, що зазнало впливу ядерних аварій. З числа евакуйованих дітей 
хворіють 83,7 відсотка (майже всі), дітей ліквідаторів – 76,1 % дітей, які 
проживають на радіоактивно забруднених територіях, – 76,6 відсотка.

Чорнобильці, як дорослі, так і діти, помирають від таких хвороб, про 
які радянські лікарі навіть не знали і не говорили: тиреотоксикоз, гіпоте-
ріоз, тиреоїдит, злоякісний цукровий діабет. 

Наприклад, звернення батьків про допомогу Роману Ільченку (12 ро-
ків). Родина евакуйована у 1986 році. Мама дитини з села Залісся Чорно-
бильського району (30-кілометрова зона). У дитини рідкісне захворюван-
ня, складний діагноз. Батько помирає від онкологічного захворювання. 
Мати сама, один на один, бореться за дитину. Їй потрібно 300 тисяч гри-
вень на операцію, які ніхто не дає, ніяке МОЗ, тільки гарно тут виступав 
представник МОЗ. Ось дивіться, яка гарна дитина була, а тепер подивіть-
ся на цю дитину – це він. 

Від державних медичних закладів ми не одержуємо абсолютно нічого. 
Родини самотужки борються за спасіння своїх дітей. Операції, лікування, 
придбання ліків – все за рахунок батьків-чорнобильців.

В інформації про стан виконання Указу Президента України «Про за-
ходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» є різні 
цифри, окрім цифр про кількість померлих чорнобильців, у тому числі ді-
тей. Намагання розібратися у статистичних підрахунках смертності викли-
кають праведний гнів чиновників. Списки чорнобильських хвороб…

Хочу від себе сказати декілька слів про законопроект № 7562. Він нас 
знищує морально, фізично нас давно вже знищено. Ми не живемо, ми ви-
живаємо. Я дуже хочу, щоб ті мільйонні кошти, які закладаються на показо-
ві заходи до 25-х роковин, були спрямовані конкретному чорнобильцю у ту 
лікарню, де він лікується, конкретній дитині, де їй рятують життя, щоб вона 
побула ще на цьому світі. Не потрібно голослівно називати великі цифри, 
які направляються нам, чорнобильцям, яких не отримують родини. 

Я бажаю нам усім дожити хоч б до 30 роковин Чорнобиля, а особливо 
бажаю, щоб були живі наші діти і наші онуки (Оплески). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Волчанський Іван Петрович, голова Лу-
ганської обласної організації Всеукраїнської громадської організації 
«Союз Чорнобиль України». Підготуватися Мельничуку. 

І. П. ВОЛЧАНСЬКИЙ, голова Луганської обласної організації Всеукраїн-
ської громадської організації «Союз Чорнобиль України». 

Уважаемый Адам Иванович! Уважаемые участники парламентских 
слушаний! Дорогие чернобыльские побратимы! Мне уже доводилось 
выступать в 2008 году с этой трибуны, тогда мне давали минуту. За мину-
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ту много не расскажешь, но главное было сказано и услышано в этом зале. 
И тогда, и сейчас под стенами этого здания стояли люди – участники лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской станции. И тогда, и сейчас 
они защищали свои права. Сегодня они пришли продолжить борьбу за свое 
выживание. 

Я не совсем согласен с паном Олийныком, который говорит, что 
именно эта власть начала и продолжает вести работу по уничтожению 
чернобыльских программ. В 2008 году была другая власть, но и тогда 
мы отстаивали те же права. Если вы помните, уважаемые коллеги, Закон 
Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Украины» – это была 
первая попытка внесения изменений в Закон Украины «О статусе и со-
циальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской 
катастрофы». И тогда, и сейчас в этом зале звучат выступления о необхо-
димости решения проблемных вопросов (как мягко сказано) по преодо- 
лению последствий Чернобыльской катастрофы. К сожалению, дальше 
слов дело минимизации последствий аварии не движется. 

Не буду говорить о проблемах территории зараженной 30-километро-
вой зоны, с которой мне довелось познакомиться как участнику ликви-
дации последствий аварии. Как руководитель с определенным стажем 
общественной работы в организации «Союз Чернобыль Украины» Лу-
ганской области расскажу о социальных проблемах пострадавших в ре-
зультате аварии людей.

Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадав-
ших в результате Чернобыльской катастрофы» не исполняется в пол- 
ной мере. Более того, без внесения изменений в чернобыльский закон 
из него практически исчезли статьи, касающиеся оказания специаль-
ной медицинской помощи онкологическим больным – чернобыльцам, 
строительства и приобретения жилья для инвалидов-чернобыльцев, 
выплаты компенсаций за неиспользованное санаторно-курортное ле-
чение и т.д. 

На наш взгляд, это происходит потому, что меняются правительства, 
министры, но многие годы в министерствах работают чиновники, фак-
тически определяющие социальную политику этих министерств. Оста-
ваясь верными системе и потерявшись в вихре политических перемен, 
они не способны найти верное решение и предлагают решать проблемы 
чернобыльцев внесением изменений в Закон Украины «О статусе и со-
циальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской 
катастрофы», за счет самих чернобыльцев, нарушая Конституцию и 
законы Украины, притом убивая в людях последние остатки здоровья, 
веры и надежды на исполнительную власть. Законопроект № 7562 яв-
ляется подтверждением моих слов. При этом никто из них не несет пер-
сональной ответственности за свои действия, как и чиновники рангом 
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пониже из городских и районных управлений Пенсионного фонда и со-
циальной защиты, действия которых суды всех уровней в Украине при-
знают незаконными. Уверен, что не понесут ответственности и те, кто не 
предусмотрел продление на последующие годы Общегосударственной 
программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы на 
2006–2010 годы, которая закончила свое действие в 2010 году. Или, может 
быть, это тоже одна из особенностей нашей социально-экономической 
политики, и проблемы последствий Чернобыльской катастрофы уже все 
решены? 

В сложившейся ситуации просим Президента Украины и предлагаем 
Верховной Раде и Кабинету Министров Украины:

1) в год 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы наложить мора-
торий на внесение изменений в Закон Украины «О статусе и социальной 
защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» 
и использовать это время для подготовки изменений, приемлемых для 
чернобыльцев и государства;

2) в первом полугодии разработать и принять новую Общегосудар-
ственную программу преодоления последствий Чернобыльской ката- 
строфы на 2011–2020 годы с учетом рекомендаций сегодняшних парла-
ментских слушаний;

3) провести кадровую реформу в министерствах Украины, занимаю-
щихся проблемами последствий Чернобыльской катастрофы, чтоб люди, 
на которых возлагается проведение реформ, мыслили не только реалия-
ми нынешней экономической ситуации, но и умели планировать работу с 
перспективой на будущее. 

Особая просьба к Министерству иностранных дел Украины: активи-
зируйте работу по разъяснению европейской общественности послед-
ствий Чернобыльской катастрофы. Они очень мало об этом знают, осо-
бенно молодежь. 

Мне с 28 февраля по 4 марта довелось участвовать в выставке, по-
священной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, в Германии. 
Выставка была организована общественными организациями Германии, 
в ней приняли участие бургомистр земли Бранденбург, посол Белару-
сии в Германии, другие официальные лица. Украину представляли два 
участника ликвидации аварии на ЧАЭС. Не сомневайтесь, мы достойно 
представили нашу страну на этом форуме. Европейская общественность 
готова оказывать помощь Украине и Беларусии в конкретном решении 
проблем Чернобыля. С ними надо работать.

И последнее. В чернобыльском движении… (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має Мельничук Валентин Васильович, 
заступник голови Чернігівської обласної ради. Підготуватися Юрію Пе-
тровичу Соломатіну.
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В. В. МЕЛЬНИЧУК, заступник голови Чернігівської обласної ради. 
Вельмишановний Адаме Івановичу! Шановні друзі, товариші! Загально- 

державна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 
2001–2010 роки не виконана, а нової програми, на жаль, немає. Залиша-
ється безліч проблем з виконанням Закону України «Про правовий ре-
жим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорно-
бильської катастрофи». 

Чернігівщина – одна з областей, найбільш постраждалих від чорно-
бильської біди. На сьогодні в області проживають 80 тисяч постраждалих, 
у тому числі близько 17 тисяч дітей і 5 тисяч інвалідів. На приборкання 
чорнобильського лиха від Чернігівщини було мобілізовано 17,5 тисячі 
громадян, з яких на сьогодні залишилося лише 10 тисяч осіб, у тому числі 
5 тисяч інвалідів. Кількість ліквідаторів щороку зменшується, смертність 
серед них у 6–8 разів вища за загальну смертність в Україні. 

Стискає серце, коли читаєш статистику зростання рівня онкологічних 
захворювань у дітей. Якщо до Чорнобильської аварії на Чернігівщині не 
було зареєстровано жодного такого випадку, то вже у 1989 році – 44, а ста-
ном на 1 лютого 2011 року – 158 з тисячі зареєстрованих в Україні, серед 
них у 73 недуг спричинених безпосередньо йодним ударом, а решта он-
кохворих дітей народилися у сім’ях батьків-ліквідаторів. Захворюваність 
серед них стрімко зростає. Хто надасть статус інвалідів дітям, які народи-
лися в сім’ях ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, а захворіли після 
18 років? (Оплески) Такій особі не надають статусу інваліда Чорнобиля, 
тому що в дитинстві в них не було виявлено хвороби. 

Три роки поспіль не фінансується житлова програма для чорнобиль-
ців, гальмуються інші життєво важливі закони і програми. У 2011 році 
з Державного бюджету України фінансування на соціальний захист по-
страждалих громадян скоротилося майже на 20 відсотків. 

Проблемою у сфері соціального захисту чорнобильців є недоотримання 
виплат у відповідних до мінімальної заробітної плати розмірах, передбаче-
них законом. Наслідком є масові звернення до судів різних інстанцій. На сьо-
годні ухвалено 877 судових рішень на користь позивачів на суму 2,5 мільйона 
гривень, а кількість звернень постійно зростає. Лише в одному з районів Чер-
нігівщини відкрито 57 справ. На начальника Управління праці та соціаль-
ного захисту лише за одним виконавчим провадженням накладено штраф у 
розмірі 170 гривень, а управління має сплатити 850 гривень збору. Скажіть, 
будь ласка, де ми візьмемо ці кошти в бюджеті? Це по-перше. А по-друге: хто 
працюватиме начальником Управління праці та соціального захисту? 

Викликає невдоволення постраждалих громадян і розмір щомісячної 
допомоги на харчування, що встановлюється постановою Кабінету Міні-
стрів. Ця допомога становить 13–20 гривень на місяць. Постає запитання: 
чи може постраждале населення придбати на ці виплати чисті від радіації 
продукти харчування? Мабуть, ні. 
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У 2009–2010 роках не було передбачено в Державному бюджеті Укра-
їни фінансування заходів за програмою радіологічного захисту населення 
та екологічного оздоровлення територій. У зв’язку з цим не виконувалися 
заходи з реабілітації радіоактивно забруднених територій, не здійснюва-
лися роботи з дозиметричної паспортизації населених пунктів. Тому на-
магання МНС України здійснити перегляд меж зон радіоактивного за-
бруднення без проведення комплексних заходів неприпустиме. 

Стурбованість у громадськості викликає підготовлений Кабінетом 
Міністрів України законопроект № 7562. Загальна думка цієї аудиторії 
і парламентських слухань свідчить про те, що недоречно його навіть роз-
глядати в парламенті. Це однозначно (Оплески). 

Тому пропоную внесення змін до Закону України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» погоджувати з представниками громадських організацій 
України. Необхідно прискорити передачу житла, збудованого для по-
страждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. У нас, на жаль, завершується час. 
До слова запрошую Соломатіна Юрія Петровича, народного депутата 

України четвертого скликання. Підготуватися Преображенській.

Ю. П. СОЛОМАТІН, народний депутат України третього-четвертого 
скликань. 

Уважаемые участники парламентских слушаний! Уважаемый Адам 
Иванович! Накануне я принял участие в заседании Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользова-
ния и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, уходя с ко-
торого еще раз утвердился в своем мнении, сложившемся за многие годы: 
в Украине продолжают господствовать двойные стандарты в реализации 
принципов радиационной и социальной защиты населения от послед-
ствий аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986 года. Я оперативно откликнулся, изложив свои впечатления в пу-
бликации «25 лет спустя: Chernobyl forever? Yes!». Чернобыль навсегда? 
Да. Статью опубликовали некоторые интернет-издания, если кого-то ин-
тересует мое мнение по этому вопросу, через поисковые системы можно 
найти этот материал.

К выступлению на этих парламентских слушаниях я готовился в свя-
зи с презентацией своей совместной с Борисом Ивановичем Горбачевым, 
бывшим старшим научным сотрудником МНТЦ «Укрытие», кандидатом 
физико-математических наук, статьи «Чернобыльская катастрофа и че-
ловеческий фактор в свете мирового опыта». Однако события, произо-
шедшие в Японии и на японской атомной электростанции, побуждают нас 
внести определенные коррективы в заключение, которое мы в этой статье 
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сделали. А заключение очень простое: до настоящего времени в абсолют-
ном большинстве случаев виновником разного рода аварий и инцидентов, 
произошедших на атомных электростанциях и за рубежом, и в Советском 
Союзе, то есть и у нас в Украине, был человеческий фактор. А сейчас в 
Японии вышел на первый план фактор природный. Никто не знает, где и 
когда случится в сейсмоопасной зоне землетрясение. В Японии вышли из 
строя все системы защиты, которые, между прочим, искусственно были 
выведены из действия во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Хочу вернуться к проблеме, доминирующей в нашем обсуждении, о 
финансировании чернобыльских программ. Да, они сегодня финансиру-
ются только на 10 процентов от потребности согласно действующему за-
конодательству, принятому во времена Союза Советских Социалистичес-
ких Республик и Украинской Советской Социалистической Республики 
именно в этом зале в феврале 1990 года. Только в 1990 году эти законы 
в соответствии с принятым законодательством были профинансированы 
на 80 процентов. А потом был 1991 год, Украина стала независимой, и на 
сегодняшний день мы сползли до уровня финансирования 10 процентов. 
Поэтому все наши стенания о том, что не хватает средств – это, откровен-
но говоря, крокодиловы слезы. Давайте не будем обманывать друг друга. 

Поэтому я обращаюсь к уважаемому правительству и к уважаемым 
моим коллегам народным депутатам Украины нынешнего созыва: давай-
те внесем в рекомендации парламентских слушаний два пункта, потому 
что если этих пунктов не будет, то все остальные не будут иметь никакого 
значения, это все останется политической трескотней. 

Первое – предусмотреть в Государственном бюджете Украины ежегод-
ное увеличение финансирования чернобыльских программ на 3–5 про- 
центов. 

И второе – взять на себя повышенные капиталистические обязатель-
ства выйти на 100-процентный уровень финансирования чернобыльских 
программ хотя бы через 25 лет. А при том повышении, которое я назвал, 
это произойдет к 50-летию аварии на Чернобыльской АЭС. 

Поэтому, уважаемые друзья, хочу в заключение сказать следую- 
щее: как бы мы ни относились к стране, которая была у нас 25 лет назад 
(а 17 марта тоже будет не очень радостный юбилей – 20-летие Всесоюз-
ного референдума о сохранении СССР, когда советский народ и народ 
Украины сказали: «Да, Союзу быть!»), давайте выйдем завтра в 9 часов к 
Верховной Раде. Коммунисты Киева выйдут, приходите! Вместе скажем 
все, что мы думаем о нынешней Украине. 

Спасибо (Оплески). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Преображенська Наталія Юхимівна, голо- 
ва правління Благодійного фонду «Спасіння дітей України від Чорно-
бильської катастрофи». Підготуватися Пєгову.
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Н. Ю. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, голова правління Благодійного фонду «Спа-
сіння дітей України від Чорнобильської катастрофи». 

Шановні добродії! На жаль, майбутнє України без Чорнобиля немож-
ливе. Чорнобиль – це не точка на глобусі. Планетарний вибух Чорнобиля 
живе в кожному з нас і у вигляді радіонуклідів у крові, і у вигляді глибокої 
душевної рани.

Організація Об’єднаних Націй, як вона заявляє, вже втомилися від 
Чорнобиля, а сама видала три неправдивих звіти. Деякі наші високопо-
садовці сьогодні підспівують МАГАТЕ і хочуть виключити з Конституції 
України статтю 16, в якій визначено, що «подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження 
генофонду Українського народу є обов’язком держави». Тому я звертаю-
ся особисто до Президента України, бо саме Президент несе відповідаль-
ність за фаховість кадрів (про це говорив сьогодні пан з Луганської об-
ласті). 

Віктор Степанович Олійник з цієї трибуни запропонував усіх, хто при-
ховував чи приховує правду про катастрофи, подібні до Чорнобильської, 
судити як злочинців проти людства без строку давності. Хто це почув? 
(Оплески). Як відреагували? А сьогодні народжується великий, величез-
ний відсоток хворих дітей. 

Національну комісію з радіаційного захисту населення України очо-
лює народний депутат України Скубенко Володимир Петрович, фах 
якого дуже далекий від надзвичайно важливої для країни проблеми. А 
до складу НКРЗУ нині входить пан Ліхтарьов, якого більше 20 років не 
включали до цієї комісії через категоричні заперечення громадськості. 
Пан Ліхтарьов підписався під твердженням, що можна зневажати малим 
вмістом плутонію у харчових ланцюжках та «гарячими» частками в ле-
генях. Це все підтверджується підписаною ним заявою, де малою дозою 
радіації вважається 100 рентгенів. Пан Ліхтарьов, мабуть, з такою ж лег-
кістю у 1987 році поставив свій підпис під дозволом будувати на цезієвій 
плямі нове місто Славутич, яке протягом багатьох років поглинає вели-
чезні бюджетні кошти на соціальну та медичну підтримку мешканців.

На сьогодні в Україні не перераховані дози (дуже вдячна панові Че-
хуну, директору Інституту експериментальної патології, онкології і ра-
діобіології, який про це сказав), які отримало населення за перший рік 
катастрофи, вони применшені у 200–300 разів. У 1986 році були розіслані 
секретні листи про категоричну заборону називати в медичній докумен-
тації дозу опромінення дітей. НКРЗУ попереднього складу подавала Ка-
бінету Міністрів перераховані дози, але пан Ліхтарьов не затверджує їх. 
Це некомпетентність чи що? Може, для того щоб терміново переглянути 
статус радіоактивно забруднених зон? 

Ми вважаємо, що пан Ліхтарьов і йому подібні не мають морального 
права входити до складу високої державної структури, оскільки не мають 
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своєї ні наукової, ні громадянської принципової позиції. Не можна допус-
тити перетворення НКРЗУ під тиском пана Ліхтарьова на «чего изволи-
те» для атомного лобі. Інакше проблема здоров’я народу України від ще 
довготривалого впливу радіонуклідів буде медично відсторонена. Фак-
тично для цього 20 років тому і була створена НКРЗУ. Важливість уваги 
до цієї проблеми підтверджує і голова Комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров’я, лікар Тетяна Бахтеєва, яка прогнозує один міль-
йон різних видів онкозахворювань у людей. Чи посміє хтось закрити на 
це очі? 

Наша пропозиція до рекомендацій парламентських слухань. Фонд 
«Спасіння дітей України від Чорнобильської катастрофи» та Українська 
екологічна асоціація «Зелений світ», яка першою виступила проти замов-
чування високопосадовцями цієї трагедії, вважають, що Президент Укра-
їни має втрутитися у важливу справу забезпечення компетентності та по-
рядності державних кадрів у ставленні до доленосних проблем здоров’я 
українського народу сьогодні та в майбутньому, щоб унеможливити за-
буття чорнобильського горя. Оскільки лише фізично та духовно здоровий 
народ зможе побудувати своє благополучне майбутнє (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пресу ніхто не запрошує, вона сама ходить. Так що 
уряд не має до цього відношення, як і парламент. Преса у нас незалежна і 
добровільно визначає свій статус.

Слово має Пєгов Євген Михайлович, голова Запорізького відділення 
Всеукраїнської громадської організації «Спілка інвалідів – учасників лік-
відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». Підготуватися Давидовій.

Є. М. ПЄГОВ, голова Запорізького відділення Всеукраїнської громадської 
організації «Спілка інвалідів – учасників ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС». 

Уважаемый Адам Иванович! Дорогие чернобыльцы, однополчане!  
25 лет назад мы по призыву Родины и зову своего сердца благородно по-
жертвовали своим здоровьем и шагнули в ядерное горнило реактора, за 
шесть месяцев построили сооружение, аналогов которому не знает ми-
ровая практика. Затем мы мирно разъехались по своим городам и весям 
нашей тогда огромной и необъятной Родины – Союза Советских Социа-
листических Республик.

С 1991 года, со вступлением в силу закона № 796-XII начались наши 
бесконечные хождения по мукам в борьбе за свои права. Тысячи, десятки 
тысяч чернобыльцев ходят по судам, отстаивая статьи 48 и 54 закона. Я не 
понимаю одного: почему мы должны ходить по судам? В законе записано 
(Оплески). Прокуратуру и прокурорский надзор у нас никто не отменял. Ну 
почему чернобыльцы вынуждены ходить стройными рядами и колоннами 
и говорить: «Часть четвертая статьи 54 гарантирует. Мне положено». 
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Древние говорили: «Не знаешь как поступать – поступай по закону». 
Римлянин Цицерон провозгласил: «Пусть гибнет мир, но торжествует 
закон». Если бы мы строили саркофаг так, как решают наши дела суды, 
то и Украины давно бы не было, и Европы, и мир бы ужаснулся. А наши 
чернобыльцы ходят, ходят и ходят по судам. Мы очень терпеливый на-
род. Однако у нас получается странное дело. Выступающие сегодня 
говорили, у нас столько лечебных учреждений, что всех чернобыль- 
цев примут. Мы тоже попытались своих запорожцев-чернобыльцев 
пролечить в киевских лечебных учреждениях. Вы знаете, просят столь-
ко тысяч условных единиц, что ни в сказке сказать, ни пером опи- 
сать. 

В декабре 2010 года мы принимали делегацию из Москвы и заклю- 
чили договор о сотрудничестве. От имени мэра Москвы подписан до-
говор о бесплатном лечении 70 чернобыльцев из Запорожья в лучших 
клиниках Москвы. Вот подлинный документ: московская организация 
«Солдаты Чернобыля» 11 марта принимает в больницу имени Боткина  
на обследование, лечение и реабилитацию полностью за счет средств бю-
джета Москвы. Официальное подтверждение департамента здравоохра-
нения Москвы, принимают чернобыльцев из Запорожья. С грустью хочу 
сказать, что наша Родина, «ненька» Украина, что-то не очень жалует своих 
чернобыльцев. 

И потому в канун 25-летия Чернобыльской катастрофы чернобыльцы 
Запорожья предлагают Президенту, парламенту, Кабинету Министров 
Украины:

выделить (как это сделала Россия ко дню катастрофы) 25 квартир и 
25 автомобилей в каждой области, статьи 20 и 21 закона это гарантиру-
ют. Один раз за 25 лет можно встать перед чернобыльцами на колени и 
сказать: ребята, вы пожертвовали своим здоровьем. И давайте исполнять 
чернобыльский закон, это будет правильно;

аллею героев создать в каждом городе, на каждом городском кладбище;
выдать по 6–7 тысяч гривень материальной помощи каждой вдове, 

каждому чернобыльцу – по 4 тысячи, как это сделала Россия.
Каждое государство было сильно и непобедимо взятыми на себя перед 

народом обязательствами, чем вызывало готовность к самопожертвова-
нию во имя процветания державы, поскольку чернобылец знал, что в слу-
чае его гибели государство возьмет на себя обязательства по содержанию 
его семьи (Оплески).

Чернобыльцы Запорожья желают вам, дорогие мои однополчане, 
крепкого здоровья, терпения и мужества, как в 1986 году, в отстаивании 
своих прав! Честь имею! (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Людмила Іванівна Давидова, заступник 
голови Харківської обласної ради. Підготуватися Уманцю.



59

Л. І. ДАВИДОВА, заступник голови Харківської обласної ради. Дякую. 
Шановний головуючий! Шановні учасники парламентських слухань! За 
25 років, що минули з часу вибуху на Чорнобильській АЕС, ми не раз 
мали змогу переконатися, що Чорнобильська катастрофа – це багатоас-
пектне, складне, довготривале явище, яке вимагає до себе постійної уваги 
всіх органів державної влади, сталих стратегічних підходів.

На прикладі Харківської області хочу особливу увагу приділити пи-
танням, пов’язаним з соціально-економічними, організаційними умова-
ми і гарантіями у сфері соціального захисту населення, яке постраждало 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. На сьогодні у Харківській області 
проживають майже 25 тисяч громадян, які постраждали внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС, у тому числі близько 5 тисяч дітей. Відповід-
но до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» постраждалі грома-
дяни мають право на пільги, передбачені цим законом, який істотно не 
переглядався з 1996 року. 

Соціально-економічне становище держави складне, і сьогодні, на жаль, 
немає можливості забезпечити у повному обсязі виконання цього закону, 
тому він вимагає зваженого, толерантного підходу. Фінансування пільг, 
передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», здійсню-
ється в межах до 10 відсотків.

Однією з гострих проблем, яка потребує вирішення, залишається не-
визначеність на законодавчому рівні розміру мінімальної пенсії за ві-
ком, який можна застосовувати до статті 54 зазначеного закону. Згідно 
із статтею 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пенсії для інва-
лідів I групи не можуть бути нижчими 10 мінімальних пенсій за віком,  
II групи – 8 мінімальних пенсій за віком і III групи – 6 мінімальних пенсій 
за віком, а дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсії за віком. При цьому не 
визначено розмір мінімальної пенсії за віком, який треба застосовувати до 
цієї статті. Тому необхідно на законодавчому рівні визначити розмір міні-
мальної пенсії, який треба застосовувати в рамках Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» і скасувати відповідну частину Постанови Кабіне-
ту Міністрів «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» 
(№ 654).

Наступна проблема, яка теж нас хвилює, – це лікування та санаторно-
курортне оздоровлення. Оздоровлення на місцевій базі дозволило б мінімі-
зувати витрати на проїзд. Лікування в одній кліматичній зоні дасть реальну 
можливість здійснити на високому рівні обслуговування постраждалих. 
Санаторії Харківської області «Березівські мінеральні води», «Роща», 
«Ялинка» мають сучасну лікувально-діагностичну базу, професійний  
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медичний персонал, максимально збалансований режим лікування і харчу-
вання. Ці санаторії протягом багатьох років були основними для лікування 
та реабілітації чорнобильців Харківщини. За проведеними розрахунками, 
в санаторіях місцевої кліматичної зони оздоровилося 92 відсотки хворих 
чорнобильців, які перебувають на обліку. З цього приводу обласна держав-
на адміністрація, обласна рада не раз зверталися до Міністерства праці і со-
ціальної політики України, на що отримували формальні відповіді. І лише 
цього року після звернення до віце-прем’єр-міністра України Тігіпка Сер-
гія Леонідовича нас почули, і тепер питання в роботі. 

Ще одним найболілим питанням залишається забезпечення житлом 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Чер-
га на отримання житла обліковується з квітня 1992 року. На сьогодні на  
обліку щодо поліпшення житлових умов у Харківській області перебуває 
1608 сімей. У 2009 році розподілено лише 27 квартир. Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2010 рік» кошти на програму забезпе-
чення житлом взагалі не виділялися, а відповідно до Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» житло має надаватися протягом року з дня подання за-
яви. Таким чином, забезпечення житлом вже розтяглося на 19 років.

Хочу звернути вашу увагу також на той факт, що в серпні 1988 року 
в Харківській області, одній з перших, зародився громадський рух гро-
мадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. На сьогодні 
напрацьовані питання взаємодії влади та громадських об’єднань чорно-
бильців. Особливо дієвою є координаційна рада, створена з представни-
ків громадськості та посадових осіб, відповідальних за роботу з постраж-
далими громадянами. Вважаю, що така форма роботи з представниками 
громадськості областей на державному рівні сприяла б ефективній роботі 
щодо внесення змін до законів, які регламентують надання соціальних га-
рантій постраждалим громадянам. Як результат такої взаємодії на сесії 
Харківської обласної ради прийнято звернення депутатів обласної ради 
до Президента, Прем’єр-міністра та Верховної Ради України щодо відхи-
лення законопроекту № 7562, про який сьогодні говорили. 

Дякую за увагу (Оплески).
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Людмило Іванівно. 
Слово має Уманець Михайло Пантелійович, голова Всеукраїнської 

Чорнобильської народної партії «За добробут та соціальний захист наро-
ду».

М. П. УМАНЕЦЬ, голова Всеукраїнської Чорнобильської народної партії 
«За добробут та соціальний захист народу». 

Уважаемые участники парламентских слушаний! Проблем много – 
времени мало, поэтому скажу только о двух блоках.
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Первый – это наши успехи за 19 лет независимости. Вот что думают 
о нас наши доноры. В канадской газете «The globe and mail» от 2 фев-
раля 2010 года их оценил автор статьи Дуг Сондерс: «Чернобыльский 
реактор почти через четверть века после своего взрыва, убившего сот- 
ни людей и потрясшего весь мир, все еще находится в разрушенном 
состоянии среди необитаемой пустоши в северной части Украины. 
Более того, он испускает поражающее количество радиации и погло-
щает несметное количество денег. Первоначальный саркофаг, наспех 
возведенный после аварии, недавно был укреплен, но все же это не-
надежная конструкция, и в случае ее обрушения в атмосферу вырвется 
облако радиоактивной пыли. 

Винс Новак, руководитель отдела ядерной безопасности Европейско-
го банка реконструкции и развития, который по поручению «Большой 
восьмерки» управляет чернобыльским проектом, отметил: «Чтобы сред-
ства не поглотила коррупция, нам приходилось проявлять повышенную 
осторожность, и иногда это означало, что украинская сторона годами без-
действовала. И даже господин Ющенко, на которого Запад возлагал свои 
надежды, оказался отвратительным менеджером данного проекта». 

И еще один абзац из статьи: «Канадские должностные лица характе-
ризуют это как бездонную бочку, которая стала порождением наихудших 
аспектов неудавшегося развития Украины и наглядным проявлением по-
литического разложения некогда богатой страны». 

Оставим на совести автора факт недооценки вклада Запада в этот 
19-летний «успех», однако напомним, что Европейский банк реконструк- 
ции и развития был назначен «Большой восьмеркой» управлять черно- 
быльским проектом. Все процедуры привлечения специалистов и орга-
низаций к реализации проекта выполнялись по правилам ЕБРР. Руко-
водителем группы управления проектом все эти годы был представитель 
Запада. Так за что же они отвечали? 

А вот оценку свершений украинской стороны трудно оспорить. Вспо-
мните высказывание Виктора Федоровича Януковича: «Кричущою про-
блемою в роботі державної влади є корупція та зловживання повнова-
женнями. Посади в управлінській вертикалі часто перетворюються на 
приватні годівниці для чиновників». Эти слова полностью корреспонди-
руются с оценкой автора статьи. 

Можно сделать вывод: пока не создадим профессионально-патриоти- 
ческую вертикаль управления ликвидацией последствий Чернобыльской 
аварии, истинного успеха нам не видать. 

Второй блок – забота государства о чернобыльцах. В этих стенах был 
принят Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, постра-
давших в результате Чернобыльской катастрофы». Он предусматривает 
все. По существу, это не льготы, а мизерная компенсация за сокращение 
срока жизни, за утрату здоровья, за материально-психологический ущерб. 
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Ежегодно в этих стенах стонут чернобыльцы и молят власть исполнять 
этот закон. Пар из них, то есть из вас, выпускают очередными обещани-
ями, а далее проявляют трогательную заботу о собственных льготах, на 
которые не имеют ни малейшего права (Оплески). 

Чернобыльцы, коллеги, не дайте успокоить себя и в этот юбилейный 
год трагедии. Против вас творится беззаконие! Ваше спасение – в объеди- 
нении. С подросшими детьми Чернобыля нас 4 миллиона человек. Вы уже 
давно должны были в этом зале держать 30 человек своих. Объединяйтесь 
и боритесь против попирающих Конституцию и закон! Это ваше право и 
ваш шанс выжить (Оплески). 

 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
На жаль, шановні колеги, час невблаганний, ми ще маємо послухати 

заключне слово, запитання і відповіді доповідачів, тож будемо на цьому  
завершувати. Ті, хто був записаний на виступ (а в списку більше  
30 осіб, з яких виступили 24), хотів виступити і має пропозиції, будь лас-
ка, подайте їх до секретаріату комітету, вони будуть враховані і в проекті 
рекомендацій, які прийме Верховна Рада, і в матеріалах парламентських 
слухань, які ми підготуємо до друку. 

Володимире Івановичу, до вас були запитання? Будь ласка, увімкніть 
мікрофон. 

В. І. ХОЛОША. Шановний Адаме Івановичу! Шановні учасники пар-
ламентських слухань! Запитання є, вони вузького характеру, ми на них 
надамо відповіді. Загального характеру надійшло дві ремарки, які прозву-
чали тут. 

Перше. У проекті рекомендацій парламентських слухань відобра-
жені більшість питань, що порушувалися під час обговорення. Єдине, 
що нам потрібно зробити – визначити статус загальнодержавної про-
грами. Яку програму ми будемо створювати? У проекті постанови є 
два рішення: продовжити дію Загальнодержавної програми подолан-
ня наслідків Чорнобильської катастрофи на наступні роки і створити 
окрему Загальнодержавну програму ведення сільськогосподарського 
виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення. 
Тому треба визначатися. Попереднє доручення парламенту, що це буде 
одна програма. Можливо, головною складовою є програма реабілітації 
територій, але потрібно визначитися, не може бути двох загальнодер-
жавних програм.

І друге, стосовно перегляду зон населених пунктів. І Національна ко-
місія з радіаційного захисту населення, і на засіданнях уряду була чіт-
ка позиція: потрібно провести дозиметричну паспортизацію населених 
пунктів, а потім приймати рішення щодо можливої зміни їх статусу.  
Є доручення Прем’єр-міністра щодо необхідності вишукати кошти на  
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дозиметричну паспортизацію, щоб ми могли чітко розуміти, який у нас 
рівень радіаційного забруднення, і які дози люди отримують. 

Решту я сказав, мені більше нічого додати. У проекті постанови всі 
інші рішення відображені. 

Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все інше – залишилося знайти гроші, 700 мільйонів 
євро. 

Ващенко Костянтин Олександрович, заступник міністра соціальної 
політики. Будь ласка.

К. О. ВАЩЕНКО. Шановні учасники парламентських слухань! Біль-
шість питань, які я отримав, мають абсолютно конкретний характер і сто-
суються конкретних людей. Ми обов’язково на кожне з них надамо відпо-
відь. 

Загалом хочу подякувати всім за цікаве обговорення, за емоції, які ви-
рували, вони цілком зрозумілі. Повірте, ми з вами на одному боці барика-
ди і розуміємо, що 25-ті роковини – це не просто привід згадати. Це сер-
йозний привід привернути увагу керівників держави, уряду і спільними 
зусиллями зрушити з місця проблеми, які накопичилися за багато років. 
Політична воля для цього є, розуміння і конструктивна співпраця у нас з 
громадським чорнобильським рухом є, а це означає, що ми вправі розра-
ховувати на позитивний результат. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Анатолій Іванович Семинога, голова Комітету з питань екологічної 

політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Будь ласка.

А. І. СЕМИНОГА. Шановні учасники парламентських слухань! Надій- 
шло два конкретних запитання. Перше просили зачитати: «Шановний 
Анатолію Івановичу! Народні депутати України другого, третього і чет-
вертого скликань – члени постійної делегації у Парламентській асамблеї 
Ради Європи постійно використовували високу трибуну ПАРЄ стосовно 
міжнародної допомоги щодо подолання наслідків Чорнобильської АЕС. 
Чому з 2006 року не відбулося жодного виступу на ПАРЄ?» Ми при-
ймемо цю інформацію до відома і дамо рекомендації нашим делегатам у 
ПАРЄ, щоб вони дійсно використовували цю трибуну для висвітлення 
проблем, які є на сьогодні в Україні, тим більше у переддень 25-х роковин. 

Також звернулося Товариство «Дети Чернобыля» з конкретною про-
позицією щодо ЮНЕСКО, ми теж відпрацюємо в комітеті цю пропозицію 
і, думаю, врахуємо її в рекомендаціях парламентських слухань.
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Наостанок хочу подякувати всім за участь у парламентських слухан-
нях, за стриману критику, бо я переконаний, що ви мали право говорити 
набагато різкіше, висвітлюючи наболілі проблеми. Хочу сказати, що за ре-
зультатами парламентських слухань ми підготуємо рекомендації Верхо-
вної Ради. Звертаюся до вас з проханням протягом двох тижнів надсилати 
до нашого комітету пропозиції до проекту постанови.

Хочу запевнити, що комітет відкритий для роботи, для пропозицій не 
лише за результатами парламентських слухань, а й з тими проблемами, 
які є на сьогодні в Чорнобилі і чорнобильців. Звертайтеся, ми завжди го-
тові допомогти, і переконаний, що спільними зусиллями ми зуміємо до-
сягти певного результату. 

Дякую всім за участь у парламентських слуханнях (Оплески).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анатолію Івановичу. 
Шановні учасники парламентських слухань, будемо підсумовувати 

нашу зацікавлену, не байдужу і найголовніше, я з великою приємністю 
відзначаю, фахову тригодинну розмову. Рідко коли, повірте моєму досві-
ду, на парламентських слуханнях відбувається предметна розмова. Сьо-
годнішні парламентські слухання докоріннім чином відрізнялися саме 
фаховим, професійним знанням справи, про яку ви говорили. 

Я абсолютно солідарний з Анатолієм Івановичем, який сказав, що ви 
ще стримано сьогодні реагували, зважаючи на те, які проблеми існують у 
цій сфері. Впевнений, ми маємо подякувати профільному комітету, тим 
міністерствам і відомствам, які долучилися до підготовки парламент-
ських слухань. Їх результатом, ще раз наголошую, будуть рекомендації 
парламентських слухань, які затвердить Верховна Рада України. 

Якщо ви встигли ознайомитися з проектом рекомендацій, то поба-
чили, що вони мають широкий аспект. Тут враховано практично все, 
про що ви говорили. Якщо щось не враховано, комітет допрацює. Ас-
пект дійсно широкий: від створення нової загальнодержавної програми 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012–2016 роки і 
до створення музею «Полісся» тощо. Тобто широке коло проблем і ми 
їх ще розширимо. 

Біда, на жаль, нашої держави полягає не в тому… Парламентські 
слухання проводяться для того, щоб прийняти законодавчі акти, щоб 
розв’язати проблему. А тут, відверто вам скажу, законів більше при-
ймати не потрібно. Їх треба просто виконувати. Якщо ми будемо ще 
рекомендувати прийняти той закон, удосконалити інший… Ми й так, 
на жаль, попереду всієї Європи за кількістю законів і на останньому 
місці за їх реалізацією. 

Ви сьогодні говорили (я ще раз загострю увагу), що прекрасний, по-
рівняно прекрасний Закон України «Про статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» коштує 



65

на рік 70 мільярдів гривень. Державний бюджет на 2011 рік передбачає 
на чорнобильські проблеми лише 7 мільярдів гривень, тобто в 10 разів 
недофінансовується. А загалом треба виділити 70 мільярдів, коли всього 
в державному бюджеті 320 мільярдів. Тобто, ще раз наголошую, закон є, 
і наше завдання, завдання держави – домогтися його виконання. Шлях 
лише один – піднести економіку і наповнити державний бюджет. Не буде 
розвитку економіки – всі наші побажання залишаться, на превеликий 
жаль, лише побажаннями. 

Ще одне питання, яке вас найбільше хвилює, звучало практично в 
кожному виступі і сприймається досить гостро, – законопроект № 7562. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути).

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не поспішав би так говорити, тому що в першій час-
тині цього законопроекту якраз і йдеться про те, про що ви криком кри-
чите: про гарантії держави щодо виконання рішень суду. Тобто якщо у 
вас є рішення суду, воно має бути виконано. Ось на це і треба спрямувати 
закон, але виключити з нього другу частину, що передбачає внесення змін 
до чинних законів. Тобто першу частину стосовно виконання рішень суду 
ми підтримуємо, оскільки рішення судів, зокрема і щодо виплат чорно-
бильцям, передбачених законом, треба виконувати, а другу частину, зви-
чайно, підтримувати не можна. Сподіваюся, що в сесійному залі буде саме 
таке розуміння.

Наостанок ще раз хочу кожному з тих, хто має дотичність до цієї пла-
нетарної біди, побажати доброго здоров’я і можливості ще не один раз зу-
стрітися на парламентських слуханнях і поговорити вже більше про пер-
спективи, ніж про проблеми. 

На все добре. До побачення (Оплески). 
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НЕВИГОЛОШЕНІ ВИСТУПИ

Б. І. ГОРБАЧОВ, колишній старший науковий співробітник Міжгалузе-
вого науково-технічного центру «Укриття». 

В этом докладе под ядерной аварией подразумевается возникновение 
неуправляемой цепной реакции деления в сборках, содержащих уран-235 
или плутоний-239, а под ядерной безопасностью – меры по недопущению 
ядерных аварий. 

Но сначала немного истории. За прошедшие 65 лет ядерной эры 
технически передовыми странами были предприняты гигантские уси-
лия для обеспечения ядерной безопасности многочисленных ядерных 
объектов. Тем не менее, ядерные аварии стали постоянными спутни-
ками использования ядерной энергии как в мирных, так и в военных 
целях.

Первая в истории человечества ядерная авария произошла в США в 
1945 году еще до первого испытания атомной бомбы в пустыне Аламагор-
до. Тогда в бетонном бункере Лос-Аламосской лаборатории, желая поточ-
нее закончить эксперимент с подкритической сборкой, физик неосторож-
но добавил к ней один «кубик» отражателя. В результате сборка перешла 
в надкритическое состояние. В ней, естественно, возникла неуправляемая 
цепная реакция, в процессе которой успело разделиться 1016 ядер плу-
тония-239, прежде чем экспериментатор своими руками не разрушил эту 
сборку. Сам он получил дозу облучения 800 рентген и скончался через  
28 дней. Так началась история ядерных аварий. 

По официальным данным МАГАТЭ, с 1945 по 1988 год во всем мире 
произошло 297 ядерных и радиационных аварий, в которых пострада-
ло 150 715 человек. Из них переоблучилось 25 733 человека, погибли на 
месте 69. А собственно ядерные аварии случались не менее 31 раза. Есте-
ственно, наибольший интерес вызывают те из них, которые закончились 
взрывами реакторов. 

Первая такая авария случилась в США, штат Айдахо, 3 января 1961 
года на экспериментальном реакторе с кипящей водой SL-1 с тепловой 
мощностью 3 МВт при установке техниками дополнительной контрольно-
измерительной аппаратуры. В той аварии реактор был разрушен, а техни- 
ки погибли. Расследование показало, что причиной взрыва стали непро- 
фессиональные действия техников, поднявших управляющие стержни на 
высоту 50 сантиметров вместо положенных по регламенту 40. В результа-
те реактор попал в надкритическое состояние, в нем, естественно, началась 
неуправляемая цепная реакция, закончившаяся тепловым взрывом.

Вторая такая авария произошла в СССР на Дальнем Востоке 9 авгу- 
ста 1985 года в бухте Чажма. После завершения перегрузки активных 
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зон двух реакторов атомной подводной лодки К-421 Тихоокеанского 
флота моряки-перегрузчики начали их проверку на герметичность. Кор-
мовой реактор ее не выдержал и потек при давлении 12 атмосфер, хотя 
должен был выдерживать 36 атмосфер. Вскоре моряки-перегрузчики 
установили, что по халатности оставили в нем электрод. И тогда реши-
ли при помощи плавучего крана слегка поднять крышку, вытащить этот 
электрод и снова загерметизировать реактор. Но во время поднятия на-
бежала крутая волна и сильно качнула плавучий кран. Крышка вместе с 
управляющими стержнями оказалась невольно поднята не на 1–2 санти-
метра, как планировалось, а значительно выше. В результате кормовой 
реактор попал в надкритическое состояние, в нем, естественно, началась  
неуправляемая цепная реакция, закончившаяся тепловым взрывом. Все 
11 офицеров-моряков погибли. Средняя доза их облучения составила  
50 тысяч рентген! Это была «смерть под лучом», как выражаются радио-
биологи. 

«Авария на К-421 произошла из-за недисциплинированности и аван-
тюризма самих специалистов-перегрузчиков реактора» – к такому выводу 
пришла специальная комиссия по расследованию этой аварии.

А через восемь месяцев по очень схожей схеме грянула Чернобыльская 
катастрофа. О причинах и обстоятельствах теплового взрыва реактора чет-
вертого блока ЧАЭС написано много. И разумного, и спорного, и фантас-
тического. Но на уровне научных знаний сегодняшнего дня естественный 
процесс ее развития представляется следующим.

В 00 часов 28 минут 26 апреля 1986 года, переходя в режим электро- 
технических испытаний, персонал на блочном щите управления четверто-
го блока ЧАЭС допустил ошибку при переключении управления с системы 
локального автоматического регулирования на систему автоматического 
регулирования мощности основного диапазона (АР). Из-за этого тепловая 
мощность реактора упала ниже 30 МВт, а нейтронная мощность упала до 
ноля и оставалась таковой в течение 5 минут. В реакторе начался процесс 
самоотравления короткоживущими продуктами деления. Во всем мире в 
таких случаях реактор просто глушат, затем сутки-двое выжидают, пока 
он не восстановит свою работоспособность, а затем запускают снова. Про-
цедура эта считается рядовой, и никаких трудностей для опытного пер-
сонала четвертого блока не представляла. Но на реакторах АЭС эта про-
цедура весьма хлопотная и занимает много времени. А в нашем случае она 
еще и срывала выполнение программы электротехнических испытаний со 
всеми вытекающими для персонала неприятностями. И тогда, стремясь 
«быстрее закончить испытания», персонал стал выводить из активной 
зоны управляющие стержни. Такой вывод должен был помочь ему выйти 
на мощность 200 МВт и продолжить работу. 

Подобная ситуация была предусмотрена регламентом, в котором четко 
прописано: «Подъем мощности блока после кратковременной остановки 
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производится после устранения причин снижения мощности по пись-
менному распоряжению начальника смены станции в «Журнале ведения 
процесса» и в оперативном журнале старшего инженера управления ре-
актором на подъем мощности реактора». Однако персонал это требование 
регламента проигнорировал. 

После подъема на мощность 200 МВт персонал включил систему 
автоматического регулирования мощности АР1 и помогал ей ручным 
управлением выравнивать распределение энерговыделения по ак-
тивной зоне реактора. Совместные действия системы АР1 и ручного 
управления свелись к продолжению вывода управляющих стержней из 
активной зоны. Это должно было скомпенсировать продолжающееся 
снижение мощности реактора из-за процессов самоотравления. Однако 
вывод стержней, естественно, сопровождался уменьшением величины 
оперативного запаса реактивности (ОЗР), которая определяет способ- 
ность системы управления безопасно управлять реактором. По отно-
шению к этой характеристике регламент требовал: «Работа реакто-
ра при запасе менее 26 стержней допускается с разрешения главного  
инженера станции». Однако персонал и это требование проигнори- 
ровал.

Далее регламент вполне определенно требовал: «При снижении опе-
ративного запаса реактивности до 15 стержней реактор должен быть не-
медленно заглушен». Поэтому когда по мере вывода управляющих стерж-
ней величина ОЗР уменьшилась до 15, персонал должен был заглушить 
реактор. Повторяю, это было прямым требованием регламента, здравого 
смысла и прямой служебной обязанностью дежурного персонала. Но он и 
это требование проигнорировал.

Кстати, первый раз такое нарушение на четвертом блоке случилось 
в 7 часов 10 минут 25 апреля 1986 года, то есть чуть ли не за сутки до 
аварии, и продолжалось примерно до 14 часов. Интересно отметить, что 
в течение этого времени поменялись смены оперативного персонала, по-
менялись начальники смены четвертого блока, поменялись начальники 
смены станции и другое станционное начальство, но никто из них не по-
днял тревоги, как будто все было в порядке, хотя реактор уже находился 
на грани взрыва. Почему реактор не взорвался уже тогда, утром 25 апреля 
1986 года, – еще одна не разгаданная до сих пор загадка Чернобыльской 
аварии.

Невольно напрашивался вывод, что нарушения регламента такого 
типа, по-видимому, были обычным явлением не только у пятой смены 
четвертого блока. Его подтверждают и показания начальника дневной 
смены четвертого блока И. Казачкова: «Я так скажу: у нас неоднократно 
было менее допустимого количества стержней – и ничего… Никто из нас 
не представлял, что это чревато ядерной аварией. Мы знали, что делать 
этого нельзя, но не думали…».
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Второй раз это случилось уже 26 апреля 1986 года вскоре после по-
луночи. Но персонал опять не стал глушить реактор, а продолжал выво- 
дить стержни для поддержания мощности реактора. В результате в 1 час  
22 минуты 30 секунд ОЗР уменьшился до 6–8 стержней. Надо было сроч-
но глушить реактор, однако персонал приступил к электротехническим 
испытаниям. При этом можно уверенно предположить, что персонал про-
должал вывод стержней до самого момента взрыва, ибо, по некоторым 
свидетельствам, в момент взрыва величина ОЗР уменьшилась до 0– 
2 стержней. Для наглядности на рис. 1 приводится изменение мощности и 
величины ОЗР в зависимости от времени вплоть до момента аварийного 
разгона реактора. Этот красноречивый рисунок взят из совместного до-
клада специалистов именно по реактору РБМК-1000 на сессии МАГАТЭ 
в Вене в 1996 году.

Рис. 1. Потужність (Np) і оперативний запас реактивності (Rоп) реактора  
четвертого блока в період з 25 квітня до офіційного моменту аварії  

26 квітня 1986 року

Во всем мире никто так не работает из-за отсутствия технических 
средств безопасного управления реактором, находящимся в процессе 
самоотравления. Не было их и у персонала четвертого блока. Поэтому 
вывод управляющих стержней после того, как ОЗР стал меньше 15, мог 
осуществляться только на основе интуиции. С профессиональной точки 
зрения, это уже была авантюра в чистом виде. Причем рискованная аван-
тюра.

В какой-то момент после 1 часа 23 минут 4 секунд интуиция персо-
налу, по-видимому, изменила, и из активной зоны реактора оказалось 
выведено избыточное количество стержней. В результате реактор попал в 
неуправляемое состояние. Можно назвать десятки различных процессов, 
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обычно проходящих в реакторе, которые в таких условиях могли спрово-
цировать его разгон. Среди них можно указать и такие, которые вообще не 
зависели от воли персонала. Например, достаточно большая флуктуация 
нейтронных полей или плотности теплоносителя в какой-то части актив-
ной зоны реактора. Здесь следует специально отметить, что при нормаль-
ной работе реактора система его управления все эти процессы подавляет 
путем ввода управляющих стержней, то есть отрицательной реактивнос-
ти, в активную зону реактора со скоростью 1 β в секунду (при ОЗР = 30 
для РБМК-1000).

Какой из этих процессов перевел реактор в надкритическое состояние 
и вызвал неконтролируемый рост мощности реактора, до сих пор не уста-
новлено. По версиям 1986, 1991, 1998 и 2001 годов считалось, что этим 
процессом был ввод избыточной положительной реактивности при дви-
жении управляющих стержней в активную зону реактора после нажатия 
кнопки АЗ-5. Но в наших исследованиях количественно показано, что 
этот процесс в принципе не мог спровоцировать неконтролируемый рост 
мощности реактора четвертого блока. 

Можно только уверенно сказать, что реактор начал разгон на 
запаздывающих нейтронах примерно в 1 час 23 минуты 10–15 секунд 
и затем примерно через 25–30 секунд продолжил его на мгновенных 
нейтронах. Поэтому в течение сотых долей секунды тепловыделение 
в реакторе возросло в 1500–2000 раз, ядерное топливо нагрелось до 
температуры 2500–3000 градусов, а далее начался процесс теплового 
взрыва реактора. Именно теплового, а не ядерного. Его последствия 
сделали ЧАЭС «знаменитой» на весь мир. Причем все это произошло 
до нажатия кнопки АЗ-5.

Как видите, главной причиной Чернобыльской катастрофы стали 
непрофессиональные действия персонала, то есть все тот же «человечес- 
кий фактор». Это подтверждают и результаты официального рассле-
дования, проведенного «компетентными органами» еще в 1986 году и 
рассекреченные только в 2001 году: «Взрыв произошел вследствие ряда 
грубых нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима 
безопасности при работе реактора четвертого блока АЭС». 

Фактически, к такому же выводу пришли и авторы официального На-
ционального доклада Украины, опубликованного в 2006 году к 20-летию 
аварии, где указано, что главной причиной Чернобыльской катастрофы 
стал «…низкий уровень профессиональной культуры операторов, руко-
водства станции и Министерства энергетики и электрификации СССР в 
области безопасности АЭС». Напомним, что в документах такого уровня 
принято выражаться только в очень дипломатичной форме.

На справедливость этих выводов прямо указывают и действия персо-
нала третьего блока ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года. Известно, что 
реактор на третьем блоке ЧАЭС по своей конструкции был идентичен 
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реактору четвертого блока. И не только реактор, но и весь блок. Именно 
поэтому исследователи четвертого блока уже после аварии частенько ис-
пользовали нерадиоактивные помещения третьего блока для тренировок 
и отработки своих будущих действий в очень радиоактивных помещени-
ях четвертого блока, чтобы свести свое облучение к минимуму. 

Примерно в 5 часов утра 26 апреля 1986 года начальник смены третье-
го блока увидел, что заканчиваются запасы питательной воды, которую 
непрерывно откачивали на аварийный четвертый блок, и принял решение 
срочно глушить свой реактор, что и требовалось сделать по регламенту. 
Об этом решении он сообщил дирекции ЧАЭС. Та «встала на дыбы» и 
категорически запретила ему это делать. Мол, нельзя снижать выработку 
электроэнергии, когда на четвертом блоке авария. 

Однако дирекция дирекцией, а уголовная ответственность за безопас-
ность реактора в любом случае лежит, прежде всего, на начальнике смены 
блока. Столкнувшись с такой совершенно непрофессиональной позици-
ей дирекции, начальник смены третьего блока в полном соответствии с 
регламентом отдал самостоятельное распоряжение о немедленном глу-
шении реактора. И персонал третьего блока примерно в 5 часов утра  
26 апреля нормально заглушил реактор.

Здесь важно отметить, что реактор третьего блока глушился введением 
всех стержней РР в активную зону реактора при помощи нажатия кнопки 
АЗ-5 (аварийная защита 5 категории). Однако при наличии все тех же 
32-х «конструкционных недостатков» и при тех же действиях персона-
ла, которые привели к взрыву четвертого блока (поверим на минуту всем 
официальным версиям), реактор третьего блока почему-то не взорвался. 
Значит, дело было не в «недостатках» и не в нажатии кнопки АЗ-5, и не в 
движении всех стержней РР в активную зону реактора после ее нажатия, 
а в том, о чем сказано выше, то есть в неуправляемом состоянии реактора 
четвертого блока, в которое его загнал персонал. 

Об этом же весьма красноречиво говорит и тот факт, что за 35 лет на 
17 блоках АЭС с реакторами РБМК-1000, у которых имелись все эти «не-
достатки», кнопка АЗ-5 нажималась сотни или даже тысячи раз. И управ-
ляющие стержни сотни или тысячи раз дружно входили в активную зону 
этих реакторов. И если бы дело было в «конструкционных недостатках», 
как нас пытаются уверить наши оппоненты, то эти реакторы взрывались 
бы один за одним. А на практике взорвался только один. И только тот, 
на котором персонал грубейшим образом нарушил правила ядерной без-
опасности. 

Отсюда ясно следует, что третий блок ЧАЭС не взорвался утром  
26 апреля 1986 года именно потому, что его персонал не нарушал этих 
правил и не загонял реактор в неуправляемое состояние. А если бы он 
начал выполнять профессионально безграмотные запреты дирекции, то 
вполне возможно, что в то утро мы имели бы на ЧАЭС два взорвавшихся 
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реактора. И выселять пришлось бы не 30-километровую зону, а гораздо 
больше. Возможно, пришлось бы выселять и трехмиллионный город Киев, 
если бы ветер к этому моменту подул с севера. Именно самостоятельное 
и профессионально грамотное решение начальника смены третьего бока 
ЧАЭС утром 26 апреля 1986 года спасло нас от двойного «Чернобыля». 

Таким образом, анализ действий персонала третьего блока ясно пока- 
зывает, что и в атомной энергетике именно «кадры решают все», в том чис-
ле и вопрос, нарушить или не нарушить на данном реакторе и в данный 
момент времени правила его безопасной эксплуатации.

Принципиальные вопросы, на которые не ответили официальные 
версии. Все официальные комиссии по расследованию причин и обстоя-
тельств Чернобыльской катастрофы в своих материалах дали обществен-
ности определенную информацию. Тем не менее, они не дали ответа на 
некоторые принципиальные вопросы, без официального и обоснованного 
ответа на которые их расследование вообще нельзя считать законченным. 
Вот некоторые из них.

Первый. Почему персонал, начав выполнять 4-часовую програм-
му электротехнических испытаний, вдруг через 35 секунд после ее на-
чала спешно бросился глушить реактор при помощи ввода аварийной 
защиты высшей, 5 категории (нажатие кнопки АЗ-5), если все это время, 
согласно официальным версиям, никаких аварийных процессов не на-
блюдалось?

Второй. Почему испытатели на четвертом блоке пошли на этот 
страшный ядерный риск – в течение 4 часов вручную управлять реакто-
ром, уже попавшим в режим глубокого самоотравления?

Третий. Кто отдал им «двойной приказ» на подъем мощности после 
того, как реактор уже «сел в ксенон-йодную яму»? 

Четвертый. Почему не сработала автоматическая аварийная защита, 
когда реактор только начал разгон на запаздывающих нейтронах, и не 
заглушила реактор ни на аварийный сигнал АЗМ (сигнал превышения 
мощности), ни на аварийный сигнал АЗС (сигнал превышения скорости 
нарастания мощности), ни на 8 аварийных сигналов по отключению всех 
восьми главных циркуляционных насосов, ни на 8 аварийных сигналов по 
всем восьми УЗМ (усилителям защиты по мощности)?

Пятый. Почему система управления реактором в ответ на все эти 18 ава- 
рийных сигналов вообще не выработала аварийный сигнал высшей, 5 кате- 
гории АЗ-5, хотя для этого вполне достаточно было одного из них?

Шестой. Почему во всех официальных версиях не смогли дать есте-
ственного объяснения факту массового и одновременного отключения 
всех восьми главных циркуляционных насосов на четвертом блоке в 1 час 
23 минуты 40–41 секунду?

Седьмой. Почему этот экстраординарный для любой АЭС факт в офи- 
циальных версиях не описывается, не анализируется и даже не упомина-
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ется, будто его вообще не было, хотя о том, что он был, официально было 
известно еще в мае 1986 года? 

В настоящее время ответы на эти вопросы уже известны. Некоторые 
из них оказались просто шокирующими и полностью опровергающими 
официальный сценарий Чернобыльской катастрофы. Однако в этом нет 
заслуг официальных комиссий.

В свете вышеизложенного естественно задать вопрос: а как же те-
перь быть с официальными версиями, которые всю вину или частично 
сваливали на «плохой реактор», «плохих проектировщиков», «плохих 
научных руководителей»? По нашему мнению, все эти версии с самого 
начала были не научными, а создавались под политико-пропагандистские 
установки своего времени. На это указывает игнорирование в их мате-
риалах «неудобных» фактов, а также дипломатический уход от ответа на 
«неудобные» вопросы, некоторые из них приведены выше. Косвенно на 
это же указывает факт столь долгого засекречивания материалов уголов-
ного дела по Чернобыльской катастрофе. 

Однако подобные версии, как правило, живут недолго, ибо вскоре 
выясняется их ошибочность или явная тенденциозность. В частности, ка-
чественно на ошибочность официальных версий по Чернобыльской ката- 
строфе было официально указано Научно-исследовательским и конструк-
торским институтом энерготехники им. Н. А. Доллежаля (г. Москва) уже 
в 1994 году, а количественно это было показано уже в 1997 году Инсти-
тутом проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины  
(г. Чернобыль). В настоящее время официальные версии безнадежно 
устарели и представляют интерес только для историков.

Некоторые общественно полезные выводы. Как видите, все три запро- 
ектные ядерные аварии произошли на совершенно разных реакторах, при 
совершенно разном персонале, при совершенно разных обстоятельствах. 
Но есть у них одна общая черта – все они развивались по одной схеме, 
а именно: непрофессиональные действия персонала, сопровождавшиеся 
грубыми нарушениями регламента, вольно или невольно приводили к 
избыточному выводу управляющих стержней из активных зон. В резуль-
тате реакторы переходили в надкритическое состояние, в них, естествен-
но, начинались неуправляемые цепные реакции, которые закончились 
тремя тепловыми взрывами.

Таким образом, во всех трех авариях главной причиной оказался «чело- 
веческий фактор». И это естественно, ибо реакторы сами по себе не 
взрываются. Их к этому может подвести только персонал. То ли по ха-
латности, то ли по неосторожности, то ли по неопытности, то ли из 
любопытства, авантюризма и других чисто «человеческих» мотивов. Или, 
стремясь любой ценой выполнить задания начальства к определенному 
сроку, в какой-то момент времени персонал, работавший до того нормаль-
но, вдруг решается пойти на этот страшный ядерный риск. Риск, который 
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вот уже три раза заканчивался взрывами реакторов, и десятки раз закан-
чивался возникновением неуправляемых цепных реакций, которые раз-
вивались, к счастью, без взрывов, но со всеми вытекающими людскими 
драмами и трагедиями. А сколько случаев подобного риска закончилось 
благополучно, мы, наверное, не узнаем никогда. Как не узнали бы о том 
отчаянном риске, на который пошли на четвертом блоке ЧАЭС в ночь на 
26 апреля 1986 года, если бы дело не закончилось катастрофой.

Наш анализ мирового опыта ядерных аварий ясно показывает, что глав- 
ная угроза для АЭС исходит не снаружи, откуда ее ожидают все совре- 
менные системы их физической защиты, а изнутри. А именно от непро- 
фессиональных, рискованных действий персонала, образно выражаясь, на 
лезвии ножа. И особая трудность предотвратить эту угрозу заключается  
в том, что сам персонал при этом преисполнен «благородных намерений», 
под воздействием которых он стремится сделать что-то положитель-
ное для себя и своего предприятия, а в результате совершает действия, 
которые по своим последствиям ничем не отличаются от действий терро-
ристов. 

Наш анализ также показывает, что современные технические сред-
ства обеспечения ядерной безопасности, созданные человеком, дру-
гой человек, знающий и сильно заинтересованный, всегда может или 
отключить, или обмануть, или обойти. Поэтому они могут играть на 
АЭС хотя и весьма полезную, но только вспомогательную роль. А до-
минирующим фактором в обеспечении ядерной безопасности как был в 
первые годы ядерной эры, так и в наше время остается самый сложный 
«человеческий фактор».

11 марта 2011 года сильнейшее за последние 140 лет землетрясение 
силой 8,9 балла по шкале Рихтера потрясло японский остров Хонсю. 
Системы безопасности АЭC «Фукусима-1», расположенной на его вос-
точном берегу, сразу же отреагировали на него и автоматически заглу-
шили все реакторы. В результате атомные реакторы остались целыми 
и невредимыми. Некоторое время казалось, что проектировщики пре-
красно поработали и создали реакторы, выдерживающие даже такое 
небывалое землетрясение. И объективно так оно и было. Но через неко-
торое время на восточный берег острова Хонсю, где стояла эта АЭС, со 
стороны Тихого океана обрушилась волна цунами высотой до 10 мет- 
ров. Она легко перемахнула через портовые молы высотой 3–4 метра 
и устремилась к площадке, на которой расположены блоки АЭС. До 
реакторов вода не достала, так как они расположены выше 10 метров 
над уровнем моря, но ее мощные потоки смогли ворваться в нижние 
подреакторные помещения, в которых располагалось оборудование для 
охлаждения реакторов, и затопить их. Затем волна отхлынула, но под 
ее воздействием на всех реакторах АЭС «Фукусима-1» вышли из строя 
системы охлаждения реакторов и даже аварийного электропитания.  
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В результате АЭС вообще осталась без электричества. А дальше все 
пошло по известной цепочке: активные зоны начали нагреваться, и 
возникла угроза полного их расплавления, как это было при аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Учитывая такую угрозу, японские «ликвидаторы» начали заливать 
морской водой снаружи корпуса аварийных реакторов, чтобы они не  
расплавились, и накопленная в них радиоактивность не попала в окружа-
ющую среду. Сначала это делалось при помощи вертолетов сверху, а за-
тем при помощи пожарных машин, которые и в данный момент поливают 
морской водой корпуса реакторов под большим давлением. Поможет ли 
это избежать полного расплавления ядерного топлива, а затем и корпу-
сов реакторов и, как следствие, огромного выброса радиоактивных газов 
в атмосферу, покажет ближайшее будущее. По состоянию на 18 марта 
2011 года, эту аварию оценили уже как аварию 5 категории. Хотя среди 
европейских атомщиков высказываются мнения, что японские власти за-
нижают степень опасности. Напомним, что Чернобыльской аварии была 
присвоена 7 категория. 

Из этой картины становится очевидным, что непосредственная тех-
ническая причина аварии на АЭС «Фукусима-1» сводится к механичес-
кому воздействию волны цунами на элементы систем охлаждения ре-
акторов, которые располагались в подреакторных помещениях блоков 
АЭС, то есть к чисто природному фактору. Но если посмотреть глубже, 
то можно увидеть, что и в этой аварии явно проявил себя «человеческий 
фактор». Он проявился в том, что японские проектировщики «посади-
ли» АЭС прямо на берегу океана. И это в Японии, где землетрясения 
разной силы и цунами разных высот являются обычным явлением. На-
пример, в 1986 году в Японии было зафиксировано цунами высотой  
38 метров. Было бы интересно узнать, из каких соображений проекти-
ровщики АЭС «Фукусима-1» построили возле нее только небольшой 
порт с молом высотой всего 3–4 метра, как это видно из фотографий, 
хотя свою историю в Японии знают хорошо? Но самым неясным в исто-
рии ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» остается вопрос: почему ее 
проектировщики учли возможность землетрясения в 9 баллов и блес-
тяще с этим справились, но не стали учитывать возможность прихода 
цунами выше 3–4 метров? «Сэкономили» при проектировании и строи-
тельстве? Ответ узнаем в ближайшее время.

А. Ф. КОЛЯДІН, голова Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів 
«Чорнобиль – 86». 

2011 рік – це не тільки рік трагедії світового масштабу, це й річни-
ця величі колективного подвигу ліквідаторів 1986 року, які ціною свого 
здоров’я і навіть життя зупинили ядерного монстра, замурувавши його  
в бетонний «саркофаг».
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Ліквідатори України сподівались, що саме на 25-ту річницю держава 
згадає про цей подвиг, який тоді здивував увесь світ, коли на збудовано-
му «саркофагу» герої-ліквідатори ставили свої автографи, як колись їхні 
батьки та дідусі – на стінах Рейхстагу в Берліні. Гадалося, що пам’ять про 
це буде вічною.

Однак ганебний безглуздий демонтаж всього сущого в Україні тепер 
перекидається на чорнобильське законодавство та 13 статей Конституції 
України, міжнародні договори, ратифіковані Україною, причому без жод-
ного конкретного визначення чи встановлення дати закінчення цих об-
межень. Хоча навіть оголошення надзвичайного стану частково обмежує 
права громадян лише на чітко визначений термін.

Звернення та пропозиції громадських чорнобильських організацій 
щодо способів виконання чинного законодавства всіляко ігноруються, 
лобіюються спроби формульного нарахування пенсій, свавільного розпо-
ділу коштів та путівок на санаторне лікування за схемами, вигідними для 
корупційних маніпуляцій, по всій вертикалі Мінсоцполітики. При цьому 
жоден чиновник чи суддя, який частіше свідомо, аніж з примусу, порушив 
права потерпілого, а то й прикутого до ліжка інваліда, ще не поніс заслу-
женого покарання, хоча, безумовно, мають бути покарані і він особисто, і 
його керівник.

Правовий нігілізм і лицемірство української влади не можуть не ви-
кликати відповідну реакцію з боку громадськості України та суспільних 
інститутів європейських держав, особливо з огляду на те, що для досяг-
нення своїх непорядних цілей українська влада некоректно використо-
вує, як маскувальне прикриття, окремі рішення та вимоги робочих орга-
нів Європейського Союзу.

Неприховане надзбагачення новітнього панства на тлі зубожіння та 
подальшого повного вимирання ліквідаторів – інвалідів Чорнобиля, а далі 
й значної частини населення України може призвести до повторення  
африканських подій.

На очах у всього світу відходять у небуття беззахисні ліквідатори. 
Після такого ставлення до них, якщо станеться нова катастрофа, хто по-
годиться брати участь у її подоланні? На жаль, можливість виникнення 
нового лиха в Україні, страшнішого за Чорнобильську трагедію 1986 
року, – не вигадка. Навіть у Японії з високим рівнем технологій, з висо-
кою культурою безпеки ядерні реактори виявилися небезпечними для 
суспільства. Як не згадати потенційно небезпечний Дніпровський каскад, 
ядерні реактори Енергодара, хімічні підприємства та інші об’єкти, які за 
відсутності надійної техногенної безпеки можуть призвести до небачених 
катаклізмів, з якими ледь чи впорається вся світова спільнота?

Події в Японії на атомних енергоблоках станції «Фукусіма-1», викли-
кані землетрусом та, як наслідок, цунамі, призвели до аварії 6-ї категорії. 
На ЧАЕС була аварія 7-ї категорії. Ми глибоко співчуваємо японському 
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народу, підтримуємо дії японського уряду з локалізації катастрофи. Впев-
нені, що японський народ впорається з викликом стихій природи.

Земля надто маленька, щоб скористатися схованими далеко за межами 
України статками, тому владі давно час повернутися обличчям до зубожі-
лого народу України, а надто до тих, хто ціною власного здоров’я, а часом 
і життя захистив світ від атомного лиха. Тоді ми зможемо сподіватися, 
що вищі сили дадуть нам можливість жити, працювати і нарощувати свій 
потенціал.

В. Г. БЕБЕШКО, генеральний директор Наукового центру радіаційної 
медицини НАМН України. 

Сьогодні ми двома словами можемо охарактеризувати ситуацію щодо 
здоров’я постраждалого від Чорнобильської катастрофи населення Укра-
їни – зростання і зменшення. 

З року в рік зростає загальна захворюваність як учасників ліквідації 
наслідків Чорнобильської аварії (з 12,8 % у 1986 році до 82,3 % у 2010 році, 
рис. 2), так і евакуйованих дорослих (з 31,5 % до 78,5 %). Погіршується 
стан здоров’я дітей та підлітків (рис. 3).

Рис. 2. Динаміка відхилень у стані здоров’я учасників ліквідації  
наслідків аварії на ЧАЕС у 1986–1987 роках

Рис. 3. Розподіл дитячого та підліткового населення за станом здоров’я
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Показники смертності серед постраждалих вищі, ніж у осіб, непричет-
них до Чорнобильської аварії (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка показників смертності загалом в Україні  
та на радіоактивно забруднених територіях у 1989–2009 роках

Зростає інвалідність від соматичних захворювань і серед дорослих 
(рис. 5), і серед дітей.

Рис. 5. Динаміка інвалідності учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  
у 1986–1987 роках (%) за 1988–2007 роки

Продовжує зростати захворюваність на рак щитоподібної залози різ-
них категорій постраждалих (табл. 1), учасники ліквідації наслідків ава-
рії у 1986–1987 роках мають підвищений ризик захворювання на лейке-
мію (табл. 2), а жінки – на рак молочної залози (табл. 3).
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Таблиця 1
Захворюваність на рак щитоподібної залози у постраждалих  

внаслідок аварії на ЧАЕС

Група постраждалих, період
Стандартизований 

показник щодо захво-
рюваності по Україні

Україна (2005 р.) 1,00

Мешканці найбільш забруднених радіонуклідами те-
риторій, 1990–2006 рр.

1,66

Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986–
1987 рр., 1994–2006 рр.

5,30

Евакуйовані з м. Прип’ять та 30-кілометрової зони, 
1990–2006 рр.

5,48

Таблиця 2
Ризики лейкемії в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Період  
спостереження

Відносний надлишковий 
ризик ERR/Gy

95 % довірчий 
інтервал

Вірогідність

1986–2000 3,44 0,47–9,78 < 0,01

1986–2006* 1,35 0,07–3,71 0,03

* Неопубліковані дані.

Таблиця 3
Захворюваність на рак молочної залози жіночого населення різних категорій

Група спостереження
Період  

спостереження

Стандартизований 
показник щодо 
захворюваності  

по Україні

Україна 1980–2007 1,00

Мешканки забруднених радіонукліда-
ми територій

1980–1991 0,50

1992–2007 0,70

Учасники ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС у 1986–1987 рр. (понад 12 000)

1994–1999 1,58

2000–2007 1,52

Евакуйовані з м. Прип’ять та 30-кіло-
метрової зони

1990–1997 0,59

1998–2007 0,92

Підвищується частота інших форм солідних пухлин.
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Відбувається приріст непухлинних захворювань серцево-судинної, 
нервової, бронхолегеневої, імунної, ендокринної систем, особливо в лік-
відаторів та евакуйованих віком більше 40 років (рис. 6). 

Рис. 6. Динаміка рівня захворюваності учасників ліквідації наслідків  
аварії на ЧАЕС у 1986–1987 рр. на хвороби ендокринної системи  

та обміну речовин залежно від дози зовнішнього опромінення  
і віку на час участі в ліквідації наслідків аварії

На підставі аналізу даних клініко-епідеміологічного реєстру ДУ «На-
уковий центр радіаційної медицини НАМН України» отримані клініко-
епідеміологічні докази зростання частоти психічних розладів (органічні, 
депресивні та ін.) і цереброваскулярної патології в учасників ліквідації 
наслідків Чорнобильської аварії з наявністю радіаційних ризиків при до-
зах >0,25–0,5 Зв.
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На відміну від поширених помилкових уявлень про надмірне викорис-
тання діагнозу «вегетативно-судинна дистонія» як «маркера» перебуван-
ня під впливом радіації, цей діагноз у перші роки після Чорнобильської 
катастрофи було встановлено лише близько чверті загального числа лік-
відаторів, які перебувають у системі клініко-епідеміологічного реєстру. 
Як видно з рис. 7, діагностика вегетативно-судинної дистонії протягом 
післяаварійних років значно зменшилася і на даний час становить лише 
близько 5 % репрезентативної вибірки учасників ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС.

Рис. 7. Динаміка цереброваскулярної патології у когорті учасників  
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які перебувають на обліку в системі  

клініко-епідеміологічного реєстру ДУ «НЦРМ НАМН України»

Поступово після аварії серед ліквідаторів набули значного поширення 
цереброваскулярні патології, насамперед хронічної ішемії головного моз-
ку, церебрального атеросклерозу і, меншою мірою, гіпертонічної енцефа-
лопатії. 

А реконвалесценти гострої променевої хвороби, кількість яких постій-
но скорочується (рис. 8), мають практично у 97–100 % по 5–7 захворю-
вань одночасно (рис. 9).

А зменшуються, на жаль, кількісні та якісні показники здоров’я дітей, 
знизилися народжуваність і приріст населення, різко звузилися обсяги  
реального медикаментозного та апаратурного забезпечення постраждалих.

Гостро постає проблема збереження здоров’я учасників робіт з пере-
творення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та реаліза-
ції в майбутньому державної цільової економічної програми «Ядерне па- 
ливо».
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Рис. 8. Динаміка кількості осіб, які зазнали гострої променевої хвороби  
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ГПХ – гостра променева хвороба,  

ГПХ НП – непідтверджена гостра променева хвороба)

Рис. 9. Частота непухлинної патології у осіб,  
які перенесли гостру променеву хворобу

Можете уявити, яких втрат уникли 52 відсотки людей з більш як  
6 тисяч залучених до робіт з перетворення об’єкта «Укриття» на еколо-
гічно безпечну систему, яких на етапі вхідного контролю не допустили за 
станом здоров’я, і яких компенсаційних виплат вони потребували б, якби 
цим втратам запобігти не вдалося (рис. 10).



83

Рис. 10. Результати вхідного контролю в ДУ «Науковий центр радіаційної  
медицини НАМН України» 6 тисяч осіб, залучених до робіт  

з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Недостатнє медичне (клініко-епідеміологічне та лікувально-діагно- 
стичне) забезпечення персоналу атомної енергетики, промислових під-
приємств та населення міст-супутників, у тому числі так званих хвостос-
ховищ, зумовлює приріст захворюваності навіть у містах з відносно мо-
лодим населенням (Славутич, Южноукраїнськ, Кузнецовськ, Нетішин), 
високу захворюваність у містах Жовті Води, Дніпродзержинськ, Енерго-
дар, скорочення тривалості життя.

Невжиття контрзаходів збільшує ступінь внутрішнього опромінення 
мешканців радіоактивно забруднених територій до рівня перших після-
аварійних років (рис. 11).

Рис. 11. Динаміка доз внутрішнього опромінення населення  
радіоактивно забруднених територій



84

Як генеральний директор головної установи з проблем радіаційної ме-
дицини відповідально заявляю, що і через 25 років після Чорнобильської 
катастрофи залишається безліч медичних проблем, розв’язання яких галь-
мує фінансова скрута (рис. 12) та невиконання рішень Верховної Ради і 
Кабінету Міністрів.

Рис. 12. Фінансове забезпечення науково-дослідних розробок  
ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»  

Міністерством надзвичайних ситуацій  
та Національною академією медичних наук

По-різному можна оцінювати діяльність попередньої і нинішньої влади. 
Хай би що казали сьогодні, але після видання указу Президента України  
В. Ф. Януковича в листопаді 2010 року вже 20 січня 2011 року на засіданні 
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, пов’язаних з 
25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, було дано доручення Мін-
фіну щодо виділення Науковому центру радіаційної медицини 6,5 мільйо-
на гривень на добудову лабораторного корпусу – довгобуду ще з 80-х років 
минулого століття, та 10 мільйонів гривень на проведення дозиметричної 
паспортизації населених пунктів на радіоактивно забруднених територіях. 
Небачені раніше терміни і обсяги! Розпорядженням Прем’єр-міністра Мико-
ли Яновича Азарова від 14 лютого 2011 року згадані кошти виділені. Чорно-
бильці, лікарі та вчені завдяки цьому досягнуть ще більших успіхів у лікуван-
ні, профілактиці та в науковому узагальненні результатів досліджень.

Саме фахівцями нашого Центру та інститутів ендокринології, медици-
ни праці, педіатрії, акушерства і гінекології, урології, гігієни та медичної 
екології Національної академії медичних наук України встановлені ефекти 
Чорнобиля, що отримали світове визнання: рак щитоподібної залози у ді-
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тей і підлітків, лейкемія та солідні раки у ліквідаторів, рак молочної за-
лози у жінок – учасниць ліквідації наслідків аварії, серцево-судинні за-
хворювання та інші, але це світове визнання приходило до нас не раніш 
як через 4–10 років після встановлення (табл. 4).

Таблиця 4
Світове визнання ефектів Чорнобиля, встановлених вченими України  

(НЦРМ, Інститут урології, Інститут ендокринології та обміну речовин,  
Інститут медицини праці НАМН України)

Ефект
Дата

встановлення
світового  
визнання

Рак щитоподібної залози у дітей і підлітків 1991 1996

Рак сечового міхура у мешканців радіоактивно 
забруднених територій

1996 2005

Лейкемія у ліквідаторів 1997 2008

Солідні раки всіх локалізацій у ліквідаторів 1997 2005

Рак молочної залози у жінок-ліквідаторів та 
мешканців радіоактивно забруднених територій

1997 2007

Катаракта у ліквідаторів 2000 2008

Серцево-судинні захворювання 2001 2005

Ми не тільки констатуємо факти. Напрацьовані схеми лікування хво-
рих з серцево-судинною патологією та іншими захворюваннями значно 
впливають на показники захворюваності, інвалідності та смертності. 

У хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію (до речі, вперше нами  
доведено зв’язок її виникнення з впливом радіації) імуногенетичні та 
молекулярно-біологічні дослідження дають змогу призначати лікування 
залежно від перебігу захворювання, дають значний фармако-економічний 
ефект, поліпшують тривалість і якість життя. Ми багато чому навчилися, 
вміємо і виконуємо трансплантацію кісткового мозку за різними медич-
ними показами.

Після зустрічі з віце-прем’єр-міністром С.Л. Тігіпком у нас з’явилася 
надія і на запуск реабілітаційного центру для чорнобильців у Пущі-Води- 
ці. Сьогодні підписано розпорядження про виділення 4,9 мільйона гри-
вень на проектно-пошукові роботи по реабілітаційному центру.

Вважаємо за необхідне провести переговори щодо створення спеціалі-
зованого Чорнобильського фонду ВООЗ/ООН при НЦРМ.

Ми виносимо на розгляд народних депутатів України пропозицію Цен-
тральної виконавчої дирекції Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) про роз-
роблення Міжнародного пілотного проекту в Україні «ЮНІСЕФ – Діти 
Чорнобиля», розрахованого на 5-річний період, з поглибленого медичного 
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моніторингу мешканців радіоактивно забруднених територій і з цією ме-
тою провести в Києві під патронатом ООН та за участю Президента Укра-
їни В. Ф. Януковича конференцію держав-донорів.

З метою забезпечення стабільності в роботі, запобігання втратам здо- 
ров’я та життя людей, які перебувають під ризиком, просимо гарантува-
ти фінансове забезпечення установ протирадіаційного захисту обласного 
підпорядкування та підтримати наше звернення до Президента України 
з клопотанням про присвоєння Науковому центру радіаційної медицини 
НАМН України статусу національного, яке було ініційоване народними 
депутатами ще 2009 року і підтримане В. І. Балогою у 2010 році.

Останні події в Японії свідчать, що навіть передові у технологічному та 
соціально-економічному плані країни не гарантовані від широкомасштаб-
ної радіаційної аварії, готовність до якої має бути найвищим пріоритетом 
державної політики України в галузі безпеки.

Уже впродовж 25 років триває ліквідація наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи – найбільшої у світі за всю історію людства техногенної радіацій-
ної аварії. За цей час світове співтовариство накопичило значний досвід у 
боротьбі з цим явищем. Уроки Чорнобиля певною мірою вже враховані в 
теорії та практиці використання ядерної енергії в мирних цілях. Вони також 
потрібні людству в майбутньому для здійснення заходів захисту населення 
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-
теру. Проте, на нашу думку, є ще деякі невраховані уроки Чорнобиля.

Урок перший. Применшення урядами постраждалих держав і спеціалі-
зованими міжнародними організаціями обсягів та масштабів Чорнобиль-
ської катастрофи не дало можливості за 25 років ліквідувати наслідки поки 
що єдиної за всю історію людства глобальної техногенної ядерної аварії.

Урок другий. Применшення можливих радіологічних та медичних на-
слідків Чорнобильської катастрофи вже завдало великої шкоди здоров’ю 
мільйонів людей, і з плином часу ці наслідки зростають.

Урок третій. В Україні не повною мірою здійснюються заходи з при-
ведення системи протирадіаційного захисту персоналу та населення до 
рівня сучасних вимог.

Урок четвертий. В Україні не створена сучасна нормативно-методична 
база для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки та протирадіаційного 
захисту. 

Ліквідація наслідків Чорнобильської аварії 1986 року супроводжува-
лася залученням кількох сотень тисяч осіб (ліквідаторів), які протягом 
1986–1990 років зазнавали професійного опромінення з високими дозами.

Дозиметричний супровід робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи можна охарактеризувати одним словом – провал. Аварія по-
казала неготовність державної інфраструктури радіаційної безпеки за- 
безпечити виконання основного заходу радіаційного захисту – контролю 
індивідуальних доз опромінення працюючих. Дози опромінення поло-
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вини ліквідаторів залишилися невідомими, 95 відсотків зареєстрованих 
індивідуальних доз визначалися неадекватними методами та засобами. 
Протягом десятиріч, що минули після аварії, величезні зусилля та ресур-
си докладалися для ретроспективної оцінки доз опромінення ліквідато-
рів, не завжди з гарантованим успіхом.

На жаль, історія дозиметричного забезпечення часів ліквідації наслід-
ків Чорнобильської катастрофи нічому не навчила. На сьогодні станови-
ще дозиметричного контролю в післячорнобильській Україні ще гірше, 
ніж було за часів СРСР після аварії. Немає методичної єдності дозиме-
тричного контролю, результати визначення індивідуальних доз профе-
сійного опромінення не накопичуються в державному дозовому реєстрі. 
Дозиметричне обладнання здебільшого застаріле і не спроможне визна-
чати дози з потрібною точністю та ефективністю. Кваліфікація і компе-
тентність служб дозиметричного контролю є загалом невисокою. Немає 
мобілізаційних ресурсів, які дали б змогу забезпечити суцільний дози-
метричний контроль адекватної якості для населення та професіоналів у 
разі аварії навіть менших масштабів, ніж Чорнобильська.

Слід мати на увазі, що сьогодні до традиційних ризиків ядерної чи раді-
аційної аварії додалися такі невідомі раніше загрози, як ядерний тероризм, 
«брудна бомба», імпровізований ядерний пристрій. Тому найнагальнішою 
є потреба у вивченні власного (чорнобильського) та міжнародного досвіду 
і створення на його основі сучасної та ефективної єдиної державної сис-
теми контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення. На 
жаль, вимоги закону та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  
2001 року № 379 щодо створення єдиної державної системи контролю та об-
ліку індивідуальних доз опромінення населення в Україні протягом остан-
ніх десяти років не виконуються, потрібні ресурси не виділяються, організа-
ційні рішення не приймаються, ситуація ні на йоту не поліпшується.

Водночас впровадження системи має гарантувати беззаперечну реалі-
зацію основних принципів радіаційної безпеки – не перевищення, опти-
мізації та виправданості, повинно стати даниною пам’яті ліквідаторів та 
слугувати запобіганню важким радіологічним наслідкам майбутніх ава-
рій в Україні та світі.

Завданнями системи мають бути забезпечення методичної єдності ви-
мірів та впровадження всезагальної системи контролю якості, створення 
державного реєстру індивідуальних доз, оптимізація та піднесення на су- 
часний рівень лабораторій ІДК. За умови належної уваги Президента, пар-
ламенту та уряду до цієї кричущої проблеми та надання необхідної органі-
заційної і фінансової підтримки цілком реально створити таку систему зу-
силлями Державного комітету з ядерного регулювання та ДУ «Науковий 
центр радіаційної медицини НАМН України» та радикально покращити 
ситуацію протягом 2–3 років, піднести цей ключовий елемент державної 
інфраструктури радіаційного захисту на якісно новий сучасний рівень.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ПИТАНЬ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС постраждало близько 5 млн 
громадян, на забруднених територіях розташовано майже 5 тис. населе-
них пунктів Республіки Білорусь, України та Російської Федерації, у тому 
числі більше 2,2 млн осіб та 2293 населені пункти – в Україні.

На сьогодні статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастро-
фи в Україні мають 2 210 605 осіб. 

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – це не тимчасова, 
а розрахована на тривалий час цілеспрямована діяльність держави, яка 
буде здійснюватися протягом історично тривалого періоду. 

Майже за 25 років після аварії ще не всі фактори, породжені цією ава-
рією та шкідливі для здоров’я, належно вивчені, а деякі мають бути пере-
осмислені.

Ліквідація наслідків катастрофи змусила державні органи залучати 
значні зусилля та кошти, проте коло пов’язаних з нею невідкладних про-
блем залишається і зараз надзвичайно широким. 

За час, що минув після аварії на Чорнобильській АЕС, радіаційний 
стан територій, що зазнали радіоактивного забруднення, поліпшився. 
Цьому сприяли природні процеси та здійснені заходи із запобігання ви-
несенню радіонуклідів за межі зони відчуження, подолання наслідків ава-
рії у сільськогосподарському та лісогосподарському виробництві, прове-
дення дезактиваційних робіт. Запроваджені заходи привели до зниження 
рівнів опромінення людей, які проживають на цих територіях. 

Дієвим інструментом в цьому аспекті була Загальнодержавна про- 
грама подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006– 
2010 роки (далі – Програма), затверджена Законом України від 14 бе-
резня 2006 року № 3522-IV, законодавчі та інші нормативно-правові 
акти. Зокрема, Програма охоплювала увесь спектр напрямів діяльності 
центральних органів виконавчої влади з питань подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи від збереження здоров’я та соціального за-
хисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до 
організації міжнародного співробітництва у справах подолання наслід-
ків Чорнобильської катастрофи.
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Президентом України Януковичем В. Ф. 2011 рік проголошено Роком 
розв’язання Чорнобильських проблем. Видано ряд доручень Президента 
України та Кабінету Міністрів України з цього питання. 

Ключові етапи на цьому шляху:
Згідно з Указом Президента України від 11 жовтня 2010 р. № 937 «Про 

підготовку та проведення заходів, пов’язаних із 25-ми роковинами Чорно-
бильської катастрофи» планується:

– проведення в Україні Міжнародної науково-практичної конференції 
«Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього»;

– підготовка Національної доповіді до 25-х роковин Чорнобильської 
катастрофи;

– видання Атласу радіоактивного забруднення території України та 
екологічного атласу зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) 
відселення;

– проведення пам’ятних заходів з нагоди 25-х роковин Чорнобиль-
ської катастрофи.

Конференцію заплановано провести у м. Києві 20–22 квітня 2011 року 
за участю високоповажних осіб державного та міжнародного рівня. Го-
ловною метою є використання уроків Чорнобиля для забезпечення без-
пеки ядерної енергетики та інших небезпечних технологій, захисту людей 
і навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій. 

Організатором Конференції є Уряд України, представлений Міністер-
ством надзвичайних ситуацій спільно з урядами Республіки Білорусь та 
Російської Федерації, організаціями системи ООН (МАГАТЕ, ПРООН), 
Радою Європи, Європейською Комісією, Товариством технічної та ядер-
ної безпеки GRS (Німеччина), Інститутом радіаційного захисту та ядер-
ної безпеки (Франція).

На цей час створено Організаційний і Програмний комітети з під-
готовки та проведення Міжнародної конференції «Двадцять п’ять років 
Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього» та вже проведено два 
їх засідання. 

Також відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
10 листопада 2010 року 2082-р «Про утворення Організаційного комі-
тету з підготовки та проведення заходів, пов’язаних з 25-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи» 20 січня 2011 року проведено засідання, на 
якому було затверджено загальнодержавний план заходів, пов’язаних із 
25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

З урахуванням вимог Указу Президента України, доручень Президен-
та України, Прем’єр-міністра України та Кабінету Міністрів України від-
повідним загальнодержавним планом заходів, передбачається:

– обстеження умов проживання громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, особливо з числа інвалідів, та вжиття захо-
дів щодо вирішення проблемних питань, виявлених під час обстежень;
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– організація та проведення зустрічей з представниками громадських 
організацій, що опікуються соціальним захистом постраждалих громадян, 
щодо можливих шляхів та механізмів реалізації соціального діалогу між 
владою і громадськістю;

– участь у мітингу-реквіємі пам’яті загиблим та померлим учасникам 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, покладанні квітів до Меморіального 
кургану героїв Чорнобиля;

– участь у мітингу-реквіємі біля пам’ятника «Жертвам Чорнобиль-
ської катастрофи»;

– проведення в Національній опері імені Т. Г. Шевченка для учасни-
ків ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вечора пам’яті «Час 
Чорнобиля» за участю перших осіб держави, представників іноземних по-
сольств та представників чорнобильських громадських організацій дер-
жав колишнього Радянського Союзу; 

– проведення благодійних зустрічей з митцями і концертних про-
грам для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та їх сімей з метою при-
вернення уваги міжнародної спільноти до масштабів Чорнобильської 
катастрофи.

Разом з тим проблеми подолання наслідків аварії залишаються  
актуальними і сьогодні та потребують відповідного коригування.

Розділ І

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
ПОСТРАЖДАЛОГО ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ  

КАТАСТРОФИ НАСЕЛЕННЯ

1.1. Динаміка чисельності громадян, які постраждали  
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Нині статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в 
Україні мають 2 млн 210 тис. 605 осіб, серед них майже півмільйона –  
діти.

Станом на 01.01.2011 в органах праці та соціального захисту населення 
перебуває на обліку:

255 862 учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
1 954 743 потерпілих від аварії на ЧАЕС, 
з них 482 357 потерпілих дітей, 
28 548 особи, що мають статус дружини/чоловіка померлого громадя-

нина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
5 865 осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та відне-

сені до відповідних категорій постраждалих.



91

Щодо тенденцій у майбутньому, то можна очікувати, що внаслідок 
природного руху населення (за умови збереження сучасних критеріїв 
національного законодавства) загальна чисельність постраждалих буде 
зменшуватися, а у їхній структурі однозначно зменшуватиметься частка 
потерпілих дітей. 

Серед інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською ката-
строфою (загальна чисельність 112 729 осіб), 65 % – безпосередні учасни-
ки ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (66 489 осіб).

Спостерігається тенденція до стрімкого зростання чисельності осіб, від-
несених до категорії 1, тобто інвалідів, як за рахунок учасників ліквідації на-
слідків аварії, так і за рахунок потерпілих. Якщо в 1991 році таких інвалідів 
налічувалося близько 2 тисяч, то на сьогодні – вже 112 тисяч дорослих, а та-
кож 2,8 тисячі потерпілих дітей-інвалідів. Тому, звичайно, з часом держав-
ний соціальний захист цієї категорії інвалідів не втратить своєї актуальності.

1.2. Стан фінансування програм, пов’язаних із соціальним захистом  
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

та здійснення компенсаційних виплат і допомог

Обсяг витрат на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, передбачається щорічно з урахуванням реаль-
них можливостей видаткової частини Державного бюджету України.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» ви-
датки на програми соціального захисту та пенсійного забезпечення гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, були 
збільшені на 1,4 млрд грн проти 2009 року та передбачені в обсязі 7 млрд 
гривень. Збільшено на 18 % асигнування на виконання «чорнобильських» 
бюджетних програм, головним розпорядником за якими є Мінпраці, –  
з 2,1 млрд до 2,46 млрд гривень.

Але, за розрахунками експертів на реалізацію Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» (далі – Закон) у повному обсязі потребуються по-
над 70 мільярдів гривень. 

Забезпечення фінансовими ресурсами потреби в коштах для реалізації 
положень Закону передбачається з огляду на те, що більшість інших ви-
датків держбюджету мають також соціальну направленість і потребують 
пріоритетного врахування.

Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» 
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені в загаль-
ному обсязі 7 777,1 млн грн, що на 331,9 млн грн більше, ніж передбачалося 
держбюджетом 2010 року. 
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Рівень обсягу видатків на виконання «чорнобильських» бюджетних 
програм збережено на рівні минулого року. Разом з тим, збільшено на  
2 млн грн видатки за бюджетною програмою «Оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Обсяги видатків «чорнобильських» бюджетних програм характеризу-
ються такими даними:

Таблиця 1

(млн грн)

КПКВ
Найменування  

бюджетної програми

Затвер-
джено  

на 2009 
рік 

% до 
2008 
року

Затвер-
джено  

на 2010 
рік 

% до 
2009 
року

Затвер-
джено 

на 2011 
рік

% до 
2010 
року

1 2 4 5 6 7 8 9

2501200

Доплати за роботу на ра-
діоактивно забруднених 
територіях, збереження  
заробітної плати при  
переведенні на нижче- 
оплачувану роботу та  
у зв’язку з відселенням, 
виплати підвищених сти-
пендій та надання додат-
кової відпустки грома-
дянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи

371,1 100,0 596,0 160,6 596,0 100,0

2501210

Компенсація сім’ям з ді-
тьми та видатки на без-
платне харчування дітей, 
які постраждали внаслі-
док Чорнобильської ка-
тастрофи

575,4 100,0 579,9 100,8 574,1 99,0

2501230

Щомісячна грошова до-
помога у зв’язку з обме- 
женням споживання про-
дуктів харчування міс-
цевого виробництва та 
компенсації за пільгове 
забезпечення продукта-
ми харчування громадян, 
які постраждали внаслі-
док Чорнобильської ка-
тастрофи

742,5 100,0 814,5 109,7 814,5 100,0
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Закінчення таблиці 1

1 2 4 5 6 7 8 9

2501240

Компенсації за втрачене 
майно та оплата витрат 
у зв’язку з переїздом на 
нове місце проживання 
громадянам, які постраж-
дали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи

10,0 100,0 10,0 100,0 9,264 92,6

2501250

Компенсація за шкоду, 
заподіяну здоров’ю, та 
допомоги на оздоровлен-
ня, у випадку звільнення 
громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи

46,6 100,0 46,6 100,0 46,6 100,0

2501270

Допомога по тимчасовій 
непрацездатності грома-
дянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильсь- 
кої катастрофи

15,2 100,0 37,2 244,7 37,2 100,0

2501300

Обслуговування банків- 
ських позик, наданих  
на пільгових умовах до  
1999 року громадянам,  
які постраждали внаслі- 
док Чорнобильської ка- 
тастрофи

0,4 50,0 0,383 95,8 0,341 89,0

2501360

Оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслі-
док Чорнобильської ката- 
строфи 

330,0 100,0 383,0 116,1 385,0 100,5

Всього 2 091,2 99,98 2 467,5 117,8 2 463,0 99,8

Крім зазначених 8-ми бюджетних програм Міністерство соціальної по-
літики фінансує програму КПКВ 2501180 «Соціальний захист працівни-
ків, що вивільняються у зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобиль-
ської АЕС», видатки на яку визначено Законом України «Про загальні 
засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на 
екологічно безпечну систему». 
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Таблиця 2

КПКВ Назва видатків

Затвер-
джено 

на 2009 
рік 

% до 
2008 
року

Затвер-
джено 

на 2010 
рік 

% до 
2009 
року

Затвер-
джено 

на 2011 
рік

% до 
2010 
року

2501180

Виплата допомоги на 
період працевлаштуван- 
ня працівникам, які ви-
вільняються у зв’язку із 
виведенням із експлу-
атації атомної станції, 
та пенсії до досягнення 
пенсійного віку та над-
бавок до пенсії

0,87 69,2 2,437 280,1 1,297 53,2

У межах виконання бюджетної програми КПКВ 2501200 «Доплати за 
роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної 
плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв’язку з відсе-
ленням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
здійснюються доплати особам, які працюють у зоні відчуження (згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 
«Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження»), які профінансо-
вано стовідсотково.

Завдяки прийняттю цієї постанови Кабінету Міністрів України майже 
7,5 тис. працівникам, які постійно працюють у зоні відчуження і викону-
ють заходи з посилення бар’єрної функції зони відчуження, виведення з 
експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему щомісячно провадиться до-
плата у розмірі 150 відсотків мінімальної заробітної плати. Станом на 
01.01.2011 розмір цієї доплати складає 1 412 грн. 

З метою зняття соціальної напруги серед працівників зони відчужен-
ня прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. 
№ 173 «Про внесення зміни до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, 
посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідли-
вими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робо-
чий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», що дозволить 
призначати пенсію за віком вказаній категорії осіб.

З 2009 року запроваджено сучасний механізм оцінки майна, майнових 
прав для виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у 
разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудне-
них територій (постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 
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2009 р. № 1243 «Про затвердження Порядку виплати компенсації грома-
дянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного пе-
реселення з радіоактивно забрудненої території»). 

1.3. Пенсійне забезпечення громадян,  
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Одним з актуальних питань залишається пенсійне забезпечення по-
страждалих громадян, видатки державного бюджету, які щороку підви-
щуються.

За інформацією, наданою Пенсійним фондом України, про чисель-
ність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій станом на 01 січня 
2010 р. всього пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до Закону –  
75 903 осіб, з них 112 тисяч осіб, інвалідність яких пов’язано з Чорнобиль-
ською катастрофою. 

Середній розмір пенсії по інвалідності, що призначається по Закону 
станом на 01.11.2010 – майже 1 500 грн на місяць, а середній розмір пенсії 
по інвалідності учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС: для осіб 1 групи інвалідності – 2 262,98 грн, 2 групи інвалідності –  
2 374,16 грн, 3 групи інвалідності – 1 835,25 грн на місяць.

З урахуванням норм частини другої статті 95 Конституції України та 
Законів України про держбюджет на відповідний рік сьогодні в інвалідів, 
щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, розмір 
мінімальної пенсії по інвалідності (частина четверта статті 54 Закону), з 
доплатою не може бути нижчим, ніж встановлений постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 654 «Про підвищення рівня пен- 
сійного забезпечення громадян».

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, що призначається від-
повідно до статті 50, 51 Закону, виплачується у розмірах, встановлених 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.08 № 530 «Деякі питан-
ня соціального захисту окремих категорій громадян».

Слід зазначити, що розміри пенсійних виплат інвалідам-чорнобильцям 
з урахуванням мінімальних пенсій, встановлених Кабінетом Міністрів 
України, жодного разу не були нижчими, ніж розміри прожиткового міні-
муму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

Приведення розмірів мінімальних пенсійних виплат, передбачених 
чинним Законом, до єдиних стандартів (тобто застосування для роз-
рахунку зазначених виплат прожиткового мінімуму) дозволить при 
підвищенні прожиткового мінімуму стабільно збільшувати пенсійні 
виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи.
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1.4. Організація оздоровлення громадян,  
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особливе місце серед питань збереження та відновлення здоров’я 
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення на-
лежить питанню організації оздоровлення, що є ключовим напрямом 
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи.

Право постраждалого населення на безкоштовне або пільгове забезпе-
чення за рахунок коштів державного бюджету путівками на санаторно-
курортне лікування визначено Законом, а механізм забезпечення путівка-
ми до оздоровчих закладів регламентується Положенням про організацію 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  
16 травня 2000 р. № 800.

Згідно з нормами Закону право на оздоровлення у 2010 році мали  
2 454 471 постраждалих осіб, у тому числі 498 409 потерпілих дітей. 

Проте заяв на оздоровлення у 2010 році подано 364 417, з яких: 147 121 
заява для отримання путівок на санаторно-курортне оздоровлення грома-
дян віком від 18 років (дорослих), із них 35 003 громадян, віднесених до 
категорії 1; 193 222 заяви дітей у складі груп; 24 074 дітей віком до 10 років 
у супроводі одного з батьків (за путівками матері та дитини). 

Незважаючи на збільшення видатків на зазначені цілі у Державному 
бюджеті України на 2010 рік (на 53 млн гривень, або на 16 %), обсяг 
необхідних коштів на виконання програми «Оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (383 млн грн) 
був недостатнім, оскільки повна потреба у коштах на закупівлю путівок 
у 2010 році складає понад 1,15 млрд гривень.

За результатами торгів у межах виділених коштів було придбано  
111 383 путівок, із них 70 194 для дітей. 

Закуплені путівки розподілені між адміністративно-територіальними 
одиницями пропорційно, відповідно до поданих заяв, з урахуванням но-
зології захворювань.

Позитивним досягненням оздоровчої кампанії 2010 року є збільшен-
ня кількості закуплених путівок для санаторно-курортного лікування 
інвалідів-спинальників із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на 48 відсотків порівняно з попереднім роком. 

Станом на 01.12.2010 було оздоровлено 89 108 громадян, які постраж-
дали внаслідок чорнобильської катастрофи, із них 56 157 дітей.
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1.5. Пільгове забезпечення спецавтотранспортом

Пільгове забезпечення спецавтотранспортом громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I (інвалі-
дів) визначено пунктом 13 статті 20 Закону.

Відповідно до пункту 12 Порядку використання коштів державного 
бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвер- 
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. 
№ 936, забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється Головними 
управліннями праці та соціального захисту населення обласних держав-
них адміністрацій відповідно до Порядку про забезпечення інвалідів ав-
томобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19 липня 2006 р. № 999.

Пунктом 3 цього Порядку встановлено, що незалежно від медичних 
показань, мають право на забезпечення автомобілями інваліди І та ІІ гру-
пи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від 
Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок 
інвалідності з Чорнобильською катастрофою. 

Станом на 01.01.2010 р., на обліку для забезпечення спецавтотран-
спортом перебувало 87 177 інвалідів. Зокрема, 16 239 інвалідів з числа 
потерпілих або учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, у тому числі:

І та ІІ групи, які мають медичні показання на позачергове забезпечен-
ня спецавтотранспортом, 4 320 інвалідів;

ІІ групи, у яких відсутні медичні показання, та ІІІ групи з медичними 
показаннями, 11 919 інвалідів. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2009 рік» було відновлено програму забез-
печення інвалідів автомобілями, на яку передбачалося 1,218 млн гривень. 

У 2009 році було придбано 214 автомобілів лише для сімей, у яких про-
живають два і більше інвалідів, на суму 7,8 млн гривень. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» на 
виконання бюджетної програми «Забезпечення інвалідів та інвалідів-
чорнобильців автомобілями» затверджено 89,1 млн грн, з них 88,1 млн грн 
спрямовано на закупівлю 2 253 автомобілів, якими забезпечено інвалідів, 
що перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту насе-
лення. 

У Держбюджеті на 2011 рік збільшено асигнування за відповідною  
бюджетною програмою та становлять 89,7 млн гривень. 
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1.6. Удосконалення законодавства

На виконання пункту першого Плану організації виконання поста-
нови Верховної Ради України від 18 квітня 2008 р. № 276-VІ «Про стан, 
заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» 
Мінпраці розроблено та спільно з центральними органами виконавчої 
влади, науковцями і громадськими «чорнобильськими» організаціями 
опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», яким пропонувалося внести зміни до біль-
шості його статей.

Слід зауважити, що врахування усіх наданих до законопроекту пропо-
зицій, призвело б до розширення кола пільговиків і, як наслідок, до знач- 
ного додаткового навантаження на видаткову частину державного бю-
джету.

Поряд з цим існує велика вірогідність несприйняття законопроекту 
громадськими «чорнобильськими» організаціями та, як наслідок, зрос-
тання соціальної напруги серед відповідної категорії громадян.

Оскільки сьогодні в умовах нестабільної соціально-економічної ситу-
ації в країні урядом здійснюються заходи щодо жорсткого режиму еконо-
мії бюджетних коштів, на черговому засіданні робочої групи було прийня-
то рішення про доцільність поетапного внесення змін до чинного Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон).

Законопроект, метою якого є посилення соціального захисту безпосе-
редніх учасників ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробувань 
та військових навчань із застосуванням ядерної зброї шляхом усунення 
розбіжностей між чинними законодавчими актами та чіткого встановлен-
ня порядку надання пільг та компенсацій, що сприятиме уникненню со-
ціальної напруги серед зазначеної категорії громадян. 

Враховуючи тривалий, майже чверть століття, час від аварії на Чор-
нобильській АЕС, а також обмежені фінансові можливості держави, роз-
роблення стратегічного документа, що передбачає комплекс заходів з 
оптимізації існуючої системи соціального захисту «чорнобильців», є ак-
туальним і надзвичайно важливим завданням.

З метою визначення концептуальних підходів до оптимального вирі-
шення соціально-економічних проблем «чорнобильців» нагальною є роз-
роблення відповідної Концепції, мета якої:

– пріоритетність надання пільг та компенсацій найбільш незахищеним 
верствам постраждалого населення, у першу чергу, – учасникам ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам та дітям;

– здійснення постатейного аналізу, встановлених чинним Законом, 
пільг та компенсацій; 
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– економічне обґрунтування встановлених у Законі величин та про-
гнози соціального ефекту застосування його норм;

– здійснення порівняльного аналізу пільг, доплат, різних видів допо-
моги та компенсаційних виплат, що надаються інвалідам усіх категорій 
відповідно до чинного законодавства (інвалідам-чорнобильцям, інвалідам 
Великої Вітчизняної війни, інвалідам-афганцям, інвалідам від загального 
захворювання, інвалідам унаслідок трудового каліцтва тощо), що дозво-
лить констатувати реальний ступінь захищеності інвалідів-чорнобильців.

– вироблення пропозицій щодо більш ефективного використання бю-
джетних коштів з максимальним соціальним ефектом.

1.7. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

Чинним Законом передбачено близько 100 різних видів пільг, ком-
пенсаційних виплат та доплат. На сьогодні вартість усього Закону (як за-
значалось раніше) у повному обсязі коштує державі більше 50 млрд грн 
щорічно при тому, що видатки Державного бюджету України на 2011 рік 
затверджено в сумі 321,9 млрд гривень. 

Окремими статтями Закону передбачено проведення виплат, доплат 
та різних видів допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської ката-
строфи громадянам у розмірах, встановлених від мінімальної заробітної 
плати (статті 30, 36, 37, 39, 48) та мінімальної пенсії за віком (статті 50, 51, 
52, 54). Тільки для виконання цих статей Закону у повному обсязі необ-
хідно 36,8 млрд грн щороку. 

Відповідно до статті 95 Конституції України виключно Законом про 
Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на 
загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, 
виходячи з реальних фінансових ресурсів державного бюджету. 

Тому окремими статтями Законів України «Про Державний бюджет 
України» (ст. 101 у 2007 році, ст. 73 у 2008 році, ст. 71 у 2009 році та  
ст. 70 у 2010 році) Кабінету Міністрів України надано право встановлю-
вати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства, визна-
чаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати в абсолютних 
сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними 
програмами. 

Як наслідок, виникла невідповідність розмірів виплат, визначених За-
коном до розмірів, встановлених постановами Кабінету Міністрів Украї-
ни (розміри окремих виплат, передбачені Законом, перевищують фактич-
но виплачувані суми відповідно до постанов Кабінету Міністрів України 
у 8–10 разів). 

Це призвело до масових звернень постраждалих громадян до судів 
різних інстанцій з позовними вимогами. Більшість цих позовів судами  
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задовольняється у частині виплати пенсійних, компенсаційних доплат та 
допомог у повному обсязі відповідно до Закону.

Таким чином, одержувачі вищезазначених компенсаційних виплат, 
доплат і різних видів допомоги знаходяться в нерівних умовах: частина 
з них отримує соціальну підтримку від держави на підставі судових рі-
шень, більшість – відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, що 
за розмірами є значно нижчими. 

За оперативною інформацією регіональних органів праці та соціально-
го захисту населення станом на 30.12.2010 на розгляді в судах різних ін-
станцій знаходиться понад 133 тис. справ на загальну суму майже 1,3 млрд 
грн (щодо перерахунку компенсаційних виплат у розмірах, передбачених 
Законом), у тому числі 75 тис. рішень на суму 830,8 млн грн не підляга-
ють оскарженню у зв’язку з чим органами виконавчої служби накладено  
215 арештів на рахунки управлінь праці та соціального захисту населення. 
За рішеннями судів різних інстанцій вже виплачено 72, 6 млн гривень.

Отже, на виконання рішень судів здійснюється примусове стягнення 
коштів з рахунків місцевих органів праці та соціального захисту населення 
у суттєво збільшених розмірах порівняно з передбаченими держбюджетом. 
Така практика виконання судових рішень призводить до миттєвого спу- 
стошення відповідних фінансових рахунків, що унеможливлює здійснен-
ня виплат усім іншим одержувачам допомог та соціальних виплат.

З метою врегулювання ситуації, що може призвести до утворення за-
боргованості на декілька років наперед, Кабінетом Міністрів України до-
ручено Міністерству соціальної політики, Мінфіну, Міністерству еконо-
мічного розвитку і торгівлі та Мін’юсту опрацювати та подати на розгляд 
уряду узгоджені пропозиції щодо удосконалення чорнобильського зако-
нодавства шляхом внесення змін до Закону. 

Оскільки ще з 1996 року соціальні виплати, розміри яких відповід-
но до Закону залежать від розміру мінімальної заробітної плати та мі-
німальної пенсії за віком почали встановлюватися Кабінетом Міністрів 
України, та з огляду на те, що на сьогодні ці розміри встановлені постано-
вами Кабінету Міністрів України (від 20 квітня 2007 р. № 649 «Про вста-
новлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 26 липня 1996 р. № 836 «Про 
компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», від 12 липня 2005 р. № 562 «Про щорічну допомогу 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», від 28 травня 2008 р. № 530 «Деякі питання соціального 
захисту окремих категорій громадян», від 16 липня 2008 р. № 654 «Про 
підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян») на виконання до-
ручення Кабінету Міністрів України Міністерство соціальної політики 
спільно з причетними центральними органами виконавчої влади та за  
участю сторін соціального діалогу розробляється проект Закону України 
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«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний за- 
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
(щодо розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог), 
який покликано привести у відповідність розміри пенсійних, компенса-
ційних виплат, доплат і допомог до встановлених Кабінетом Міністрів 
України гарантій у межах видатків, передбачених держбюджетом на від-
повідний рік, та припинити існуючу практику прийняття судових рішень 
на користь окремих громадян за рахунок інших, що є прямим порушен-
ням Конституції України.

Враховуючи необхідність опрацювання законопроекту, який передба-
чатиме нові підходи до законодавчого врегулювання існуючих умов, під-
готовку уточнених фінансових розрахунків до нього та погодження із со-
ціальними партнерами, причетними центральними органами виконавчої 
влади та їх громадськими радами, Міністерству соціальної політики було 
доручено врахувати попереднє завдання (внесення на розгляд уряду про-
екту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» (щодо розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і 
допомог) при опрацюванні нового законопроекту, що передбачатиме ав-
томатичне підвищення соціальних виплат у зв’язку із зростанням розміру 
прожиткового мінімуму.

Розділ ІІ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ОСІБ,  
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Одним з важливих завдань в подоланні наслідків Чорнобильської 
катастрофи є комплексне медико-санітарне забезпечення постраждалих 
громадян. В останні роки заходи із збереження здоров’я осіб, які постраж-
дали внаслідок аварії на ЧАЕС, здійснювалися відповідно до Загально-
державної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 
2006–2010 роки (далі – Програма). 

Для реалізації завдань цього напрямку Програми, МНС спільно з МОЗ 
та державними адміністраціями розроблено комплекс заходів, а саме: на-
дання стаціонарної медичної допомоги; щорічні медичні огляди (диспансе-
ризація); розвиток та функціонування Державного реєстру постраждалих 
осіб; організація роботи міжвідомчих експертних комісій щодо встанов-
лення причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого 
випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС; 
дооснащення медичних закладів сучасним діагностичним та лікувальним 
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медичним обладнанням; забезпечення ліками та витратними матеріалами 
медичного призначення; лікування важкохворих; соціально-психологічна 
реабілітація; впровадження наукових розроблень у медичну практику.

Аналіз медичних наслідків Чорнобильської катастрофи, їх динаміка 
та прогноз свідчать, що мінімізація цих наслідків та підвищення ефек-
тивності медичної допомоги особам, які зазнали радіаційного впливу, 
не лише зберігають актуальність, а й стають найбільш пріоритетними на 
найближчі роки. 

2.1. Стан здоров’я населення, яке постраждало  
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Статистичні спостереження за станом здоров’я громадян, що зазна-
ли впливу наслідків Чорнобильської катастрофи, свідчить про наявність  
у стані їх здоров’я змін стабільного характеру.

За даними Центру медичної статистики МОЗ, на початок 2010 року 
на диспансерному обліку в медичних закладах системи охорони здоров’я 
знаходилось 2 млн 167 тис. 88 постраждалих осіб, що становить 96,8 % 
загальної кількості постраждалих. 

Щороку, системою медичного нагляду за постраждалими, яка скла-
дається з диспансеризації, амбулаторного, за показаннями стаціонарного  
лікування і реабілітаційних заходів у санаторно-курортних умовах та реа- 
білітаційних центрах перебувало 97,3–97,8 % ліквідаторів, 95,2 % дорос-
лого населення та 99,2 % дитячого. 

За впровадженим порядком щорічні медичні огляди інвалідів та учас-
ників ліквідації аварії максимально проводяться до річниці Чорнобиль-
ської катастрофи, дітей – до початку літнього оздоровчого сезону.

У зв’язку зі збільшенням віку осіб, які постраждали внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС, зменшується кількість визнаних здоровими за 
результатами диспансеризації. Частка визнаних здоровими становить 
13,4 відсотки, серед «ліквідаторів» лише 3 відсотки. Аналогічна ситуа-
ція спостерігається і в інших групах спостереження, включаючи дітей –  
20,4 відсотки визнано здоровими.

Показники захворюваності дорослого постраждалого населення за-
лишались стабільними протягом попередніх трьох років, а по окремих 
класах, таких як: хвороби системи кровообігу, нервової системи, кістково-
м’язової системи та сполучної тканини – навіть знизились. Минулого року 
спостерігалося незначне підвищення загальної первинної захворюванос-
ті та по деяких класах хвороб (хвороби нервової та сечостатевої систем, 
кістково-м’язової системи та сполучної тканини). 

Окрема увага приділяється вивченню поширеності та захворюванос-
ті на рак щитоподібної залози. Аварію на Чорнобильській АЕС визнано 
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світовим медичним суспільством однією з незаперечних причин його по-
ширення.

На сьогодні остаточно доведено значне зростання захворюваності на рак 
щитоподібної залози після Чорнобильської катастрофи серед осіб групи під-
вищеного ризику (0–18 років на час аварії), яке визнане як головний медич-
ний наслідок аварії на ЧАЕС провідними і науковими установами світу.

Після аварії на ЧАЕС минуло 25 років. Діти і підлітки, які зазнали най-
більш значного впливу радіоактивного йоду, перейшли до категорії дорос-
лих, тому зараз слід приділяти особливу увагу інформації щодо раку щи-
топодібної залози саме серед молодих дорослих пацієнтів. Доказом цього, 
в першу чергу, є існуюча динаміка даної патології. Протягом 1981–1985 
років серед вказаної популяції населення України щорічно реєструвалось 
в середньому 12 випадків цього захворювання (5 серед дітей та 7 серед під-
літків). Починаючи з 1990 року, коли вперше було установлено значне під-
вищення кількості прооперованих протягом року осіб цієї вікової групи –  
62 хворих (41 дитина та 21 підліток), число щороку зареєстрованих випад-
ків раку щитоподібної залози у них постійно збільшувалось і в період з 2001 
по 2007 рік становило в середньому 397 випадків (299 – у дітей та 98 у під-
літків), що в цілому в 33 рази перевищує дочорнобильський щорічний рі-
вень даної патології (в 60,0 разів серед дітей та в 14,0 разів серед підлітків). 
На такому рівні залишалась захворюваність у них протягом 2008 року. За 
період 1986–2009 роки в Україні з приводу цього захворювання прооперо-
вано 6049 таких хворих. З них 4480 були в дитячому віці (0–14 років) та 
1569 – в підлітковому (15–18 років).

Підтверджує зв’язок зростання захворюваності на рак щитоподібної 
залози з Чорнобильською катастрофою також географічний розподіл 
випадків даної патології у дітей України. Більш як 60 відсотків осіб, які 
захворіли на рак в дитячому віці, проживали на час аварії в найбільш за-
бруднених північних регіонах країни, серед яких на перші місця висту-
пають Житомирська, Київська, Чернігівська області. Первинна захво-
рюваність на рак щитоподібної залози у цих областях після аварії в 10 
разів перевищує цей показник на решті території України. На зв’язок між 
аварією на ЧАЕС та зростанням захворюваності на рак щитоподібної за-
лози говорить також і наявність залежності рівня даної патології від дози 
опромінення залози: у більшості хворих, прооперованих з приводу цього 
захворювання, доза була більшою за 100 сГр. 

За науковим прогнозом післядія «чорнобильського» йоду триватиме 
ще приблизно 10–15 років, у зв’язку з чим проведення довгострокового 
скринінгового обстеження осіб, які на момент аварії були у дитячому та 
підлітковому віці та проживали на територіях забруднених радіоактив-
ним йодом, є необхідним. 

За період з 1988 по 2008 роки значно зросла інвалідність ліквідаторів 
(рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка інвалідності УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр.  
залежно від віку на момент участі в ЛНА за період 1988–2008 рр.

У структурі причин інвалідності обстежених провідну роль відіграють 
хвороби органів кровообігу, нервової системи і органів чуття, травлення, 
ендокринної системи (рис. 2).

Рис. 2. Структура інвалідності від непухлинних хвороб в УЛНА  
на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від віку на момент участі в ЛНА за 2010 р.

Особливої уваги сьогодні потребують проблеми здоров’я дітей, під-
літків, народжених від постраждалих осіб (учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованих). Частка здорових серед да-
ного контингенту протягом періоду спостереження зменшується, збіль-
шується кількість осіб з хронічними захворюваннями. В основному це 
хвороби органів травлення, нервової системи, органів кровообігу. 
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Рис. 3. Динаміка розподілу (%) постраждалого дитячого  
та підліткового населення згідно з інтегральною оцінкою стану здоров’я

За останні 5 років спостерігається незначне зростання показника за-
хворюваності дитячого населення з 1382,6 до 1449,7 на 1 тис. дитячого 
населення. Зростання відбулось, насамперед, за рахунок таких класів 
хвороб: хвороби органів дихання, які завжди посідають перше місце у 
структурі дитячої захворюваності; незначне зростання хвороб шкіри та 
підшкірної клітковини; вроджені вади розвитку. Треба відзначити, що в 
останні три роки стабілізацію показників захворюваності постраждалих 
дітей за такими класами, як: хвороби органів травлення, нервової систе-
ми, ендокринної системи, крові та кровотворних органів – хоча за 24 роки 
в цілому відбувається їх зростання в 2–2,5 рази.

За результатами багаторічних клінічних спостережень встановлено, 
що у дітей, які народилися від опромінених батьків, починаючи з періоду 
новонародженості, процеси адаптації до зовнішнього середовища носять 
більш напружений характер. Вже на першому році життя серед них фор-
мується чисельна група тих, які часто хворіють, а в наступні роки життя – 
хронічна соматична патологія з поєднанням трьох і більше нозологічних 
форм захворювань. Найнижчі показники здоров’я мали діти, народжені в 
1987 р. у ліквідаторів Чорнобильської аварії, серед них частку здорових 
складало лише 1,8 відсотки. 

За роки існування системи експертизи з встановлення причинного 
зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання 
та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС комісіями роз-
глянуто близько 250 тисяч медичних справ. У 2010 році такими комісі-
ями розглянуто понад 4 тисячі медичних справ постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Основними хворобами, які визнаються по- 
в’язаними з наслідками аварії на ЧАЕС, залишаються онкологічні за-
хворювання (близько 40 відсотків), захворювання системи кровообігу 
(близько 24 відсотки) та нервової системи (близько 20 відсотків), у дітей –  
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онкопатологія та вроджені вади розвитку. Значна кількість розглядів (по-
над 40 відсотків) припадає на випадки встановлення причинного зв’язку 
смерті з впливом наслідків аварії.

Причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської ката-
строфи у 2008 році встановлено у 5267 дорослих осіб, а показник первинно 
визнаних інвалідами становив 27,2 на 10 тис. контингенту (у 1997 році – 
50,5) і в останні роки дещо підвищився. В Україні кількість людей, визна-
них непрацездатними внаслідок Чорнобильської аварії, невпинно зростає: 
від 200 (1991 р.) до 64 500 (1997 р.), 110 827 (2009 р.). 

Показники смертності дорослого постраждалого населення дещо 
збільшились порівняно з минулим роком і становлять 20,05 на 10 тис. по-
страждалого населення (для порівняння, національний показник складає 
16,2 на 10 тис. населення). Структура смертності залишається незмінною 
і не відрізняється від такої у непостраждалого населення.

Показники смертності дитячого населення залишались стабільними 
протягом останніх 2-х років, не відрізняються від національних показни-
ків і становлять 5,1 на 10 тис. населення. 

У структурі дитячої смертності перше місце постійно утримують врод- 
жені вади розвитку та злоякісні новоутворення.

2.2. Заходи, спрямовані на збереження  
здоров’я постраждалих

МНС спільно з МОЗ та обласними, міськими державними адміні-
страціями створено, упорядковано та функціонує система медичного 
забезпечення населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

Система включає: надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 
допомоги; щорічні медичні огляди (диспансеризація); експертизи щодо 
встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іоні-
зуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, розвиток та функціонування Державного реєстру 
України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
соціально-психологічну реабілітацію тощо.

Усього в Україні діє понад 300 медичних закладів, що постійно нада-
ють допомогу постраждалому населенню. 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 4 жовтня  
1996 р. № 1218 «Про затвердження переліку спеціалізованих медичних 
закладів, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» та від 29 травня 2000 р. № 852 «Про внесен- 
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 р.  
№ 1218» на державному рівні затверджено 37 спеціалізованих медичних 
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закладів, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

На регіональному рівні рішеннями місцевих органів виконавчої влади 
визначено спеціалізовані медичні заклади, чи відділення при централь-
них, районних або обласних (міських) лікарнях. 

Медичне забезпечення постраждалого населення здійснюється МНС 
відповідно до щорічних планів заходів з організації комплексного медико-
санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, що розробляються на відповідний рік (далі – План). 

Основними напрямками та завданнями Плану є:
– забезпечення лікування важкохворих у спеціалізованих лікувальних 

стаціонарах та клініках науково-дослідних інститутів Міністерства охо-
рони здоров’я, Академії медичних наук України тощо;

– покращення лікувально-діагностичної бази медичних закладів, що 
постійно надають допомогу постраждалому населенню;

– придбання ліків, витратних медичних матеріалів і реактивів для спе-
ціалізованих стаціонарів, відділень, клінічних лабораторій тощо;

– розвиток та функціонування Державного реєстру осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– функціонування системи експертизи із встановлення причинного 
зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінення та 
інших шкідливих наслідків внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– соціально-психологічна реабілітація постраждалого населення та 
його інформування з питань безпечного проживання на радіаційно за-
бруднених територіях. 

Законом України «Про Загальнодержавну програму подолання наслід-
ків Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 рік» на вищевказану програ-
му передбачено 45 000,0 тис. гривень. Держбюджетом у 2009, 2010 роках 
за бюджетною програмою «Комплексне медико-санітарне забезпечення та 
лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних ме-
дичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» передбачалися видатки у сумі 6,3 млн гривень, що становить  
14 відсотків мінімальної потреби. Доведені обсяги видатків не забезпечу-
ють на належному рівні виконання основних заходів щодо комплексного 
медико-санітарного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, а саме: забезпечення ліками, витратними медичними матеріа-
лами стаціонарів, спеціалізованих лікувальних закладів, що проводять лі-
кування та обстеження осіб (у тому числі дітей), які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, забезпечення високовартісними видами 
медичної допомоги у спеціалізованих лікувальних стаціонарах та клініках 
науково-дослідних інститутів АМН України, МОЗ.

Вказана сума коштів використовується, в першу чергу, для забезпечен-
ня виплати заробітної плати працівникам семи міжвідомчих експертних 
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комісій із встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті 
з наслідками Чорнобильської катастрофи, Державного реєстру постраж-
далих, п’яти центрів соціально-психологічної реабілітації населення  
та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської  
катастрофи, погашення кредиторської заборгованості, що утворилася  
у 2008 році внаслідок недофінансування.

Таблиця 3
Стан фінансування напрямку комплексного медико-санітарного  

забезпечення громадян, які постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи, за період 2000–2010 роки

2.3. Стратегія медико-соціального захисту населення

Важливо ще раз підкреслити, що незважаючи на виражені тенденції 
до зняття проблеми медичних наслідків Чорнобильської катастрофи з по-
рядку денного як на міжнародному рівні, так і в Україні, ми сприймаємо 
наслідки аварії на Чорнобильській АЕС як складну композицію впливу 
іонізуючого опромінення, інших нерадіаційних факторів забруднення, ін-
тенсивного психологічного та соціального стресу.

Контингентами пріоритетного спостереження третього післяава-
рійного десятиліття повинні бути особи, які перенесли гостру про-
меневу хворобу, учасники ЛНА з дозами опромінення понад 250 мЗв, 
евакуйовані з 30-кілометрової зони, особи з високими дозами опромі-
нення щитоподібної залози, вагітні жінки і діти, що проживають на за-
бруднених територіях та народилися від батьків, які отримали високі 
дози опромінення.

Найважливішими проблемами на майбутнє слід вважати:
– необхідність державної підтримки для проведення робіт з вивчення 

детермінованих і стохастичних ефектів, особливо серед осіб, що зазнали 
загального опромінення в дозах понад 250 мЗв та на щитоподібну залозу 
понад 2 Гр;
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– розроблення заходів щодо підвищення ефективності науково-об- 
ґрунтованого лікування радіаційно-асоційованих і/або радіаційно-індуко- 
ваних захворювань;

– розроблення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення 
онкологічної та онкогематологічної захворюваності;

– диспансеризацію і моніторинг порушень найбільш чутливих до радіа- 
ційного впливу органів і систем у віддалений період;

– медичну реабілітацію постраждалого населення;
– супровід програм з вивчення медичних наслідків Чорнобильської 

катастрофи у віддаленому періоді, особливо на контамінованих місцевос-
тях, де у населення спостерігаються аномально високі рівні інкорпорова-
них радіонуклідів;

– покращення медико-санітарної бази спеціалізованих лікувальних 
закладів, які постійно надають медичну допомогу постраждалим.

На даному етапі віддаленого періоду після Чорнобильської аварії за-
лишаються висновки, зроблені ще в 2001 р. українськими вченими спіль-
но з фахівцями ВООЗ, НКДАР ООН, МАГАТЕ та інших організацій і 
підтверджені в Національній доповіді України «20 років Чорнобильської 
катастрофи. Погляд у майбутнє»: основний вклад в її медичні наслідки 
вносять нестохастичні ефекти у вигляді широкого спектру непухлинних 
форм соматичних та психосоматичних захворювань. Вони в більшості 
випадків є провідними чинниками втрати працездатності та смертності, 
виступають об’єктом переважного споживання фондів, необхідних для 
лікування і профілактики.

Серед стохастичних наслідків продовжується реалізація раку щито- 
подібної залози у дітей та постраждалих дорослих усіх категорій, збіль-
шується захворюваність на інші солідні пухлини, все більш чіткою стає 
тенденція до зростання захворюваності на лейкемію УЛНА, підвищуєть-
ся нестабільність геному опромінених осіб та їх нащадків.

Ефективний медичний захист постраждалих на майбутні роки і деся-
тиліття потребує деталізації і конкретного наповнення Загальнодержав-
ної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012–
2016 рр.

Уряду України доцільно продов жити удосконалення системи медико-
санітарного забезпечення і соціального захисту населення, яке постраж-
дало в результаті Чорнобильської аварії, приділяючи особливу увагу кон-
тингентам пріоритетного медичного спостереження.

Необхідно продовжувати моніторинг медичних та демографічних на-
слідків, особливостей біологічного старіння постраждалого населення, зва-
жаючи на очікуване збереження тенденцій до збільшення захворюваності 
по багатьох класах хвороб, які зумовлюють високий рівень інвалідності та 
смертності. Результати моніторингу повинні заповнити Державний реєстр 
України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, який 
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потребує докорінних змін для перетворення з банку пасивного односпря-
мованого накопичення даних на інструмент для оперативного аналізу вери-
фікованої інформації, необхідної для прийняття стратегічних і тактичних 
управлінських рішень. Такі зміни можливі за умов стабільного і достатньо-
го фінансування, оновлення технічної бази реєстру та кадрового забезпе-
чення на всіх рівнях його функціонування, науково-методичного, дозиме-
тричного та інформаційно-аналітичного супроводу. 

Оскільки певні види солідних пухлин після радіаційного опромінен-
ня мають різний латентний період виникнення (від 10 до 30 років), існує 
необхідність подальшого моніторингу цієї патології із особливою увагою 
до таких захворювань, як рак молочної залози, стравоходу, шлунку, ле-
генів, ободової кишки, нирок, сечового міхура. Особливу увагу слід при-
діляти тим групам населення, які під час Чорнобильської аварії мали вік 
0–9, 10–19 років.

Для упередження захворювань на рак щитоподібної залози в опроміне-
ного населення та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС необхідно здійснювати науково обґрунтовані заходи, спрямовані на 
своєчасне виявлення і лікування передракової патології.

Особливої уваги потребує вивчення особливостей катарактогенезу, 
розвитку патології сітківки та її судин в учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС з дозами зовнішнього опромінення понад 0,5 Гр. Також 
все більшого значення набуває удосконалення методів лікування маку-
лярної патології у радіаційно опромінених осіб. 

Пріоритетами для збереження і поліпшення здоров’я дітей постражда-
лих повинні бути:

– забезпечення адресної висококваліфікованої і спеціалізованої допо-
моги дітям;

– проведення цілеспрямованих профілактичних, лікувальних і реабі-
літаційних заходів для зниження рівня дитячої захворюваності, інвалід-
ності та смертності.

З метою поліпшення якості життя дорослого населення, що проживає 
на радіаційно забруднених територіях, необхідно:

– забезпечити підвищення рівня медичного обслуговування, соціаль-
ної і психологічної реабілітації населення, евакуйованого з зони відчу-
ження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;

– забезпечити проведення оптимальних системних контрзаходів, 
спрямованих на зниження доз внутрішнього опромінення населення на 
всіх забруднених радіонуклідами територіях;

– впроваджувати результати діяльності соціально-психологічних служб 
на постраждалих територіях з метою подолання дестабілізуючих факторів 
психологічного стану всіх груп потерпілих, насамперед, синдрому «жерт-
ви Чорнобильської катастрофи», що перешкоджають активній участі  
постраждалого населення в соціально-економічному розвитку;
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– удосконалювати науково-методичну і практичну освітню систему 
щодо поліпшення репродуктивного здоров’я, програму психокорекції та 
соціальної підтримки, орієнтовану на постраждале дитяче та підліткове 
населення, щоб спонукати його до здійснення не лише контрзаходів сто-
совно зменшення накопиченої дози загального опромінення, а й прово-
дити санацію хронічних захворювань, зокрема ендокринних, і вести здо-
ровий спосіб життя; 

– оптимізувати систему об’єктивного інформування населення про ра-
діологічну ситуацію в регіоні, ефективні контрзаходи, рекомендації науки 
і медицини в області захисту від дії іонізуючого випромінювання і нового 
досвіду подолання негативних наслідків аварії.

2.4. Соціально-психологічна реабілітація громадян,  
постраждалих від радіаційного впливу

Зміни у стані здоров’я спричинено як дією радіації (внаслідок опро-
мінення щитоподібної залози, зовнішнього опромінення учасників лік-
відації, багаторічної дії малих доз радіації на населення, яке проживає 
на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення), так і впли-
вом несприятливих факторів нерадіаційного походження (погіршення 
умов життя та харчування, тривале емоційно-психологічне напруження 
тощо).

Цілеспрямованим подоланням психологічних проблем постраждалого 
населення займалися Центри соціально-психологічної реабілітації насе-
лення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи (Центри) у містах Бородянка, Боярка, Іванків, Корос-
тень, Славутич.

Основними завданнями Центрів є:
– надання соціально-психологічної допомоги населенню постражда-

лих регіонів;
– інформаційно-аналітична та просвітницька діяльність; 
– сприяння розвитку місцевих громад і соціально-економічному від-

родженню постраждалих регіонів; 
– активізація людей на конструктивне розв’язання проблем;
– методична підтримка діяльності соціальних служб і громадських ор-

ганізацій та об’єднань у межах компетенції Центру;
– екстрена психологічна допомога населенню, постраждалому внаслі-

док стихійного лиха, техногенних катастроф, за окремим рішенням МНС 
та облдерждміністрацій.

Працівниками Центрів розроблено та впроваджено соціальні про-
екти та реабілітаційні програми, спрямовані на психологічне й фізичне 
оздоровлення різновікових категорій постраждалого населення, а саме: 
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«Безпека проживання на території, екологія якої постраждала внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Формування повноцінного психічного 
здоров’я підлітків у посткатасрофічний період» (Іванків), «Живи свідомо, 
живи безпечно», «Земля. Людина. Всесвіт» (Бородянка), «Земля наша – 
наше життя», «Здоровий спосіб життя» (Коростень), «Запобігти, вряту-
вати, допомогти», «Здорове майбутнє» (Боярка), «Ми – за здоровий спо-
сіб життя!», «Здоровим бути здорово!» (Славутич). 

Для виконання створених програм та проектів застосовувались різні 
форми соціально-психологічної роботи, а саме: індивідуальне консуль-
тування дітей, підлітків, дорослих з різних соціальних і психологічних 
проблем; психодіагностика; психотерапевтичні та корекційні групові за-
няття; тренінги; лекційно-семінарські заняття; інформаційні зустрічі; со-
ціальні дослідження, моніторинги та опитування з різної тематики.

Останнім часом Центри не тільки надають соціально-психологічну 
допомогу населенню, а також відіграють важливу роль у житті громад 
уражених територій. Підвищилась активність населення, їх ініціатив-
ність, самостійність у розв’язанні соціально-економічних і соціокультур-
них проблем.

Значним напрямком діяльності Центрів є розвиток громадської актив-
ності молоді з метою залучення підростаючого покоління до соціально-
політичного життя свого міста, виховання у молоді лідерських якостей, 
заінтересованості у прийнятті рішень, що впливають на долю громади, 
формування екологічного світогляду та здорового способу життя.

Для фахівців Центрів залишається актуальним завдання підвищення 
рівня поінформованості населення щодо загальної екологічної ситуації 
у регіоні проживання, безпечного проживання на забруднених терито-
ріях; засобів контролю та заходів, спрямованих на подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи; шляхів зменшення радіаційного впливу на 
здоров’я людини.

Новим напрямком в інформуванні громадськості є запровадження 
сучасних інформаційних технологій. Створено власні сайти у чотирьох 
Центрах (за 2010 рік на сайтах було зареєстровано 257,5 тис. відвідува-
чів). Впровадження таких технологій дає змогу розширяти свою діяль-
ність у сфері інформування населення з питань подолання соціально-
психологічних наслідків аварії на ЧАЕС, пропагування здорового способу 
життя, а також вивчати запит громади. 

Щороку в рамках проведення міжнародних Інтернет-конференцій, 
завдяки роботі Центрів населення мало можливість ставити питання до 
експертів з питань радіаційної безпеки, соціального та медичного захисту 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Для популяризації здорового способу життя та відволікання від шкід-
ливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики) у Центрах діють спортивно-
оздоровчі групи з різноманітних програм.
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На базі Центрів проводяться семінари-тренінги для педагогів-мето- 
дистів постраждалих регіонів з методики використання у навчальному 
процесі інформаційних матеріалів щодо безпечного проживання на ра-
діаційно забруднених територіях, а саме: настільної книги для вчителів, 
навчального фільму та плакату, які було видано у 2007–2008 роках МНС 
за сприяння Чорнобильської програми відродження та розвитку (далі – 
ЧПВР) ПРООН.

Одним з напрямків діяльності Центрів є програма сприяння розвитку 
місцевих громад та соціально-економічному відродженню постраждалих 
регіонів, яка реалізується за підтримки ЧПВР ПРООН. За програмою 
Центрами надається допомога сільським громадам у сімнадцяти районах 
Чернігівської, Рівненської, Житомирської та Київської областей у насе-
лених пунктах, розташованих на забруднених територіях та у місцях ком-
пактного проживання переселенців. 

Для ефективного впровадження проектів і програм Центрів, а також 
втілення передових міжнародних технологій у процеси відродження та 
становлення стійкого психологічного та соціального імунітету постраж-
далого населення всі Центри співпрацюють з різними міжнародними ор-
ганізаціями та програмами. 

Продовжується поточна робота центрів у рамках реалізації проекту 
ICRIN «Міжнародна інформаційна мережа з Чорнобильських питань». 
Проводилися семінари для медичних працівників з найбільш актуальної 
тематики щодо медичних та соціально-психологічних наслідків Чорно-
бильської катастрофи у Київській, Волинській, Рівненській та Житомир-
ській областях.

У березні 2010 року представники всіх центрів взяли участь у семінарі-
тренінгу щодо вирішення питання подолання йодного дефіциту в Украї-
ні, організованого Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). 

Надзвичайно важливим аспектом роботи Центрів є сприяння у со-
ціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям, дітям-сиротам або позбав-
леним батьківського піклування, одиноким пенсіонерам, інвалідам та 
іншим незахищеним верствам населення. Здійснюється соціальний па-
тронаж учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інвалідів внаслідок Чорно-
бильської катастрофи.

Всього протягом 2010 року до Центрів звернулося 85 469 особи. Фа-
хівцями центрів проведено індивідуальну роботу та надано консульта-
цій 9310 особам, проведено 8045 групових занять, прочитано 187 лекції, 
здійснено 375 публікацій в ЗМІ та надруковано 132 інформаційних ви-
дання.

Забезпечуючи безперервну роботу із громадами щодо розвитку їх по-
тенціалу у самоврядуванні та участі в місцевому розвитку, ці інституції 
є гарантом стійкості результатів проектів та забезпечують поширення і 
отримання позитивного досвіду.
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Рис. 4. Динаміка чисельності відвідувачів  
Центрів соціально-психологічної реабілітації населення

Центри стали невід’ємними частинами соціальної інфраструктури міст і 
районів, спрямованої на встановлення партнерських зв’язків між державни-
ми закладами, соціальними інституціями та громадськими організаціями з 
метою активізації населення шляхом самоорганізації, визначення пріорите-
тів розвитку як в соціальній, економічній, так і в екологічній сферах життя. 

Розділ ІІІ

ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН  
НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ  

І В МІСЦЯХ КОМПАКТНОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ

Однією із складових соціального захисту постраждалих є переселення 
громадян із радіоактивно забруднених територій та поліпшення житло-
вих умов інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На початок 2011 року відповідно до загально (обласних) міських реє-
стрів громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 
які перебувають на квартирному обліку, в Україні потребують вирішення 
житлових питань 39 426 сімей, з них 10 312 сімей інвалідів-чорнобильців, 
14 729 сімей, які самостійно за направленнями облдержадміністрацій 
переселяється (переселилися) з радіоактивно забруднених територій, та  
14 385 сімей постраждалих, віднесених до категорії 2. Крім того, потре-
бують першочергового відселення 532 сім’ї (113 сімей з дітьми), що про-
живають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення на території Жи-
томирської області.

З моменту прийняття урядових рішень про евакуацію та переселення 
громадян з радіоактивно забруднених територій евакуйовано та пересе-
лено понад 52 тис. сімей або 164,7 тис. осіб, з них – у 1986 році 90,7 тис. 
осіб та переселено із зон радіоактивного забруднення у 1990–2010 роках 
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понад 74 тис. осіб. Крім того, забезпечено житлом 7838 сімей інвалідів-
чорнобильців (табл. 4–6).

Таблиця 4
Переселення із зони безумовного (обов’язкового) відселення (сімей)

Всього

У тому числі по областях

Жито- 
мирська

Київська
Рівнен-

ська
Черні-
гівська

Планувалося відселити 18 147 8480 8721 721 228

Переселено у 1990–2010 рр. 15010 6078 8382 344 206

У тому числі (за роками): –

2001 45 40 5 – –

2002 68 68 – – –

2003 91 91 – – –

2004 60 60 – –

2005 79 79 – – –

2006 56 56 – – –

2007 31 31 – – –

2008 30 30 – – –

2009 – – – – –

2010 – – – – –

Проживають у зоні безумовного 
(обов’язкового відселення)

532 532 – – –

Таблиця 5
Переселення із зон гарантованого добровільного відселення  

та посиленого радіологічного контролю

Переселено Сімей Переселено Сімей

Впродовж 1990–2006 рр. (всього) 14171

У тому числі (за рокам):  2003 229

1996 1367 2004 69

1997 945 2005 –

1998 504 2006 –

1999 615 2007 –

2000 370 2008 –

2001 286 2009 –

2002 86 2010 –
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Таблиця 6
Надання житла сім’ям інвалідів-чорнобильців

Надано житла Сімей
Надано житла 

(за роками)
Сімей

Впродовж 1990–2010 рр. (всього) 7838

У тому числі (за роками): 2003 340

1996 845 2004 168

1997 858 2005 152

1998 525 2006 277

1999 839 2007 83 (269*)

2000 713 2008 127

2001 602 2009 –

2002 247 2010 –

* Кількість придбаних квартир/ дані про кількість сімей інвалідів-чорнобиль- 
ців, яким надано житло, буде уточнено після його передачі місцевим органам само- 
врядування.

Питання забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, це не тільки будівництво нового житла. 
Якщо перша хвиля евакуації і відселення населення вирішувалися за ра-
хунок компактного будівництва житла і відповідної інфраструктури, то 
після прийняття Закону України від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», ці питання набули більш широкого комплексного 
вирішення, а саме, закупівля житла на вторинному ринку та на умовах 
пайової участі в будівництві, відшкодування вартості витрат громадянам, 
які переселилися з радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської 
катастрофи територій за направленнями обласних держадміністрацій, за 
самостійно придбане (збудоване) житло. 

На виконання цього Закону України розроблено та введено в дію від-
повідні підзаконні акти, такі як: постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 1992 р. № 706 «Про Порядок відселення та самостійного пе-
реселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» та від 31 грудня 1996 р. № 1589 
«Про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок 
Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого 
ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливо-
го догляду, та сім’ям, що втратили годувальника, з числа осіб, віднесених 
до категорії 1».
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Верховною Радою України 14 березня 2006 р. за № 3522-IV прийнято 
Закон України «Про Загальнодержавну програму подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 роки» (далі - Загальнодержав-
на програма), складовою частиною якої є бюджетна програма «Забезпе-
чення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи».

У цілому із передбачених у 2006–2010 рр. Загальнодержавною програ-
мою на виконання вищезазначеної бюджетної програми (482,6 млн грн), 
державним бюджетом було передбачено 222,0 млн грн (46 %), фактично 
було профінансовано 191,4 млн грн (39,6 %).

Профінансовані видатки державного бюджету у 2006–2008 роках 
(191,4 млн грн) дали можливість укласти договори на придбання 756 
квартир. Недофінансування програми «Забезпечення житлом громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» до обсягів, пе-
редбачених Загальнодержавною програмою, склало 291,2 млн гривень.

Для вирішення у повному обсязі житлового питання постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які перебувають на квартирно-
му обліку в регіонах України, необхідно близько 11 620,0 млн грн, із 
них для поліпшення житлових умов інвалідів-чорнобильців – понад  
3 210,0 млн грн, забезпечення житлом переселенців та поліпшення жит- 
лових умов громадян, віднесених до категорії 2, – близько 8 410,0 млн 
гривень.

Складовою соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи є переселення громадян (сімей) із зони безумовного 
(обов’язкового) відселення, будівництво житла яким у попередні роки 
здійснювалося за кошти бюджетної програми «Державні капітальні вкла-
дення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми».

Видатки державного бюджету на виконання завдань постанови Ради 
Міністрів Української РСР від 23 серпня 1990 р. № 228 «Про організацію 
виконання постанови Верховної Ради Української РСР «Про невідклад-
ні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської 
катастрофи» направлялись на будівництво житла для організованого 
відселення постраждалих з території, радіоактивно забрудненої внаслі-
док Чорнобильської катастрофи (зона безумовного (обов’язкового) від-
селення), та створення належних умов для проживання на радіоактивно 
забрудненій території і у місцях компактного переселення постраждалих, 
здійснення невідкладних заходів у зоні відчуження (табл. 7).

Починаючи з 2007 року, кошти на будівництво житла для переселен- 
ня громадян (сімей) із зони безумовного (обов’язкового) відселення не 
направлялися внаслідок обмеженого обсягу бюджетних призначень на 
виконання бюджетної програми «Державні капітальні вкладення на ре-
алізацію Чорнобильської будівельної програми» (2007 р. – 15,2 млн грн; 
2008 р. – 16,4 млн грн; 2009–2010 рр. – по 0,0 млн грн).
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Таблиця 7
Фінансування Чорнобильської будівельної програми у 1996–2010 роках

Рік Профінансовано, млн грн Рік Профінансовано, млн грн

1996 303,3 2004 29,7
1997 186,8 2005 15,71
1998 138,3 2006 15,12
1999 126,5 2007 15,22
2000 58,3 2008 16,46
2001 92,3 2009 0,0
2002 14,96 2010 0,0
2003 46,1 

За інформацією Житомирської обласної державної адміністрації, на по-
чаток 2011 року (пройшло 25 років після аварії) на території області у зоні 
безумовного (обов’язкового) відселення продовжує проживати 532 сім’ї, 
які не використали права, гарантованого державою, щодо організованого 
переселення та забезпечення житлом по переселенню, із них 113 сімей у 
своєму складі мають 205 дітей, у тому числі 116 дітей віком до 10 років. 

Для вирішення у повному обсязі питання відселення 532 сімей необхід-
но із Державного бюджету України направити понад 123,0 млн гривень. 

Внаслідок значного зменшення обсягу державних капітальних вкла-
день, виділених для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
на початок 2011 року до сфери управління МНС належить 676 об’єктів 
незавершеного будівництва, спорудження яких розпочато у 1991–1992 
роках, із них 139 житлових будинків. Об’єкти з моменту припинення бу-
дівництва не охороняються, руйнуються під впливом атмосферних опа-
дів та розкрадання. За пропозиціями облдержадміністрацій, на території 
яких споруджувалися зазначені об’єкти, потребують добудови та вико-
ристання за призначенням 84 об’єкти, доцільно передати з державної до 
комунальної (спільної) власності відповідних територіальних громад 400 
об’єктів, 95 ліквідувати та списати витрати на їх спорудження. 

На виконання пріоритетних завдань, визначених Законом України від 
14 березня 2006 р. № 3522-IV «Про Загальнодержавну програму подолан-
ня наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 роки», передба-
чено видатки з Державного бюджету України за бюджетною програмою 
«Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівель-
ної програми» в обсязі 199,4 млн грн, у тому числі: 2006 р. – 89,4 млн грн; 
2007 р. – 20,0 млн грн; 2008–2010 рр. – по 30,0 млн гривень.

Передбачені Загальнодержавною програмою кошти (199,4 млн грн) 
дали б можливість повністю виконати завдання переселення громадян 
із зони безумовного (обов’язкового) відселення Житомирської області 
та направляти кошти бюджетної програми «Державні капітальні вкла-
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дення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми» на добудову 
об’єктів незавершеного будівництва, що у минулі роки споруджувалися 
за зазначеною програмою, і на цей час не втратили своєї актуальності. 

Проте фактично у Державному бюджеті України затверджено та про-
фінансовано у 2006–2008 роках відповідно 15,1 млн грн, 15,2 млн грн та  
16,4 млн грн, основну частину яких направлено на виконання невідкладних 
заходів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, у 2009–2010 роках видат-
ки державного бюджету за зазначеною програмою не передбачалися. 

Законом України від 23 грудня 2010 р. № 2857-VI «Про Державний 
бюджет України на 2011 рік» видатки на реалізацію Чорнобильської буді-
вельної програми не передбачено. 

Розділ IV

РАДІОЛОГІЧНИЙ СТАН  
ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ  

ОЗДОРОВЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Через 25 років після Чорнобильської катастрофи стало ще більш оче-
видним, що у випадку крупних ядерних аварій на великих територіях 
страждають агроекосистеми, формуються зони підвищеного екологічного 
ризику, докорінно порушується історично сформована стабільність сіль-
ськогосподарського виробництва. 

Аварія на ЧАЕС – це найвеличезніша радіаційна катастрофа, яка ви-
знана МАГАТЕ як комунальна сільськогосподарська, спричинила забруд-
нення сільськогосподарських угідь і призвела до довготривалого радіоак-
тивного опромінення мешканців 12 областей України. Слід зазначити, 
що на нинішньому етапі оцінку забруднення довкілля чорнобильськими 
радіонуклідами необхідно розглядати в контексті техногенезу, інтеграль-
ним наслідком якого є зміни і забруднення елементарних структурних 
одиниць біосфери – біогеоценозів. У сільськогосподарській сфері такими 
структурними одиницями виступають агроекосистеми, продукція яких 
становить основу харчування людей.

Двадцять п’ять років подолання наслідків аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції – період надзвичайно напруженої і плідної спіль-
ної роботи багатьох національних і міжнародних колективів науковців 
і фахівців. Незважаючи на недоліки і помилки, комплекс контрзаходів, 
реалізований в колишньому Союзі, а потім в Україні, як і в Білорусі і Ро-
сійській Федерації, був у цілому адекватним обставинам, які складали-
ся в різні постчорнобильські періоди, і дозволив суттєво знизити вплив  
негативних факторів аварії і зменшити її негативні наслідки для життя і 
здоров’я людей.
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Значні кошти були вкладені в будівництво житла, шкіл і лікарень, а та-
кож доріг, систем водо-, газо- і електропостачання. Однак фактично таку 
високозатратну інвестиційну програму не було виконано. Фінансування 
чорнобильських програм поступово скорочувалося, що призводило до 
припинення виконання багатьох проектів. 

З огляду на зазначене вище, а також враховуючи результати останніх 
досліджень і комплексного радіаційного моніторингу, послаблення уваги 
до подальшого подолання наслідків аварії слід вважати недопустимим. 
Про надзвичайну складність радіаційної ситуації на пізньому етапі аварії 
на ЧАЕС свідчать зокрема, матеріали Наукового центру радіаційної ме-
дицини АМН України.

За результатами вимірювання вмісту радіоцезію в організмі жителів, 
отриманих впродовж після аварійного періоду, зроблено висновок про не-
стабільність динаміки доз внутрішнього опромінення. Так, у Рівненській 
області за рахунок аномально високого переходу радіоцезію у продукти 
харчування впродовж 1988–2005 рр. реєструвалися високі і майже не-
змінні з часом рівні опромінення. Виділяються наступні етапи:

до 1992 року завдяки проведенню профілактичних заходів у всіх райо-
нах України зареєстровано систематичне зниження вмісту інкорпорова-
ного радіоцезію (до 35 % на рік);

у 1992 році зафіксовано його ріст на 30–80 % щорічно, що зумовлено 
припиненням контрзаходів внаслідок економічного спаду у країні та вжи-
ванням населенням місцевих продуктів харчування;

у 1995–2000 рр. дози внутрішнього опромінення у деяких населених 
пунктах перевищили значення доз у перші роки після аварії;

в останні роки спостерігається певне зниження і стабілізація доз вну-
трішнього опромінення від радіоцезію. Але слід зауважити, що ця стабілі-
зація відбувається на рівнях, характерних для 1987–1988 рр.

Все зазначене вище з великою гостротою засвідчує, що і через 25 років 
після аварії не втрачає своєї актуальності здійснення системних контрза-
ходів, спрямованих на радіаційний захист населення України.

4.1. Розподіл площ сільськогосподарських  
і лісових угідь по рівнях радіоактивного забруднення 

Ліси, природні та окультурені лукопасовищні угіддя, де значення кое-
фіцієнтів переходу радіонуклідів з ґрунту в рослинність істотно вищі по-
рівняно з орними ґрунтами, є критичними ландшафтами на території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Розподіл угідь за щільністю забруднення, типами ґрунтів та їх ви-
користанням у найбільш забруднених областях України, наведено в та-
блиці.
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Структура сільськогосподарських угідь областей України,  
рівень радіоактивного забруднення яких перевищує 37 кБкЧ

Область Загальна площа
Орна 
земля

Сінокоси, 
пасовища

Мінеральні 
ґрунти

Торфові 
ґрунти

Площа угідь із щільністю забруднення ґрунтів 137Сs 37-185 кБкЧ

Волинська 6,3 2,5 3,8 2,1 4,2

Житомирська 271,6 175,0 96,6 240,4 34,0

Рівненська 310,9 246,0 64,9 206,8 104,1

Чернігівська 68,8 37,9 30,9 68,8 –

Київська 206,9 154,5 52,4 208,1 4,5

Разом 864,5 615,9 248,6 726,2 146,8

Площа угідь із щільністю забруднення ґрунтів 137Сs 185-555 кБкЧ

Волинська 0,2 0,13 0,07 0,2 –

Житомирська 42,7 26,7 15,6 36,3 6,4

Рівненська 10,7 3,5 7,2 6,9 3,8

Чернігівська 5,4 2,3 3,1 5,4 –

Київська 30,6 12,1 18,5 29,0 1,6

Разом 89,6 44,73 44,47 77,8 11,8

Внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивне забруднення різ-
ної інтенсивності сформувалися у лісах 17 областей держави та в АР Крим. 
На момент обстеження (1991–1992 рр.) на площі 1,23 млн га щільність за-
бруднення лісів 137Cs перевищувала 37 кБк/м2 [1].

Від радіоактивного забруднення найбільше постраждали ліси Поліс-
ся України. При цьому,частка лісів з щільністю забруднення ґрунту цезі-
єм-137 вище 37 кБк/м2 у Житомирській, Рівненській, Київській областях 
складала відповідно 60,0 %, 56,2 %, 52,2 % від загальної площі їх лісового 
фонду, а у Волинській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій та Сум-
ській областях таких площ налічувалось близько 20 %.

Загальною рисою радіоактивного забруднення лісів є його мозаїчний, 
осередковий, високоградієнтний характер (Краснов, 1998). При висо-
коградієнтному радіоактивному забрудненні досить типовою є різниця 
мінімальної та максимальної величин щільності забруднення ґрунту в 
одному і тому таксаційному кварталі або виділі, що значно ускладнює ви-
користання продукції лісового господарства та організацію її радіаційно-
го контролю.

За межами Зони відчуження рівні радіоактивного забруднення лісів, 
як правило, зменшуються з віддаленням від джерела аварійних викидів, 
проте й на відстані більше як 100 км від нього, по західному сліду в окремих  
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радіоактивних плямах у Народицькому районі Житомирської області щіль-
ність забруднення ґрунту 137+134Cs станом на 1991 р. досягала 4440 кБк/м2.

У забруднених лісах, особливо, у межах західного сліду аварійних ви-
падань, найбільше біологічне значення має 137Cs. На південному сліді по-
ряд з Сs-137 важливе значення, в т.ч. для використання продукції лісово-
го господарства, має також 90Sr.

Базове радіаційне обстеження лісів України було проведене ще у 
1991–1992 рр., але матеріали, які були отримані в його результаті, є чин-
ними і донині, і використовуються при плануванні лісогосподарських за-
ходів на підприємствах.

Як відомо, внаслідок фізичного розпаду радіоізотопів радіаційна ситу-
ація у забруднених лісах поступово змінюється.

За розрахунковими даними в 2010 р. порівняно з 1992 р. площа лісів 
зі щільністю забруднення понад 37 кБк/м2 зменшилась на 400,4 тис. га, ці 
площі можна віднести до категорій чистих територій.

Водночас на 26,9 тис. га зменшилася площа лісів зони безумовного 
відселення (>555 кБк/м2 за 134+137Cs), і нині на цих площах можна дифе-
ренційовано проводити лісогосподарські заходи. Для цього Державним 
агентством лісових ресурсів розроблено відповідну концепцію та про-
граму реабілітації забруднених лісів на період 2010–2020 років. Всього за 
зазначений період планується реабілітувати господарську діяльність на 
площі 598,5 тис. га лісів.

Таблиця 9
Динаміка площі лісів України, найбільш забруднених 134+137Cs  

за зонами забруднення станом на 1992 та 2010 роки*
тис. га

Обласні управ-
ління лісового 

та мисливського 
господарства

Роки

Зони щільності забруднення 134+137Cs, кБк/м2

<37,0
37,1–
74,0

74,1–
185,0

185,1–
370,0

370,1–
555,0

555,1–
1110,0

>1110,0

Волинське
1992 148,5 36,9 5,3 – – – –
2010 167,6 19,6 – – – – –

Вінницьке
1992 183,2 25,0 7,5 0,48 – – –
2010 204,8 9,7 1,7 – – – –

Житомирське
1992 296,6 176,1 157,2 51,5 19,4 36,8 10,6
2010 430,4 154,8 90,3 31,9 19,4 13,3 7,2

Київське
1992 38,4 75,8 31,1 0,5 0,1 – –
2010 80,0 52,0 12,0 0,1 – – –

Рівненське
1992 203,4 222,9 106,8 6,9 1,0 0,04 –
2010 364,5 152,8 37,2 3,6 0,6 – –

Сумське
1992 109,4 8,0 4,5 – – – –
2010 113,9 5,7 2,3 – – – –
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Закінчення табл. 9
тис. га

Обласні управ-
ління лісового 

та мисливського 
господарства

Роки

Зони щільності забруднення 134+137Cs, кБк/м2

<37,0
37,1–
74,0

74,1–
185,0

185,1–
370,0

370,1–
555,0

555,1–
1110,0

>1110,0

Черкаське
1992 176,0 31,1 7,3 0,6 0,04 – –
2010 187,2 22,1 5,3 0,4 – – –

Чернігівське
1992 321,2 12,5 58,0 3,5 – – –
2010 328,7 11,9 50,4 1,9 – – –

Всього
1992 1476,7 588,3 377,7 63,5 20,5 36,8 10,6
2010 1877,1 428,6 199,2 38,0 20,0 13,3 7,2

* Дані 2010 р. отримані розрахунковим шляхом.

Але для забезпечення реабілітації радіоактивно забруднених лісів не-
обхідно провести повидільне радіаційне обстеження земель лісогосподар-
ського призначення зі щільністю понад 370 кБк/м2.

Внаслідок аварії на ЧАЕС забруднено 1,1 млн га сільськогосподарських 
угідь. За роки, що минули, багато зроблено для поліпшення радіаційної си-
туації: проведено вапнування на площі більше 550 тис. га, здійснено меліо-
ративні роботи на 816 тис. га орних земель, поліпшено 771 тис. га найкри-
тичніших лук, сінокосів, культурних і природних пасовищ, перероблено на 
масло та сири більше 700 тис. тонн молока. На жаль, починаючи з 1994 р. 
обсяги контрзаходів постійно зменшувалися, щороку виділяються фінанси 
на виконання програми впровадження контрзаходів приблизно 3,5 млрд 
гривень. З них тільки 12 млн грн – на сільськогосподарські контрзаходи, 
що складає 25 % потреби.

Важливо зауважити, що післядія агрохімічних заходів рідко прояв-
ляється не пізніше 4-х років, а внесення мінеральних добрив необхідно 
повторювати, як правило, кожних 2 роки. Отже, ситуація, що склалася, 
потребує докорінного перегляду, насамперед, підходів до розв’язання 
чорнобильських проблем. Не секрет, що обсяги фінансування чорнобиль-
ської програми могли б бути значно меншими, якби в сільськогосподар-
ському виробництві переважали сучасні технології, збалансовані агрофо-
ни і раціони, що забезпечують високу урожайність сільськогосподарських 
культур і продуктивність худоби.

Додаткові заходи, наприклад, внесення підвищених доз мінеральних 
добрив, мають сенс лише тоді, коли є ресурси для оброблення ґрунту, 
сівби, внесення основного добрива тощо. Без цього додаткові фінансові 
вкладення не дадуть ефекту.

Водночас зміни в економічних стосунках зумовили зростання  
частки господарств приватного сектора у загальному виробництві 
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сільськогосподарської продукції, особливо такої як картопля, молоко 
і м’ясо. Потік 137Сs з продукцією приватних господарств більший, ніж 
з громадських. Тому для істотного зменшення колективної дози опро-
мінення населення необхідно, насамперед, здійснювати заходи в осо-
бистих господарствах.

Сучасний радіоекологічний стан сільськогосподарських угідь, забруд-
нених внаслідок аварії на ЧАЕС, сформувався під впливом декількох 
основних факторів:

– зменшення щільності забруднення ґрунту радіонуклідами за раху-
нок радіоактивного розпаду радіонуклідів;

– зменшення рухомості радіонуклідів у ланці «ґрунт – рослина – про-
дукція тваринництва» за рахунок їх іммобілізації ґрунтово-поглинальним 
комплексом;

– зміна соціально-економічних умов на забруднених територіях, серед 
яких розпаювання землі, ліквідація громадських господарств, зменшення 
обсягів, або повне припинення проведення контрзаходів, спрямованих на 
зниження рівнів забруднення продукції та дозових навантажень на насе-
лення.

Обласними радіологічними службами Мінагрополітики було проана-
лізовано 1 220 975 зразків, у тому числі у Волинській області – 225 461, 
Житомирській – 117 139, Київській – 338 519, Рівненській – 128 658, Чер-
каській – 4 550 і Чернігівській – 406 648 зразків, відповідно. 

Із загальної кількості зразків у 17 514 спостерігалось перевищення 
допустимих рівнів вмісту радіонуклідів (ДР-2006). Найбільша кількість 
зразків, вміст радіонуклідів у яких перевищував допустимі рівні, спостері-
гався у Рівненській, Житомирській та Волинській областях. В основному 
ця продукція була представлена молоком, що виробляється в особистих 
господарствах населення. В окремих випадках тут мало місце перевищен-
ня вмісту радіонуклідів не лише чинних гігієнічних нормативів, але і тим-
часових, встановлених відразу після Чорнобильської катастрофи.

Це стосується таких сіл як Городок, Діброва, Журавлине Володимирець-
кого району, сіл Будимля, Великий Черемель Дубровицького району Рів-
ненської області, сіл Ганнівка, Лозниця Народицького району, сіл Виступо-
вичі, Козулі Овруцького району Житомирської області і багато інших. 

Значно менше зразків з перевищенням вмісту радіонуклідів спостері-
галося у Київської і Чернігівської областях. В основному, ця продукція 
була представлена також молоком, що виробляється в особистих підсоб- 
них господарствах населення, та «дарами лісу» – грибами, ягодами, дичи-
ною тощо.

У Черкаській області дослідженнями зразків овочів, фруктів, зерна, 
соломи встановлено, що їхня середня забрудненість в окремих випадках 
наближалась до максимально допустимих значень. Але їх перевищення 
не спостерігалося. 
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Узагальнені дані структури сільськогосподарської продукції, що пе-
ревищує чинні допустимі рівні вмісту радіонуклідів свідчить про те, що 
найбільша кількість забруднених зразків – це молоко (59 %). Проте є і до-
сить велика кількість лісової продукції (35 %), вміст радіонуклідів в якій 
перевищує допустимі рівні. Враховуючи те, що в раціоні жителів Полісся 
вони займають далеко не останню роль, можна передбачити, що з цією 
продукцією також потрапляє досить велика кількість радіонуклідів до ор-
ганізму людини. Кількість зразків м’яса з перевищенням вмісту радіоце-
зію становить 4 %.

Відносно невисока кількість рослинної продукції (2 %), вміст радіону-
клідів в якій перевищує допустимі рівні, пояснюється тим, що в більшості 
випадків аналізувалась овочева продукція місцевого виробництва, яка ха-
рактеризується відносно невисокою здатністю до накопичення 137Cs .

Отже, при визначенні сучасних підходів до організації агропроми- 
слового виробництва на забруднених територіях, необхідно враховува-
ти, що найбільша кількість радіонуклідів до організму людини потра-
пляє саме з молоком. Така закономірність буде зберігатися і у віддале-
ній перспективі.

Головна роль в формуванні дози опромінення населення протягом всьо-
го післяаварійного періоду належить 137Cs і, значно меншою мірою, 90Sr.

Зміни у розподілі радіоактивно забруднених території за щільністю 
забруднення ґрунту 137Cs з 1986 по 2006 роки в найбільш забруднених об-
ластях представлено в табл. 10.

Таблиця 10
Площа забруднених 137Cs територій України 

тис. км2

Область Рік
Площа, тис. км2

<37 37–185 185–555 555–1480 >1480

Вінницька
1986 24,8 1,7 – – –
2006 26,12 0,38 – – –

Волинська
1986 19,97 0,23 – – –
2006 20,19 0,01 – – –

Житомирська
1986 18,9 8,67 1,69 0,51 0,13
2006 21,3 7,19 1,08 0,29 0,04

Івано-Франківська
1986 13,5 0,40 – – –
2006 13,73 0,17 – – –

Київська
1986 17,6 8,75 1,75 0,49 0,49
2006 22,0 5,3 0,90 0,36 0,34

Рівненська
1986 12,2 7,78 0,12 – –
2006 15,6 4,5 – – –

Сумська
1986 22,92 0,85 – – –
2006 23,42 0,38 – – –
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Закінчення табл. 10
тис. км2

Область Рік
Площа, тис. км2

<37 37–185 185–555 555–1480 >1480

Тернопільська
1986 13,46 0,34 – – –
2006 13,47 0,03 – – –

Хмельницька
1986 20,31 0,29 – – –
2006 20,48 0,12 – – –

Черкаська
1986 15,82 4,91 – – –
2006 18,37 2,52 – – –

Чернівецька
1986 7,72 0,38 – – –
2006 7,95 0,15 – – –

Чернігівська
1986 29,67 2,08 0,15 – –
2006 30,25 1,65 – – –

За 25 років після аварії ситуація значно покращилася порівня-
но з 1986 роком. У 2011 році площа територій з рівнем забруднен-
ня ґрунту більше 555 кБк·м–2 стала меншою в 1,5 раза, а від 185 до  
555 кБк·м–2 – майже в два рази. Рекомендації щодо проведення контр-
заходів на територіях необхідно проводити з урахуванням зменшення 
щільності забруднення ґрунту за післяаварійні роки. Площі територій, 
де на сьогодні обов’язково повинні проводитися контрзаходи, залиша- 
ються значними. Так, площа територій з щільністю забруднення ґрун-
ту 137Cs >555 кБк·м–2 (15 Ku·км2) становить більше 1 тис. км2, від 185 
до 555 кБк·м–2 (5–15 Ku·км2) – майже 2 тис. км2, від 37 до 185 кБк·м–2 
(1–5 Ku·км2) – 22 тис. км2. Аналогічні зміни розподілу площ територій 
за щільністю забруднення ґрунту 137Cs за минулий період відмічаються 
і в розрізі районів однієї області.

Рис. 5. Результати загальнодозиметричної паспортизації  
населених пунктів України, забруднених після аварії на ЧАЕС
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Рівні забруднення сільськогосподарської продукції визначаються не 
тільки щільністю забруднення ґрунтів, а й їх типом та агрохімічними влас-
тивостями. Значний вплив екологічних умов (тип ландшафту та ґрунту)  
на рівні надходження цезію до організму населення відображають дані за-
гальнодержавної паспортизації населених пунктів України.

Найвищі дози опромінення населення зареєстровані на відстані 200– 
300 км від Чорнобильської АЕС, де поширені торфові ґрунти, хоча щіль-
ність забруднення їх тут значно нижче, ніж у Київській та Житомирській 
областях.

Вагомим фактором, що значно змінює радіаційний стан на забруднених 
територіях, є іммобілізація радіонуклідів ґрунтово-поглинальним комплек-
сом. Причому, періоди напівзменшення коефіцієнтів накопичення радіо- 
нуклідів рослинами за рахунок цього процесу для 137Cs і 90Sr значно мен-
ші, ніж періоди напіврозпаду радіонуклідів, що свідчить про більший, ніж 
розпад, вклад процесів іммобілізації в покращення радіаційної ситуації. За 
рахунок процесів іммобілізації 137Cs ґрунтово-поглинальним комплексом 
коефіцієнти переходу радіоцезію з ґрунту в сільськогосподарські культу-
ри за період після аварії суттєво зменшилися: на органічних ґрунтах в 15– 
50 раз, на мінеральних у 10–20 раз.

Таблиця 11
Зміни коефіцієнтів переходу 137Cs в сільськогосподарські культури  

на основних типах ґрунту забруднених територій

Група  
культур

Рік

Тип ґрунту

Торфово- 
болотний

Дерново-підзолистий
Сірий  

лісовий
Чорнозем 
типовийпіщаний та 

супіщаний
сугли- 
нистий

Природні 
трави
сіно

1987 100–200 10–20 5–10 6,5 –

2006 2,0–10 0,60–1,5 0,30–0,50 0,30 –

Сіяні злакові 
трави
сіно

1987 50–80 3,5–12 2,5–3,0 2,8 1,9

2006 0,50–4,0 0,13–0,45 0,10–0,15 0,075 0,015

Кормові трави
зелена маса

1987 20 1,5–3,0 1,1–1,3 0,75–1,4 0,70–1,1

2006 0,20 0,30–0,60 0,25–0,50 0,15–0,30 0,02–0,03

Овочеві
плоди

1987 – 1,8–2,3 1,5–1,7 1,2 0,45–0,80

2006 – 0,04–0,10 0,025–0,05 0,015–0,02 0,010–0,015

Бульби,  
коренеплоди

1987 4–6 0,65–1,0 0,4–0,6 0,3–0,4 0,15–0,50

2006 0,050–0,20 0,04–0,05 0,03–0,05 0,04–0,05 0,005–0,020

Зернові
зерно

1987 2–3 0,45–0,70 0,4–0,5 0,30–0,55 0,15–0,30

2006 0,08–0,10 0,04–0,06 0,03–0,05 0,03–0,06 0,005–0,015
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За весь час після аварії найбільшим накопиченням радіонуклідів  
характеризуються природні трави, далі йдуть сіяні та кормові трави, ово-
чеві, бульби і коренеплоди, а найменше акумулюють 137Cs зернові. Відмін-
ності значень КП між травами і зерновими складають: для органогенних 
ґрунтів 50–100 раз, для мінеральних 5–30 раз, що дає можливість управ-
ляти рівнями забруднення продукції рослинництва за допомогою органі-
заційних контрзаходів – вибору культур та їх місця в сівозмінах, особли-
во кормових.

Через двадцять п’ять років після аварії КП 137Cs з ґрунту в зернові, 
бульби і коренеплоди, овочеві культури приймають дуже низькі значення. 
Крім цього ці культури традиційно вирощуються на більш родючих типах 
ґрунтів і, частіше всього, із застосуванням добрив. Майже на всій терито-
рії вміст радіоцезію в цій рослинницькій продукції не перевищує допус-
тимих рівнів. Однак при використовуванні населенням для вирощування 
городини, в основному картоплі, органогенних чи дерново-підзолистих 
піщаних і супіщаних ґрунтів питома активність 137Cs у продукції може 
сягнути рівня ДР-2006, а іноді і перевищувати його. Тому слід володіти 
необхідною інформацією про ґрунтові властивості та щільність забруд-
нення радіонуклідами для оптимального розміщення окремих культур і 
застосування контрзаходів з метою отримання чистої продукції.

Найбільші величини КП 137Cs, навіть на сьогодні, спостерігаються 
для природних та сіяних трав, що вирощуються на дерново-підзолистих 
піщаних, супіщаних та торфово-болотних ґрунтах. Це є причиною пере-
вищення допустимих рівнів забруднення радіоцезієм сільськогосподар-
ської продукції. Більше того, на сьогодні на радіоактивно забруднених 
територіях реалізовано найгірший сценарій ведення сільського госпо-
дарства. При розпаюванні землі населенню для випасів та сінокосів були 
виділені угіддя, розміщені в найбільш критичних з точки зору накопи-
чення радіонуклідів ландшафтах, хоча використання таких угідь заборо-
нено Концепцією ведення агропромислового виробництва на забрудне-
них територіях та їх комплексної реабілітації на період 2000–2010 років. 
У результаті велика частка виділених таким чином сінокосів і пасовищ 
знаходяться на гідроморфних органогенних чи дерново-підзолистих пі-
щаних і супіщаних ґрунтах, розміщених частіше всього в зволожених 
пониженнях і заплавах річок з високим рівнем ґрунтових вод. Так як 
коефіцієнти переходу 137Cs з таких типів ґрунту в рослинність досить 
високі, корми для відгодівлі худоби у населення характеризуються знач- 
ним рівнем радіоактивного забруднення. Внаслідок цього, в значній 
кількості приватних підсобних господарств ще й досі виробляється мо-
лочна і м’ясна продукція, вміст радіонуклідів у якій значно перевищує 
встановлені державні нормативи.

Залишається 72 населених пункти, де вміст 137Cs у молоці і м’ясі по-
стійно перевищує допустимі рівні ДР-2006 у 2–10 разів.
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У цих населених пунктах проживає більше 14 тисяч осіб, які отриму-
ють ефективну дозу понад 2 мЗв за рік. У них утримується більше 3,5 ти-
сячі голів дійних корів, і продуктом, який дає основну дозу внутрішнього 
опромінення населення, є молоко. Тут необхідне обов’язкове та першо-
чергове комплексне проведення контрзаходів.

4.2. Дозиметричний контроль

У перші тижні після аварії дозиметричний контроль, що здійснював-
ся службою радіаційної безпеки ЧАЕС, характеризується поступовим 
відновленням високоякісного дозиметричного контролю, яке заверши-
лося лише у червні–липні 1986 року. Повнота дозиметричних даних 
персоналу ЧАЕС була недостатньою (у тому числі – у сенсі покриття 
всього періоду участі у ЛНА дозиметричними даними для кожного з 
ліквідаторів), чим була обумовлена потреба у реконструкції індивіду-
альних доз. Всього протягом 1986–1996 років розрахунковим методом 
АДР було оцінено 1,600 індивідуальних доз співробітників ЧАЕС та 
осіб, тимчасово приписаних до станції. Починаючи з липня 1986 р., до-
зиметричний контроль і реєстрація індивідуальних доз здійснювались 
на ЧАЕС належним чином і ця дозиметрична інформація характеризу-
ється високою якістю і повнотою.

Дозиметричний контроль цивільного персоналу (постійного та тим-
часово відрядженого), що працював у 30-кілометровій зоні, через органі-
заційні негаразди практично не здійснювався протягом 1986 та частини 
1987 року, доки цю функцію на себе поступово не перебрало УДК ВО 
«Комбінат»/НВО «Прип’ять». Отже, дози цього контингенту, особливо у 
1986–1987 роках, характеризуються недостатньою повнотою і не завжди 
високою якістю.

Найбільшим контингентом учасників ЛНА є військові ліквідатори – 
кадрові військовослужбовці, солдати строкової служби (на початковому 
етапі) та, найбільше особи, тимчасово викликані до лав армії з запасу. 
Важливість цієї категорії учасників ЛНАу тому, що близько 95 % офіцій- 
них дозових записів (ОДЗ) у Державному реєстрі України належать саме 
військовим ліквідаторам (рис. 3.1.3). Таке становище із забезпеченістю  
військових ліквідаторів ОДЗ є наслідком як 100 % охоплення цього кон- 
тингенту дозиметричним контролем, так і особливостями внесення дози-
метричної інформації до ДРУ – через довідки про дозу (у випадку військо- 
вослужбовців – вкладинку до військового білету), які були на руках у 
всіх військових, але у дуже небагатьох цивільних ліквідаторів. Водно- 
час, дозиметрія військових ліквідаторів відрізнялася найнижчою  
точністю індивідуальних доз через грубість і неточність методів оцінки  
доз. Для військових ліквідаторів здебільшого використовувались  



130

груповий (один дозиметр на групу) та розрахунково-груповий (коли доза 
всім членам групи заздалегідь розраховувалась на підставі даних про до-
зиметричну обстановку та плановий час роботи) методи дозиметрії. Під 
час ретроспективної оцінки точності і зміщення дозових оцінок військо-
вих ліквідаторів було встановлено, що в середньому оцінені цими метода-
ми дози удвічі перевищують реальний рівень опромінення, а геометрич-
не стандартне відхилення (невизначеність) є дуже високим і становить 
приблизно 2.2. Показовим є також те, що не підтверджено розповсюдже-
не тлумачення аномального розподілу індивідуальних доз військових 
ліквідаторів як свідоцтва фальсифікації дозиметричної інформації задля 
приведення звітності про рівні опромінення військовослужбовців у від-
повідність з діючими лімітами доз (250, 100 або 50 мЗв). Статистичними 
методами було показано, що можливий внесок недостовірних (фальсифі-
кованих) дозових записів не перевищує 10 % від загальної кількості, а нети-
пова форма розподілу відповідає досить незвичайній практиці управління 
дозами, коли особи, що отримали гранично допустиму дозу звільнялися з 
лав збройних сил, а їм на заміну рекрутувалися нові резервісти. Більш де-
тальне дослідження особливостей формування доз у військових ліквідато-
рів, було здійснено на навчальній вибірці з 22,909 військових ліквідаторів.  
З використанням навчальної вибірки вивчалась динаміка рівнів доз опро-
мінення військовослужбовців основних (частини хімічних і інженерних 
військ та військ Цивільної оборони) частин ЛНА і було показало право-
мірність таких припущень. 

Рис. 6. Розподіл ліквідаторів, яких включено у ДРУ  
за відомчою належністю (за даними опитування)
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Рис. 7. Розподіл індивідуальних доз військових резервістів  
(т.з. «партизанів») 1986–1987 рр.

У цілому ж дозиметричний контроль, що здійснювався для різних груп 
ліквідаторів, та система радіаційного захисту контингентів, залучених доз 
робіт з подолання наслідків аварії на ЧАЕС, дозволили дотриматися дію- 
чих нормативів та лімітів доз опромінення. Масове переопромінення лік-
відаторів було характерним лише для початкового етапу аварії і стосува-
лося досить обмеженої групи т.з. «ранніх» ліквідаторів. У подальшому 
(починаючи з кінця травня 1986 року) був забезпечений адекватний ра-
діаційний захист багатотисячних контингентів, а випадки перевищення 
встановлених дозових лімітів (250 мЗв у 1986 році та диференційовані 
ліміти 100 та 50 мЗв у подальші роки) були поодинокими і, як правило, 
відбувалися у встановлених діючими на той час НРБ-76 випадках.

Таким чином, підсумовуючи огляд даних про дози опромінення учас-
ників ЛНА (ліквідаторів), можна сформулювати декілька висновків:

1. Найбільші індивідуальні дози опромінення отримали т.з. «ранні» 
ліквідатори, тобто особи, що брали участь у роботах з ЛНА протягом  
квітня–травня 1986 року, коли була недостатньо розвідана радіаційна об-
становка і були відсутні адекватні засоби дозиметричного контролю.

2. Дози ліквідаторів більш пізніх періодів (починаючи з червня 1986 
року) здебільшого знаходяться межах встановлених на той час дозових 
лімітів. Система протирадіаційного захисту, впроваджена під час ЛНА,  
в основному виконала свої функції і забезпечила не перевищення допус-
тимих доз опромінення. 

3. Якість і повнота дозиметричної інформації суттєво відрізняються для 
різних груп ліквідаторів, обумовлюючи потребу у критичному підході до 
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застосування існуючих дозових записів, ретроспективній оцінці індивіду-
альних доз та перегляді і корекції наявних дозиметричних даних.

4. Дози військових ліквідаторів не характеризуються сильною фальси-
фікацією, однак є зміщеними (у бік завищення реального опромінення)  
і неточними (мають велику невизначеність). 

5. Вивчення медичних наслідків аварії на ЧАЕС серед ліквідаторів ви-
магає широкого застосування ретроспективної дозиметрії для визначення 
індивідуальних доз суб’єктів досліджень. 

6. Розроблені останніми роками методи ретроспективної дозиметрії,  
зокрема інструментальний метод ЕПР дозиметрії по емалі зубів та аналітич- 
но-розрахунковий метод RADRUE дозволяють ефективно здійснювати  
дозиметричний супровід постчорнобильських епідеміологічних досліджень.

7. Бета-опромінення давало значний внесок у дози опромінення криш- 
талика ока ліквідаторів. Врахування цього фактора необхідне при оцінці 
ризику виникнення катаракти в учасників ЛНА.

4.3. Опромінення щитоподібної залози

Найбільш вагомим з точки зору радіаційного впливу і очікуваних радіоін-
дукованих наслідків після Чорнобильської аварії було опромінення щитопо-
дібної залози дітей радіойодом, що надходив, головним чином, з радіоактивно 
забрудненим молоком, молокопродуктами та листовою зеленню у травні–
червні 1986 р. Розроблена та верифікована на результатах прямих вимірю-
вань трирівнева система реконструкції доз опромінення щитоподібної залози 
дозволила виконати оцінку середніх гендерно-вікових селищно-специфічних 
доз опромінення щитоподібної залози для усіх населених пунктів України. 

Слід зазначити, що у Київській та Житомирській областях у 2001–2008 
рр. кількість населених пунктів у 2–4-й зонах постійно зменшувалася порів-
няно з офіційним розподілом згідно з Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їнської РСР від 23 липня 1991 р. № 106 «Про організацію виконання поста-
нов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів 
Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактив-
ного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи». Більшість населених пунктів у цих областях «змістилися»  
у «безпечну» зону, де паспортна річна доза не перевищує 0,5 мЗв. У Рівнен-
ській області згідно з вищезазначеною Постановою більшість (~ 76 %) на-
селених пунктів було віднесено до третьої зони «добровільного відселення» 
(паспортна доза має бути в межах 1–5 мЗв). Але вже у 2001 р. в цій зоні за-
лишилося ~ 30 % населених пунктів, а у 2008 ~ 7 % населених пунктів. Біль-
шість населених пунктів «змістилися» у 4-ту зону (паспортна доза – 0,5– 
1 мЗв), або у «безпечну» зону (паспортна доза < 0,5 мЗв). 
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Таблиця 12

Середні обласні дози опромінення щитоподібної залози (мГр)  
у різних вікових групах жителів різних областей України

Область
Середня доза опромінення щитоподібної залози 

(мГр) по вікових групах (роки)

< 7 7–14 15–18 >18 всі 

Вінницька 37 13 9,8 9,2 12

Волинська 87 33 25 21 31

Луганська 12 4,0 3,1 3,1 4,1

Дніпропетровська 13 4,4 3,4 3,4 4,5

Донецька 24 8,0 6,0 6,1 8,1

Житомирська 231 87 67 60 81

Закарпатська 7.6 2,8 2,1 1,8 2,7

Запорізька 26 8,8 6,2 6,5 8,8

Івано-Франківська 19 7,1 5,3 4,6 6,7

Київська 202 75 58 53 71

Кіровоградська 89 31 23 23 30

АР Крим 34 12 8,8 8,4 12

Львівська 14 4,9 3,8 3,5 4,8

Миколаївська 20 7,1 5,4 5,0 7,0

Одеська 15 5,2 3,8 3,7 5,1

Полтавська 54 19 15 13 18

Рівненська 177 64 49 42 62

Сумська 71 25 19 19 24

Тернопільська 18 6,4 4,8 4,5 6,2

Харківська 26 8,7 6,5 6,6 8,6

Херсонська 30 11 7,8 7,3 10

Хмельницька 39 15 11 10 14

Черкаська 142 52 39 37 49

Чернівецька 40 14 10 9,3 13

Чернігівська 151 55 43 37 50

м. Київ 94 30 23 24 32

м. Севастополь 56 18 14 14 19

Вся Україна 55 20 15 14 19
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Таблиця 13
Відносний розподіл дитячого, підліткового та дорослого населення  

за величиною середніх поглинутих доз опромінення щитоподібної залози 

Відносний (%) розподіл населення 

Дозовий  
інтервал, Гр

< 7 років 7–14 років 15–18 років >18 років все населення

< 0,05 72 93 95 95 92

0,05–0,1 15 4,4 3,5 3,7 5,0

0,1–0,2 8,2 2,2 1,3 1,1 2,0

0,2–0,5 3,7 0,76 0,40 0,21 0,65

0,5–1,0 0,77 0,08 0,05 0,04 0,12

1,0–2,0 0,15 0,03 0,02 0,01 0,03

2,0–5,0 0,04 0,007 0,005 0,004 0,008

>5,0 0,01 0,0005 – – 0,001

Таблиця 14
Порівняльний аналіз результатів паспортизації  

населених пунктів України в 2001, 2005, та 2008 рр.

Область

Кількість населених пунктів з річними дозами (мЗв рік–1)в

всього 
2001 р. 2005 р. 2008 р.

≤ 0,5 0,5–1 1–5 > 5 ≤ 0,5 0,5–1 1–5 > 5 ≤ 0,5 0,5–1 1–5 > 5

Вінницька 89 89 – – – 88* – – – 87 – – –

Волинська 166 – 3 163 – 107 55 3 – 121 40 3 –

Житомирська 698 472 135 93 – 524 96 43 – 569 74 14 –

Київська 469 441 23 5 – 428 13 3 – 383 9 – –

Рівненська 339 99 109 126 5 151 122 59 – 150 99 25 –

Черкаська 103 101 2 – – 100* 2* – – 100 2 – –

Чернігівська 248 205 41 2 – 216 11 – – 205 11 – –

Примітка: * – дані за 2006 р. (у 2005 р. дозова паспортизація не проводилась).

У 2008 р. майже 82 % тих населених пунктів Київської та Житомир-
ської областей, які за постановою Кабінету Міністрів Української РСР 
від 23 липня 1991 р. № 106 «Про організацію виконання постанов Верхов- 
ної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів Укра- 
їнської РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивно-
го забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» віднесені до 2–4 зон, фактично мають «паспортну» дозу мен-
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шу, ніж 0,5 мЗв/рік. Тобто, за дозовим критерієм території цих населених 
пунктів вже втратили статус «постраждалих». На Рівненщині паспортні 
дози нижче 0,5 мЗв за рік мають 44 % населених пунктів.

Спостерігається щорічне зменшення кількості НП, що за дозовим крите-
рієм можуть бути віднесені до 3-ї зони (1–5 мЗв·рік–1 ). Щодо 2-ї зони (доза 
>5 мЗв), то починаючи з 2000 р. в Київській та Житомирській областях на-
селених пунктів, що відповідають цій зоні, фактично не було, а в Рівненській 
області – у 2001 р. у цій зоні мали бути лише 5 населених пунктів.

У табл. 15 наведені оцінки середніх ефективних доз зовнішнього,  
внутрішнього та сумарного (зовнішнє та внутрішнє) опромінення насе-
лення в усіх областях України. Оцінки відповідних доз у 1986 р. накопи-
чені за період 1987–2011 рр. та за весь післяаварійний період, а також роз-
поділ населення для кожної області представлені залежно від щільності 
випадінь 137Cs на ґрунті. 

Таблиця 15
Ефективні дози (мЗв) зовнішнього, внутрішнього та сумарного  

опромінення населення різних областей України залежно  
від щільності випадінь 137Cs на ґрунті у 1986 р. 

Область

Щільність 
випадінь 

137Cs на  
ґрунті,  
кБк/м2

% насе-
лення

Ефективні дози (мЗв)  
по роках від опромінення 

зовнішнього внутрішнього сумарного 

1986 1987–2011 1986 1987–2011 1986–2011

Вінницька
<37 94 0,24 0,47 0,51 0,25 1,5

37–185 6,3 1,7 3,4 3,40 0,31 8,8

Волинська
<37 97 0,19 0,38 0,43 2,4 3,4

37–185 2,6 1,4 2,9 3,0 13 20,3

Луганська
<37 99 0,34 0,68 0,48 0,22 1,7

37–185 0,69 1,0 2,1 1,7 0,33 5,2

Дніпро- 
петровська

<37 100 0,1 0,19 0,18 0,19 0,65

37–185 0,02 1,29 2,6 2,8 0,40 7,1

Донецька
<37 94 0,2 0,39 0,29 0,21 1,1

37–185 5,6 1,1 2,2 1,4 0,27 5,0

Житомирська

<37 75 0,2 0,4 0,37 0,58 1,5

37–185 17 2,5 5,1 1,4 5,9 14,9

185–555 7,2 6,8 14 1,9 3,4 25,8

555–1440 0,69 20 39 8,2 12 79

>1440 0,06 52 103 22 32 208
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Продовження табл. 15

Область

Щільність 
випадінь 

137Cs на  
ґрунті,  
кБк/м2

% насе-
лення

Ефективні дози (мЗв)  
по роках від опромінення

зовнішнього внутрішнього сумарного

1986 1987–2011 1986 1987–2011 1986–2011

Закарпатська <37 100 0,12 0,25 0,24 0,19 0,80

Запорізька <37 100 0,07 0,15 0,15 0,16 0,52

Івано- 
Франківська

<37 95 0,26 0,52 0,55 0,36 1,7

37–185 4,6 1,7 3,4 3,5 0,5 9,0

Київська

<37 76 0,45 0,89 0,5 0,42 2,3

37–185 22 1,9 3,8 1,5 1,0 8,2

185–555 1,1 8,2 16 6,5 2,7 34

555–1440 0,66 26 52 8,2 1,5 88

>1440 0,08 92 184 41 57 375

Кіровоград-
ська

<37 99 0,20 0,40 0,37 0,15 1,1

37–185 0,68 1,6 3,2 3,5 0,29 8,7

АР Крим <37 100 0,12 0,23 0,20 0,17 0,72

Львівська
<37 100 0,09 0,17 0,17 0,16 0,58

37–185 0,008 1,2 2,4 2,6 1,5 7,7

Миколаївська
<37 100 0,12 0,24 0,22 0,15 0,73

37–185 0,06 2,4 4,8 5,3 0,50 13

Одеська
<37 100 0,19 0,38 0,34 0,15 1,1

37–185 0,19 1,3 2,7 2,9 1,5 8,5

Полтавська <37 100 0,17 0,33 0,31 0,22 1,0

Рiвенська

<37 78 0,28 0,56 0,45 1,1 2,4

37–185 21 2,2 4,3 1,9 14 22

185–555 0,39 7,2 14 5,9 14 42

Сумська
<37 99 0,21 0,42 0,41 0,32 1,4

37–185 0,98 1,91 3,8 4,1 1,2 11

Тернопільська
<37 97 0,15 0,30 0,35 0,37 1,2

37–185 3,0 1,6 3,1 3,3 0,77 8,7

Харківська
<37 100 0,18 0,36 0,32 0,17 1,0

37–185 0,01 1,12 2,2 2,4 0,54 6,3

Херсонська <37 100 0,07 0,14 0,14 0,13 0,49
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Закінчення табл. 15

Область

Щільність 
випадінь 

137Cs на  
ґрунті,  
кБк/м2

% насе-
лення

Ефективні дози (мЗв)  
по роках від опромінення

зовнішнього внутрішнього сумарного

1986 1987–2011 1986 1987–2011 1986–2011

Хмельницька

<37 98 0,16 0,33 0,35 0,26 1,1

37–185 1,7 1,6 3,3 3,6 0,29 8,7

185–555 0,003 6,7 13 15 0,15 35

Черкаська

<37 84 0,30 0,59 0,59 0,27 1,7

37–185 15 1,9 3,7 3,3 0,54 9,5

185–555 0,37 7,3 15 15,8 0,12 38

Чернівецька

<37 92 0,36 0,72 0,74 0,35 2,2

37–185 7,6 1,7 3,4 3,2 0,34 8,6

185–555 0,31 5,9 12 13 0,25 31

Чернігівська

<37 97 0,23 0,45 0,41 0,50 1,6

37–185 3,2 1,8 3,6 2,3 2,2 9,8

185–555 0,08 7,4 15 8,1 4,0 34

555–1440 0,01 18 35 35 12 100

м. Київ <37 100 0,48 0,96 0,28 0,13 1,9

м. Севастополь <37 100 0,2 0,40 0,34 0,14 1,1

У табл. 16 аналогічні дані представлені для усієї України в цілому.

Таблиця 16
Розподіл популяційно-зважених ефективних доз  

сумарного опромінення жителів України в цілому залежно  
від щільності випадінь 137Cs на ґрунті

Щільність  
випадінь 137Cs на 

ґрунті, кБк/м2

% насе-
лення

Опромінення, мЗв

зовнішнє внутрішнє сумарне

1986 1987–2011 1986 1987–2011 1986–2011

<37 96 0,20 0,41 0,33 0,29 1,2

37–185 3,7 1,8 3,7 2,1 3,3 11

185–555 0,29 7,0 14 3,5 3,4 28

555–1440 0,04 23 46 8,4 6,4 84

>1440 0,005 77 154 34 47 313
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У табл. 17 наведені оцінки популяційно-зважених ефективних доз 
опромінення у різні часові періоди після Чорнобильської катастрофи для 
усіх областей України, м. Києва, м. Севастополя, а також для усієї Укра-
їни в цілому. 

Таблиця 17
Популяційно-зважені ефективні дози (мЗв)  

сумарного опромінення жителів різних областей України

Область
Популяційно-зважені ефективні дози (мЗв)  

сумарного опромінення за часовими інтервалами (роки)

1986 1987–1996 1997–2011 1986–2011

Вінницька 1,02 0,61 0,30 1,93

Волинська 0,72 2,34 0,81 3,86

Луганська 0,84 0,60 0,31 1,75

Дніпропетровська 0,27 0,25 0,13 0,65

Донецька 0,60 0,47 0,25 1,32

Житомирська 1,96 2,91 1,32 6,19

Закарпатська 0,37 0,30 0,13 0,80

Запорізька 0,22 0,20 0,10 0,52

Івано-Франківська 1,01 0,70 0,31 2,03

Київська 1,96 1,86 0,94 4,76

Кіровоградська 0,61 0,38 0,19 1,18

АР Крим 0,32 0,27 0,13 0,72

Львівська 0,25 0,22 0,11 0,58

Миколаївська 0,35 0,26 0,13 0,74

Одеська 0,54 0,35 0,18 1,07

Полтавська 0,48 0,38 0,17 1,04

Рiвенська 1,48 3,77 1,47 6,72

Сумська 0,67 0,53 0,25 1,45

Тернопільська 0,63 0,54 0,23 1,40

Харківська 0,50 0,36 0,17 1,03

Херсонська 0,22 0,19 0,09 0,49

Хмельницька 0,59 0,43 0,20 1,22

Черкаська 1,63 0,95 0,49 3,07

Чернівецька 1,45 0,88 0,43 2,75

Чернігівська 0,77 0,79 0,34 1,90

м. Київ 0,76 0,71 0,39 1,86

м. Севастополь 0,54 0,35 0,19 1,08

Вся Україна 0,71 0,69 0,32 1,72
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У табл. 18 наведено розподіл сільського населення України, що меш-
кає на територіях, де щільність випадінь 137Cs у 1986 р. перевищувала  
37 кБк·м–2, за інтервалами доз, накопичених впродовж 1986–2011 рр. 

Таблиця 18
Відносний (%) розподіл жителів України, що проживають  

у сільській місцевості з рівнями випадінь 137Cs > 37 кБк·м–2 (у 1986 р.),  
за інтервалами ефективних доз опромінення, накопичених у різні періоди  

після Чорнобильської аварії

Дозові інтервали  
(мЗв)

Часові інтервали (роки)

1986 1987–1996 1997–2011 1986–2011

% від усього населення

<1 – – 21 –

1–2 6,2 22 34 –

2–5 60 40 31 9,4

5–10 26 19 11 40

10–20 6,9 15 2,7 31

20–50 0,78 4,2 0,21 18

50–100 0,01 0,14 – 1,5

>100 – – – 0,08

Розділ V

ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ,  
ЩО УТВОРИЛИСЬ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ  

КАТАСТРОФИ

У 2010 році розпочалася реалізація Стратегії поводження з радіоак-
тивними відходами в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 19 серпня 2009 року № 990-р. Виконання Стратегії роз-
раховано на 50 років і здійснюватиметься трьома етапами. Це обумовлено 
часом, необхідним для створення і введення в експлуатацію всього комп-
лексу сховищ для захоронення радіоактивних відходів та специфікою фі-
зичних властивостей відходів, які потребують довготривалого контролю 
за їх станом.

Метою Стратегії є завершення створення та забезпечення ефективного 
функціонування цілісної системи поводження з радіоактивними відхода-
ми (РАВ), що дозволить реалізувати безпечне поводження (включаючи  
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захоронення) з радіоактивними відходами всіх типів і категорій, які були 
накопичені в попередні періоди, з урахуванням специфіки аварійних  
радіоактивних відходів, що утворились внаслідок Чорнобильської ката-
строфи.

Реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними 
відходами (включаючи ті, що утворились внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи) забезпечується у рамках виконання завдань та заходів затвер-
дженої Законом України від 17 вересня 2008 року № 516-VI Загально-
державної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними 
відходами, розробленої на період до 2017 року. Виконання заходів про-
грами дозволить досягти високого рівня ядерної та радіаційної безпеки, 
створити необхідні елементи інфраструктури для поводження з радіоак-
тивними відходами.

5.1. Будівництво, введення в експлуатацію  
та експлуатація комплексу по поводженню з низько-  

та середньоактивними радіоактивними відходами «Вектор»

Будівництво комплексу виробництв «Вектор» здійснюється з метою 
дезактивації, транспортування, переробки та захоронення РАВ з терито-
рій, забруднених у результаті аварії Чорнобильській АЕС.

Перша черга комплексу «Вектор» передбачає захоронення радіоактив-
них відходів з територій, забруднених внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, а також пунктів захоронення і тимчасової локалізації радіоактив-
них відходів, розташованих у зоні відчуження.

Пусковий комплекс першої черги комплексу виробництв «Вектор» 
розроблений, виходячи з умов введення в експлуатацію першочергових 
об’єктів, що забезпечують технологічний цикл виробництва, і дозволить 
прискорити введення в експлуатацію сховищ для захоронення РАВ, зни-
зити вартість будівництва об’єктів та експлуатаційні витрати.

Виділення у складі проекту Пускового комплексу окремих пускових 
комплексів дозволить розпочати експлуатацію об’єкта «Вектор» до завер-
шення його будівництва в повному обсязі.

Одним із ключових завдань Загальнодержавної цільової екологічної 
програми поводження з радіоактивними відходами є подальший розви-
ток виробничого комплексу «Вектор»–будівництво його другої черги, що 
передбачає не тільки захоронення, але й переробку РАВ.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року 
№ 1605-р. схвалено техніко-економічне обґрунтування інвестицій у бу-
дівництво другої черги комплексу виробництв «Вектор». Потужності 
другої черги розраховані на переробку, довготривале зберігання і захоро-
нення більше 2 млн м3 РАВ.
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Об’єкти другої черги комплексу виробництв «Вектор» будуть розмі-
щені на майданчику першої черги з використанням його інфраструктури, 
мереж енерго- і водопостачання, сховищ для захоронення короткоісную-
чих низько- і середньоактивних відходів, систем радіаційного контролю й 
моніторингу навколишнього середовища.

Будуть створені технологічні потужності для переробки РАВ з метою 
зменшення їхнього обсягу (спалювання, суперпресування, цементування, 
контейнеризація), що дасть можливість приймати на захоронення значно 
більшу кількість і номенклатуру відходів і підвищити ефективність ви-
користання сховищ.

Крім сховищ для захоронення короткоіснуючих РАВ низької й серед-
ньої активності, техніко-економічним обґрунтуванням другої черги комп-
лексу передбачено будівництво приповерхневих сховищ для довгостро-
кового (50–100 років) зберігання довгоіснуючих і високоактивних РАВ. 
Це дозволить розв’язати проблеми поводження з радіоактивними відхо-
дами, які будуть утворюватися при знятті з експлуатації Чорнобильської 
АЕС і перетворенні об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та 
тих радіоактивних відходів, які локалізовані в сховищах зони відчуження. 
Крім радіоактивних відходів «чорнобильського» походження друга чер-
га комплексу «Вектор» зможе приймати РАВ з атомних електростанцій 
України, РАВ зі сховищ спецкомбінатів Державної корпорації «Україн-
ське державне об’єднання «Радон», відпрацьовані джерела іонізуючого 
випромінювання високої активності тощо.

Наразі завершено будівництво та прийнято в експлуатацію перший 
пусковий комплекс першої черги комплексу виробництв «Вектор» у скла-
ді 25 об’єктів інфраструктури комплексу. Основні об’єкти інфраструкту-
ри введені в експлуатацію, але залишаються не введеними в експлуатацію 
два приповерхневих сховища (ТРВ-1 і ТРВ-2) для захоронення коротко-
існуючих низько- і середньоактивних твердих РАВ. На цей час будівельна 
готовність сховища (ТРВ-1) становить 94 %, ТРВ-2 – 85 %.

Відповідно до Загальнодержавної цільової екологічної програми повод- 
ження з радіоактивними відходами планові обсяги фінансування повин- 
ні були складати 209 900,0 тис. гривень. Державним бюджетом України 
на 2010 рік було передбачено та профінансовано за бюджетною програ-
мою «Будівництво пускового комплексу «Вектор» та експлуатація його 
об’єктів» 43 502,6 тис. гривень. 

У 2010 році на майданчику комплексу по поводженню з радіоак-
тивними відходами «Вектор» у зоні відчуження виконувалися роботи  
щодо:

– догляду і підтримки у працездатному стані (відповідно до вимог 
експлуатаційно-технічної документації) обладнання і мереж систем елек-
тропостачання, водопостачання, каналізації, теплопостачання об’єктів 
комплексу;
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– підтримки необхідного температурного режиму у будівлях і спорудах;
– радіаційного контролю території та будівель, охорони комплексу;
– розробки експлуатаційної документації.
У 2010 році здійснювались заходи та готувались необхідні документи 

щодо отримання ліцензій на експлуатацію сховищ ТРВ-1, ТРВ-2 пуско-
вого комплексу першої черги комплексу виробництв «Вектор».

Проектно-вишукувальні роботи за проектом «Добудова першої черги 
комплексу виробництв «Вектор» виконані не в повному обсязі. Будівель-
ні роботи не проводились через призупинення Міністерством фінансів у 
липні 2010 року використання коштів у зв’язку з відсутністю титулу пере-
хідної будови, який повинен бути затверджений у Міністерстві економіч-
ного розвитку і торгівлі.

Виконувався контроль, відповідно до особливих умов ліцензії, за об’єк- 
тами збудованого та прийнятого в експлуатацію спеціально обладнаного 
приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів (ЛОТ-3), який 
побудовано на майданчику комплексу виробництв «Вектор» у рамках спів-
робітництва з Європейським Союзом за програмою TACIS щодо створення 
Промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними від-
ходами, що будуть утворюватись при знятті з експлуатації Чорнобильської 
АЕС. Виконувались роботи щодо забезпечення особливих умов ліцензії ЕО 
№ 000894 від 2 липня 2009 року на право провадження діяльності з експлу-
атації 2-х відсіків сховища для захоронення радіоактивних відходів Лот-3.

5.2. Забезпечення подальшого розвитку системи  
поводження з радіоактивними відходами, що утворилися  

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особливості зони відчуження полягають у тому, що у 1986–1987 роках тут 
проводилась активна діяльність з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 
зокрема будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком 
(об’єкт «Укриття»), у короткі терміни були споруджені пункти захоронення 
та тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПЗРВ та ПТЛРВ).

Джерелами радіоактивних відходів на території зони відчуження є 
ґрунт, споруди, машини, механізми тощо, які мають високі рівні радіоак-
тивного забруднення і знаходяться на поверхні території зони відчуження 
або в ПТЛРВ. Кількість траншей та буртів на територіях останніх оціню-
ється близько 1000.

Реалізація практичних заходів щодо поводження з радіоактивними 
відходами в зоні відчуження включає: збирання радіоактивних відходів 
у місцях найбільш інтенсивних забруднень, транспортування радіоактив-
них відходів, моніторинг та експлуатацію діючого пункту захоронення 
РАВ «Буряківка», експлуатацію та моніторинг ПЗРВ «Підлісний» та «ІІІ 
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черга ЧАЕС» і ПТЛРВ, дезактивацію металовиробів, металевого брухту, 
машин та механізмів, будівництво сховищ для захоронення радіоактив-
них відходів.

З моменту аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році виконано значні 
обсяги робіт, спрямованих на поліпшення радіаційного стану зони від-
чуження, що склався після аварії. Так, проведено дезактивацію території 
площею понад 30 тис. га, зібрано та захоронено на ПЗРВ «Підлісний», 
«ІІІ черга ЧАЕС» та «Буряківка» РАВ об’ємом понад 923,0 тис. м3, дезак-
тивовано матеріалів та обладнання понад 12,7 тис. тонн тощо.

Проектний об’єм ПЗРВ «Буряківка», що експлуатується з 1987 року, 
закінчується: з 30 траншей об’ємом в середньому по 23,0 тис. м3 кожна, у 
резерві лишається одна траншея. У зв’язку з цим ведуться роботи з прове-
дення реконструкції ПЗРВ «Буряківка» з будівництвом додатково шести 
траншей загальним об’ємом 120 тис. м3 РАВ. Реалізація проекту здійсню-
ється за програмою дій TACIS з ядерної безпеки.

Визначені пріоритетні заходи щодо приведення існуючих у зоні від-
чуження ПЗРВ і ПТЛРВ у відповідність з вимогами чинних норм, пра-
вил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Це обумовлено тим, що 
ПЗРВ і ПТЛРВ створювались в екстремальних післяаварійних умовах та 
не відповідають сучасним вимогам радіаційної безпеки, а тому несуть по-
тенційну загрозу для довкілля.

Регулярно проводяться регламентні роботи з технічного обслугову-
вання та контроль стану тимчасових сховищ радіоактивних відходів на 
територіях ПТЛРВ. Виконуються планові роботи з обстеження територій 
ПТЛРВ з метою пошуку траншей і буртів, визначення їх координат, ви-
вчення характеристик радіоактивних відходів, що в них розміщені. Вияв-
лено та обстежено траншей і буртів – 391. Проведено радіометричну зйом-
ку територій ПТЛРВ, дані досліджень введено в електронні карти.

З метою забезпечення безпеки виконуються регламентні роботи на ПЗРВ 
«Підлісний» та ПЗРВ «III черга ЧАЕС». На ПЗРВ «Підлісний» завершено 
розроблення проекту системи фізичного захисту відповідно до вимог чин-
ного законодавства. Розроблено проект закриття ПЗРВ «Підлісний».

Державні підприємства МНС забезпечують постійний контроль за 
станом сховищ з радіоактивними відходами, за переміщенням РАВ на те-
риторії зони відчуження та ведуть облік радіоактивних відходів, розміще-
них у сховищах зони відчуження, на підставі результатів обстеження цих 
сховищ і проводиться інвентаризації РАВ у них.

У 2010 році забезпечено безпечну експлуатацію 9 ПТЛРВ і 3 ПЗРВ. 
У зоні відчуження постійно проводяться роботи щодо ліквідації неконтро- 
льованих накопичень радіоактивних відходів і захоронення їх у ПЗРВ «Буря- 
ківка», у 2010 році проведено переробку та передано на захоронення низько- 
та середньоактивних короткоіснуючих радіоактивних відходів, у тому числі 
від Чорнобильської АЕС, загальною кількістю 64 301,1 куб. м РАВ.
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Розділ VІ

ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ  
У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ І ВІДСЕЛЕНІЙ ЧАСТИНІ ЗОНИ  

БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ’ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ 

Зона відчуження і відселена частина зони безумовного (обов’язкового) 
відселення (далі – зона відчуження) – це територія високої техногенної 
небезпеки площею близько 2600 км2, найбільш забруднена радіонукліда-
ми внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року.

Відповідно до статей 2 та 3 Закону України «Про правовий режим тери- 
торії, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» зону відчуження визначено як територію, із якої у 1986 році 
та в наступні роки проведено евакуацію або відселення населення та землі 
якої виведені із народногосподарського користування. Землі зони відчу-
ження віднесені до категорії радіаційно небезпечних та передані в управ-
ління Державному агентству України з управління зоною відчуження.

Радіаційна небезпека зони відчуження для прилеглих територій визна-
чається, в першу чергу, міграційними процесами, що включають: винесен-
ня радіонуклідів водним шляхом, повітряне (вітровий), а також біогенне 
та техногенне винесення. Зона відчуження є відкритим джерелом радіо-
активності з власною структурою розподілу, присутністю різних форм і 
видів депонованих радіоактивних елементів. Внаслідок цього радіацій-
ний фактор продовжує залишатися основним у визначенні потенційної 
небезпеки для населення, що проживає на прилеглих до зони відчуження 
територіях і населення України в цілому.

Для виконання робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи у зоні відчуження функціонує спеціалізований багатогалузевий 
виробничо-господарський комплекс, підпорядкований Державному агент- 
ству України з управління зоною відчуження. Діяльність державних спе-
ціалізованих підприємств, які входять до складу цього комплексу, фінан-
сується з державного бюджету, зокрема за бюджетною програмою «Під-
тримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного 
(обов’язкового) відселення».

Проблемним є питання щодо належного фінансування робіт у зоні від-
чуження, яке характеризується невідповідністю розрахункових обсягів  
у бюджетних запитах обсягам, затвердженим у державному бюджеті. Така 
система фінансування значно ускладнює виконання обов’язкових захо-
дів, передбачених загальнодержавними програмами.

На території зони відчуження здійснюється радіаційно-екологічний 
моніторинг навколишнього середовища, який визначено Законом Укра-
їни «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
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До системи радіаційно-екологічного моніторингу зони відчуження 
входять пункти спостережень різного призначення (місця виробничої 
діяльності, ландшафтні полігони, гідрологічні споруди, пункти відбору 
проб приземного шару атмосфери, планшети радіоактивних випадінь 
радіонуклідів з атмосфери тощо), спостережні свердловини та населені 
пункти, де проживають «самопоселенці».

Засобами автоматизованої системи контролю радіаційного стану 
(АСКРС) в безупинному режимі відстежуються параметри радіаційної 
ситуації на 39 пунктах спостережень, включаючи проммайданчик Чорно-
бильської АЕС та м. Славутич.

Слід зазначити, що для виконання завдань щодо радіаційно-еколо- 
гічного моніторингу у зоні відчуження працює атестована лабораторія, є 
необхідне обладнання та висококваліфіковані працівники.

Результати радіоекологічного моніторингу дозволяють оцінити раді-
аційний стан головних компонентів природного середовища у зоні відчу-
ження та публікуються в Бюлетені екологічного стану зони відчуження і 
зони безумовного (обов’язкового) відселення, який видається двічі на рік 
та надсилається заінтересованим міністерствам і відомствам, інших науко-
вих виданнях та доповідаються на національних і міжнародних науково-
технічних конференціях.

Розділ VІІ

СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЗНЯТТЯ  

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ  
ОБЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

7.1. Стан будівництва основних об’єктів інфраструктури  
для зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення  

об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Проект «Будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК)  
об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС» 

Роботи з будівництва НБК виконуються відповідно до контрактних 
графіків. Введено в експлуатацію тимчасові об’єкти, зокрема: відновле-
но роботу двох бетонних заводів у районі СВЯП-2, введено в експлуата-
цію третій бетонний завод, прокладено та введено в експлуатацію нову 
ВЛ-6 кВ для бетонних заводів, завершено роботи з будівництва примі-
щення будівельної лабораторії; введено в експлуатацію офісні примі-
щення, ремонтні майстерні та медпункт на території колишнього гаража 
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«Прип’ять». Продовжуються інженерно-технологічні дослідження на 
проммайданчику об’єкта «Укриття».

Роботи за контрактом розділено на шість ліцензійних пакетів.
Ліцензійний пакет № 1 (Очищення майданчика). Обсяг робіт на очи-

щення майданчика монтажу Арки та демонтаж будівель виконано у пов- 
ному обсязі.

Ліцензійний пакет № 2 (Споруди на майданчику) містить 4 робочі 
проекти (РП):

затверджено РП котлованів Арки у зоні монтажу та отримано дозвіл 
Державної архітектурно-будівельної інспекції на початок виконання ро-
біт. Виконуються роботи з розроблення котлованів Арки згідно з обсягом 
робіт робочого пакету;

затверджено РП котлованів фундаментів підіймальних башт у зоні 
монтажу Арки. Виконуються роботи з розроблення котлованів згідно  
з обсягом робіт робочого пакету;

затверджено РП фундаментів підіймальних башт у зоні монтажу Арки. 
Виконуються роботи з бетонування фундаментів;

затверджено РП улаштування монтажної платформи Арки, отримано 
дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції на початок виконан-
ня робіт, проводяться фізичні роботи.

Земляні роботи у зоні монтажу Арки виконані більше ніж на 95 % (ви-
лучено більше 35 000 м3 технологічних матеріалів та РАВ).

Довідково: загальний обсяг земляних робіт складає більше 65 000 м3 
технологічних матеріалів та РАВ.

Розпочато бетонні роботи по фундаментах підіймальних башт у зоні 
монтажу Арки. Виконано основні роботи з будівництва фундаменту FS10, 
FS9, виконуються роботи та підготовка для бетонних робіт на фундамен-
тах FS7 та FS8.

Ліцензійний пакет № 3 (Фундаменти монтажної зони та зони насування). 
У серпні 2010 року отримано позитивний висновок комплексної державної 
експертизи та дозвіл на початок виконання робіт для РП у частині фунда-
ментів монтажної зони. Для РП у частині фундаментів транспортної зони 
необхідно провести додаткові роботи, дослідження і уточнення з приведення 
характеристик техногенного шару ґрунту під основою цих фундаментів до 
проектних значень. Розроблено план дій щодо отримання позитивного ви-
сновку регулюючих органів на частину РП для транспортної зони. Розпочато 
підготовчі бетонні роботи і роботи із забивання металевих паль під тимчасові 
фундаменти НБК у зоні монтажу Арки. Виконано забивання десяти паль у 
котловані на північній стрічці фундаментів НБК в монтажній зоні Арки в 
період з 26 серпня по 18 вересня 2010 року. Проводиться підготовка до зану-
рення паль на південній стрічці фундаменту у монтажній зоні Арки.

Ліцензійний пакет № 4 (Демонтаж ВТ-2). Прийнято рішення щодо 
виключення робіт з демонтажу ВТ-2 із обсягу робіт СП «НОВАРКА». 
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Стосовно демонтажу ВТ-2 може бути використано комбінований підхід: 
підготовка майданчика під кран високої вантажопідіймальності, фраг-
ментація труби і видалення силами одного підрядника, а безпосередньо 
демонтаж ВТ-2 – силами іншого підрядника. Планується проведення від-
критих міжнародних торгів.

Ліцензійний пакет № 5 (Основні фундаменти НБК, основна споруда  
разом з оболонкою НБК, система основних кранів НБК). СП «НОВАРКА»  
24 жовтня 2010 року передано на розгляд до Групи управління проектом  
Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» допрацьований ЛП-5 (про- 
ектну документацію), а повний ЛП-5 (проектну та ліцензійну документа- 
цію) – 19 листопада 2010 року. Замовник (ДСП «Чорнобильська АЕС») пови- 
нен розглянути ЛП-5 та направити результати розгляду до СП «НОВАРКА».  
На даному етапі до розгляду ЛП-5 залучені експертні організації регулю- 
ючих органів у рамках раннього розгляду. Подача ЛП-5 для проведення 
комплексної державної експертизи планується у I кварталі 2011 року.

Ліцензійний пакет № 6 (Основні фундаменти НБК, основна споруда 
разом з оболонкою НБК та внутрішніми системами НБК, система осно-
вних кранів НБК) планується передати на розгляд до Групи управління 
проектом Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» через 2 місяці 
після завершення комплексної державної експертизи ЛП-6 (орієнтовно – 
III квартал 2011 року).

7.2. Проект «Будівництво сховища відпрацьованого  
ядерного палива» (СВЯП-2)

Завершено виконання робіт за етапом Дозвіл 1. Проведено комплек-
сну державну експертизу комплекту документів «ДСП ЧАЕС. Сховище 
відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Проект завершення будів-
ництва» та експертизу з ядерної та радіаційної безпеки попереднього 
звіту аналізу безпеки СВЯП-2. За результатами експертизи з ядерної та 
радіаційної безпеки на доопрацьований попередній звіт аналізу безпеки 
СВЯП-2 отримано позитивний висновок.

Наразі ведеться підготовка щодо укладення Додаткової угоди № 4 до 
контракту з компанією «Holtec International» на виконання робіт за ета-
пом Дозвіл 2, вартість має складати 255 млн євро.

7.3. Проект «Будівництво заводу з переробки  
рідких радіоактивних відходів» (ЗПРРВ)

Проект ЗПРРВ знаходиться у стані «незавершеного будівництва». 
ДСП «Чорнобильська АЕС» проводить технічне обслуговування систем, 
що забезпечують життєдіяльність об’єкта.
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Групою управління проектом зняття з експлуатації ДСП «Чорно-
бильська АЕС» проводяться тендерні процедури за пакетами робіт з бу-
дівництва ЗПРРВ, на які ще не укладено контракти, та узгодження їх з 
Європейським банком реконструкції та розвитку. За пакетами робіт, на 
які укладено контракти, підрядні організації виконують роботи згідно з 
контрактними графіками.

Вартість проекту – понад 33 млн євро. Залишок неосвоєних коштів 
(роботи, на які ще необхідно укласти контракти) – 6,8 млн євро.

7.4. Проект «Будівництво промислового комплексу  
по поводженню з твердими радіоактивними відходами  

Чорнобильської АЕС» (ПКПТРВ)

Контракт на будівництво ПКПТРВ, який складається з Лотів 0, 1, 2,  
3, завершено. При цьому Лот-3 введено в експлуатацію у 2008 році, Лот 0,  
а також «холодні» випробування Лотів 1 і 2 завершено у квітні 2009 року. 

18 січня 2010 року укладено контракт на підтримку проведення «гаря-
чих» випробувань Лотів 1 і 2 за рахунок Європейської комісії. У зв’язку із 
затримкою ремонту германієвого детектора системи моніторингу бочок, за-
вершення першого етапу «гарячих» випробувань перенесено на 28 березня 
2011 року. У повному обсязі «гарячі» випробування мають бути завершені 
в кінці липня 2011 року.

Вартість контракту – 47 млн євро., вартість контракту на проведення 
«гарячих» випробувань – 1,09 млн євро.

7.5. Проблеми фінансування заходів щодо зняття  
з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта  

«Укриття» на екологічно безпечну систему у 2011 році

Загальна потреба на 2011 рік на підтримку у безпечному стані енер-
гоблоків та об’єкта «Укриття» складає 824,9 млн грн, на заходи щодо 
підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків на Чорнобильській  
АЕС – 207,7 млн гривень.

Мінімальна додаткова потреба фінансування на 2011 рік складає  
256,4 млн грн та 23,4 млн грн відповідно.

Зазначені кошти у сумі 256,4 млн грн для підтримки у безпечному ста-
ні енергоблоків та об’єкта «Укриття» необхідні для:

– оплати відшкодування Пенсійному фонду пенсій особам, яким при-
значена пенсія на пільгових умовах (робота в зоні відчуження) – 119,3 млн 
грн (у тому числі заборгованість за 2009–2010 рр. – 66,2 млн грн);

– оплати енергоносіїв 64,1 млн. грн. (загальна потреба підприємства  
в електроенергії – 87 млн кВт/год, природний газ – 20,2 млн м3);
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– оплати послуг Південно-Західної залізниці по перевезенню персо- 
налу – 18,7 млн грн;

– забезпечення лікувально-профілактичного харчування – 13,9 млн. грн.;
– закупівлі пально-мастильних матеріалів для перевезення відпрацьо-

ваного ядерного палива, вивезення радіоактивних відходів – 12,1 млн. грн.;
– закупівлі засобів індивідуального захисту для виконання радіаційно-

небезпечних робіт – 15,9 млн грн;
– оплати праці з нарахуваннями персоналу воєнізованої охорони –  

6,7 млн грн;
– інші видатки (медичні послуги, банківські послуги, утримання тран-

спорту, послуги зв’язку) – 5,7 млн гривень.
Кошти на заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних 

блоків на Чорнобильській АЕС у сумі 23,4 млн грн необхідні для:
– проведення робіт із звільнення енергоблоків від ядерного палива – 

5,9 млн грн;
– реконструкції і модернізації об’єктів для припинення експлуатації та 

підготовки до зняття з експлуатації енергоблоків – 7,8 млн грн;
– розроблення проектів остаточного закриття і консервації енергобло-

ків ЧАЕС, виведення з експлуатації ставка-охолоджувача – 9,7 млн гри-
вень.

Також у зв’язку з інтенсифікацією робіт з будівництва НБК значно 
збільшилася кількість твердих радіоактивних відходів, які необхідно ви-
везти на захоронення до пункту захоронення радіоактивних відходів «Бу-
ряківка». Додаткова потреба складає 12,1 млн гривень.

Таким чином, для виконання завдань, покладених на ДСП «Чорнобиль-
ська АЕС» у 2011 році (у повному обсязі) необхідно додатково 291,9 млн 
гривень.

Недофінансування робіт протягом 11 років, з моменту остаточної зу-
пинки станції, може призвести до зниження досягнутого рівня ядерної та 
радіаційної безпеки, що у свою чергу може нанести непоправну шкоду на-
вколишньому середовищу, деградації бар’єрів на шляхах можливого по-
ширення радіоактивних речовин, аварійного виходу з ладу обладнання, 
важливого для безпеки. Недофінансування збільшує термін зняття атом-
ної станції з експлуатації, що потребуватиме у подальшому додаткових 
витрат на підтримку у безпечному стані зупинених енергоблоків.

Також слід зауважити, що недофінансування заходів щодо зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» 
на екологічно безпечну систему побічно впливає на будівництво міжна-
родних проектів, зокрема України з Європейським банком реконструкції 
та розвитку і країнами-донорами, тим більше, що під час підготовки та 
впровадження заходів, пов’язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи, увагу міжнародної спільноти спрямовано на Чорнобильську 
АЕС та міжнародні проекти.
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7.6. Проблеми поводження з дефектним ядерним паливом  
Чорнобильської АЕС

У 2008 році з компанією «Holtec International» було укладено кон- 
тракт на розроблення проекту поводження з дефектним ядерним пали-
вом ДСП «Чорнобильська АЕС». На виконання цього контракту було 
розроблено концептуальне рішення щодо поводження з дефектним 
ядерним паливом. У зв’язку з відсутністю фінансування цих робіт про-
тягом 2009–2010 років, подальших робіт у цьому напрямку не прово-
дилося.

Суть проблеми полягає у тому, що до моменту вилучення дефек-
тного ядерного палива із басейнів витримки блоків № 1 і 2 неможливо 
розпочати наступний етап зняття з експлуатації (етап остаточної зу-
пинки блоків № 1 і 2 Чорнобильської АЕС), що у свою чергу призведе 
до збільшення термінів та вартості процесу зняття з експлуатації Чор-
нобильської АЕС.

Проблемні питання реалізації міжнародних проектів  
на майданчику Чорнобильської АЕС 

Проблеми ліцензування проекту НБК.
4 січня 2011 року групою управління проектом Плану здійснення за-

ходів на об’єкті «Укриття» підряднику СП «НОВАРКА» було направле-
но зауваження до ліцензійного пакету № 5 НБК. Наразі підрядник про-
водить опрацювання наданих зауважень. Наприкінці січня 2011 року 
заплановано проведення ряду технічних нарад щодо узгодження позицій 
між замовником та підрядником.

На думку ДСП «Чорнобильська АЕС», цей процес може тривати до 
двох місяців, що вплине на терміни подання ЛП-5 НБК на комплексну 
державну експертизу, що у свою чергу призведе до збільшення терміну 
будівництва НБК.

Щодо внеску України до Чорнобильського фонду «Укриття» 

Державним бюджетом України на 2011 рік за бюджетною програмою 
«Внесок України до Чорнобильського фонду “Укриття” на реалізацію 
програми SIP» передбачено 11,5 млн гривень.

Проте ці кошти – це погашення боргу з внеску України (50 млн дола- 
рів), який сформувався у 2000–2010 роках. Для повноцінного здійснення 
Україною своїх зобов’язань перед Чорнобильським фондом «Укриття» 
(далі – ЧФУ), у т.ч. для стимулювання донорів, частина із заявленого додат- 
кового внеску України до ЧФУ має бути профінансована вже у 2011 році. 
Мінімально необхідно додатково 14,1 млн гривень.
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Проблема звільнення СП «НОВАРКА» та інших виконавців  
за проектом будівництва НБК від сплати ПДВ

У МНС на виконання доручень Кабінету Міністрів України проведено 
нараду з питання опрацювання узгодженої позиції щодо надання відпові-
ді Європейському банку реконструкції та розвитку роз’яснення діючого 
порядку звільнення від сплати податку на додану вартість консорціуму 
«НОВАРКА» за контрактом, що фінансується з Чорнобильського фонду 
«Укриття».

На нараді представник Державної податкової служби України під-
твердив позицію ДПС, що консорціум «НОВАРКА» зобов’язаний в 
обов’язковому порядку зареєструватися платником податку на додану 
вартість, а право на застосування пільгового режиму оподаткування 
ПДВ (нульової ставки ПДВ) виникає у консорціуму лише у разі отри-
мання в установленому порядку довідки-підтвердження відповідного 
зразка. В іншому випадку потрібно внести відповідні зміни до спіль-
ного наказу Міністерства економіки та Державної податкової служби 
України від 7 жовтня 2003 року № 276/477, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за № 973/8294, оскіль-
ки без таких змін надати відповідь Європейському банку реконструк-
ції та розвитку стосовно письмового підтвердження, що консорціум  
«НОВАРКА» не має зобов’язань зі сплати ПДВ, на його думку, немож- 
ливо.

МНС поділяє переконання Європейського банку реконструкції та 
розвитку, що реєстрація консорціуму «НОВАРКА» платником ПДВ 
призведе до суттєвого збільшення коштів (на 200 млн євро), які у цьо-
му випадку мають бути акумульовані в ЧФУ для компенсації ризиків 
непередбачених витрат. У свою чергу, це спричинить негативний між-
народний резонанс та поставить під загрозу збір коштів, без яких План 
здійснення заходів на об’єкті «Укриття» буде поставлено під загрозу 
зриву.

Відповідно до Розділу 6 «Звільнення від оподаткування» Рамкової 
угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття», ратифікованої 
Верховною Радою України 4 лютого 1998 року (далі – Рамкова угода) 
обладнання, матеріали, роботи та послуги, які фінансуються Європей-
ським банком реконструкції та розвитку з коштів Грантів, наданих ЧФУ, 
звільнятимуться від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або 
обов’язкових платежів, які встановлено Україною.

При цьому, Рамкова угода є міжнародним договором і має вищу юри-
дичну силу та протягом 12 років реалізації міжнародних проектів на 
майданчику Чорнобильської АЕС питання щодо реєстрації нерезидентів 
платником ПДВ не виникало.
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Зважаючи на зазначене та з метою запевнення країн-вкладників ЧФУ 
щодо спроможності України виконати всі зобов’язання, взяті нею в Рам-
ковій угоді, МНС пропонує:

1. Запевнити Європейський банк реконструкції та розвитку у тому, 
що Українська сторона підтверджує, що консорціум «НОВАРКА» не має 
зобов’язань зі сплати ПДВ за контрактом, який фінансується з коштів 
ЧФУ.

2. З метою усунення будь-якого іншого тлумачення чинного україн-
ського законодавства внести відповідні зміни до спільного наказу Мініс-
терства економіки та Державної податкової служби України від 7 жовтня 
2003 року № 276/477, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
24 жовтня 2003 року за № 973/8294.

МНС пропонує доповнити наведений наказ пунктом наступного змісту:
«4. Встановити, що особи-нерезиденти у разі здійснення на митній те-

риторії України лише діяльності, пов’язаної з реалізацією проектів, які 
виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається 
на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і 
зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення 
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, або за рахунок коштів, 
які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорно-
бильського фонду «Укриття», не мають зобов’язань щодо реєстрації плат-
никами податку на додану вартість відповідно до законодавства України».

Питання надання СП «НОВАРКА» та іншим виконавцям  
за проектом будівництва НБК звільнення від цивільної  

відповідальності за ядерну шкоду

За зверненням СП «НОВАРКА» – генерального підрядника за контр-
актом на проектування, будівництво та введення в експлуатацію НБК в 
серпні місяці 2010 року генеральному підряднику та його субпідряднику 
PAR/EDERER було надано звільнення від цивільної відповідальності за 
ядерну шкоду у формі листа-угоди, схваленого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 лютого 1999р. № 223. З моменту підписання листа-
угоди виникли правовідносини між Кабінетом Міністрів України, який 
надав звільнення від відповідальності за ядерну шкоду, та бенефіціарами, 
на користь яких надано таке звільнення; за час існування таких право-
відносин (серпень 2010 року – січень 2011 року) жоден із бенефіціарів 
не подавав до Кабінету Міністрів України претензій або заяв щодо роз-
біжностей в розумінні або інтерпретації положень листа-угоди або Заяви 
Кабінету Міністрів України про гарантію звільнення від цивільної відпо-
відальності за ядерну шкоду.

Проте Європейський банк реконструкції та розвитку продовжує ви-
словлювати стурбованість триваючою непевністю щодо роз’яснення засад 



153

звільнення від відповідальності за ядерну шкоду, яке полягає в тлумаченні 
терміна «третя сторона» в тексті зазначеної заяви Кабінету Міністрів Укра-
їни (відповідного листа було направлено Віце-президентом Європейського 
банку реконструкції та розвитку п. Хорстом Райхенбахом на ім’я Першого 
віце-прем’єр-міністра України Клюєва А. П. 15 жовтня 2010 року).

Позиція Української сторони, висловлена на засіданні Асамблеї доно-
рів Чорнобильського фонду «Укриття» у жовтні 2010 року, полягала в 
тому, що зобов’язання України надавати звільнення від цивільної відпо-
відальності за ядерну шкоду виконавцям за проектами Плану здійснення 
«Укриття» залишалось чинним до повної імплементації Україною поло-
жень Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шко-
ду. Повну імплементацію положень Віденської конвенції Україною було 
завершено у 2002 році запровадженням механізму фінансового покриття 
цивільної відповідальності оператора за ядерну шкоду – оператори повин- 
ні забезпечувати страхування цивільної відповідальності за ядерну шко-
ду відповідно до встановленого порядку, на рівні закону закріплено, що 
фінансове покриття цивільної відповідальності за ядерну шкоду опера-
тора ядерної установки Чорнобильської АЕС забезпечується державою. 
З настанням цієї події зобов’язання України перед Європейським банком 
реконструкції та розвитку в частині імплементації Віденської конвенції 
вважається виконаним, а зобов’язання надавати звільнення від відпові-
дальності за ядерну шкоду виконавцям за проектами Плану здійснення 
«Укриття» у формі та на умовах, встановлених Рамковою угодою, відпо-
відно більше не є чинним.

Потенційний ризик відсутності остаточного врегулювання питання – 
відмова генерального підрядника та/або його субпідрядників від подаль-
шої участі у виконанні робіт за проектом.

Питання надання підряднику за контрактом завершення будівництва  
СВЯП-2 звільнення від цивільної відповідальності за ядерну шкоду

Надання підряднику за контрактом завершення будівництва СВЯП-2 
компанії «Holtec International» звільнення від цивільної відповідальнос-
ті за ядерну шкоду передбачено умовами контракту, який було укладе-
но у вересні 2007 року. Питання мало бути вирішене до початку робіт за 
другим етапом контракту. У ході переговорів представникам ДСП «Чор-
нобильська АЕС» вдалося домовитися з підрядником про відстрочення 
остаточного вирішення питання надання звільнення від цивільної відпо-
відальності за ядерну шкоду протягом 12-ти місяців з моменту початку 
другого етапу контракту (до кінця 2011 року).

Підрядник та Європейський банк реконструкції та розвитку (зазна- 
чений лист від 15 жовтня 2010 року) наполягають на поширенні існуючо- 
го режиму звільнення від відповідальності, що діє для Чорнобильського  
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фонду «Укриття», на рахунок ядерної безпеки, зокрема на контракт 
СВЯП-2.

З подібною вимогою звернувся й інший виконавець–консультант гру- 
пи управління проектом компанія «AMEC International».

Потенційний ризик відсутності остаточного врегулювання питання –
відмова компаній «Holtec International» та «AMEC International» від по-
дальшої участі у виконанні робіт за проектом.

Розділ VІІІ

НАУКОВИЙ СУПРОВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
РОБІТ ЩОДО ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи здійснювалось за напрямками:

– наукове забезпечення робіт (заходів) щодо мінімізації наслідків Чор- 
нобильської катастрофи;

– створення систем інформації;
– збереження етнокультурної спадщини.
За напрямком «Наукове забезпечення робіт» проводилися розробки 

соціально-економічних нормативів відродження і розвитку постраждалих 
громад і територій, реабілітації забруднених земель, наукового супроводу 
робіт щодо поводження з РАВ та створення системи комплексного мо-
ніторингу зони відчуження, удосконалення законодавчої та нормативної 
бази для забезпечення більш ефективного соціального захисту населення, 
удосконалення методів діагностики і лікування різних груп постраждало-
го населення у віддалений післяаварійний період.

Показниками ефективності проведених робіт є:
– впровадження методичних рекомендацій та нормативів щодо без-

печного ведення господарської діяльноті на радіоактивно забруднених 
територіях;

– впровадження програмних заходів щодо відновлення інфраструк-
тури потерпілих районів і реабілітації земель та створення соціально-
економічних нормативів розвитку постраждалих громад і територій;

– впровадження та вдосконалення комплексної системи моніторингу 
щодо поводження з РАВ; 

– забезпечення більш ефективного соціального захисту постраждало-
го населення шляхом удосконалення законодавчої та нормативної бази;

– удосконалення методів діагностики та лікування постраждалого на-
селення, тобто підвищення рівня медичного обслуговування різних груп 
постраждалого населення у віддалений післяаварійний період.
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Другий напрямок робіт – «Створення систем інформації», спрямо- 
вано на інформаційне забезпечення прийняття науково-обґрунтованих 
управлінських рішень та на виконання всіх напрямків робіт з мінімізації 
наслідків Чорнобильської катастрофи.

Проведення робіт за напрямком «Збереження етнокультурної спадщи-
ни» було спрямовано на дослідження та виявлення об’єктів матеріальної 
і духовної культури постраждалих територій Українського Полісся, опра-
цювання та збереження зібраних музейно-архівних фондів, проведення 
археологічних досліджень м. Чорнобиля, а також впровадження резуль- 
татів пошуково-рятувальних досліджень (проведених історико-етнокуль- 
турних експедицій) в науковий та загальнокультурний обіг.

За цим напрямком розроблено програмний документ «Концептуаль-
ні засади врятування і збереження етнокультурної спадщини територій 
Українського Полісся, що постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи», який був підтриманий провідними діячами науки і культури 
України. Роботи за цим напрямком виконує Державний науковий центр 
захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України 
на основі цільового фінансування.

Розділ ІХ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
У СПРАВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Міністерство надзвичайних ситуацій є національним партнером з ре-
алізації проекту ООН «Міжнародна науково-інформаційна мережа з пи-
тань Чорнобиля» (ICRIN). Даний проект є спільною ініціативою Міжна-
родного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), Програми розвитку 
ООН (ПРООН), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я (ВООЗ) і успішно стартував у 2009 році на терито-
рії трьох держав – України, Російської Федерації та Республіки Білорусь 
та здійснюватиметься протягом трьох років. 

Підтриманий у 2007 році Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у від-
повідь на потреби населення проект «Міжнародна науково-інформаційна 
мережа з питань Чорнобиля» є частиною спільних зусиль, спрямованих 
на допомогу місцевим громадам щодо «повернення до нормальної життє-
діяльності».

Головною метою проекту є забезпечення населення науково-обґрунто- 
ваною достовірною інформацією про безпечне проживання на радіаційно 
забруднених територіях та формування здорового способу життя. Діяль-
ність у рамках впровадження проекту ICRIN включає в себе поширення 
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інформації через систему освіти, засоби масової інформації, спеціалістів  
у сфері медицини та радіології, а також шляхом проведення навчальних 
семінарів з питань збереження здоров’я постраждалих, надання соціально-
психологічної допомоги, радіаційного захисту населення, відродження 
радіоактивно забруднених територій та екологічний стан навколишнього 
середовища тощо.

Крім того, наприкінці 2009 року розпочато співробітництво МНС 
України та Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ у рамках проекту «Забез-
печення потреб здоров’я дітей, які проживають на територіях, постраж-
далих від Чорнобиля». Проект фінансується Європейським Союзом і 
реалізується в Україні та Республіці Білорусь з 2009 до 2011 року. Він 
спрямований на забезпечення сталого розвитку місцевих громад на по-
страждалих від Чорнобильської катастрофи територіях шляхом навчан-
ня місцевих медичних працівників і надання базового медичного ряту-
вального обладнання, створення центрів для покращення доступу сімей 
з дітьми до медичних, соціальних та інформаційних послуг. Результатом 
реалізації проекту очікується покращення надання первинних медичних 
послуг матерям, дітям та підліткам, а також якості консультування бать-
ків з питань догляду, харчування і розвитку дитини. 

МНС України та ЮНІСЕФ плідно співпрацюють з 2008 року. Пред-
ставники Міністерства брали участь у проекті ЮНІСЕФ «Факти для 
Життя». Таке співробітництво є важливою складовою у сфері мініміза-
ції наслідків найбільшої за всю історію людства радіоекологічної ката-
строфи.

Міністерство підтримує не лише проекти, що спрямовані на впровад- 
ження здорового способу життя серед постраждалого населення. Важли-
вим напрямком роботи є соціально-економічне відродження забруднених 
внаслідок аварії на ЧАЕС територій. Так, у 2008 році з Європейською ко-
місією укладено договір «Соціально-економічний розвиток забруднених 
в результаті Чорнобильської катастрофи сільських регіонів Рівненської 
області». Проект успішно реалізовувався протягом двох років. У травні 
2010 року відбулась презентація заключного етапу договору. 

Мета проекту: покращення якості життя сільських жителів Володими-
рецького району Рівненської області, постраждалих від Чорнобильської 
катастрофи, шляхом поетапного створення умов для сталого соціально-
економічного розвитку, через використання існуючих та нарощування ви-
робничих потужностей зі збору, перероблення, зберігання і реалізації дарів 
лісу, плодово-ягідної та овочевої продукції, розвитку приватних сільських 
господарств, забезпечення населення радіологічно чистою продукцією.

Проект реалізовувався на території 10 сільських та Володимирецької 
селищної ради у 14 населених пунктах району (селах Половлі, Липне, 
Красносілля, Каноничі, Новаки, Зелене, Жовкині, Довговоля, Кідри, Лоз-
ки, Собіщиці, Дубівка, Озеро, смт Володимирець). Жителів зазначених 
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населених пунктів було забезпечено саджанцями фруктових та ягідних 
рослин, спеціальним садовим інструментом, чотириколісними мінітрак-
торами з навісним обладнанням та горизонтальним автоклавом для пло-
допереробного підприємства.

Одним з важливих напрямків міжнародної діяльності Міністерства 
надзвичайних ситуацій є багаторічна співпраця з Чорнобильською Про-
грамою Відродження та розвитку (ЧПВР) ПРООН, у рамках якої здій-
снюється підтримка соціально-економічного розвитку громад у чотирьох 
областях найбільш постраждалих регіонів (Київська, Житомирська, Рів-
ненська, Чернігівська).

Головною метою впровадження ЧПВР є сприяння процесам відро-
дження та розвитку територій, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Діяльність ЧПВР впроваджується на 17 найбільш постраждалих райо- 
нах у чотирьох областях України – Бородянський, Іванківський, Києво-
Святошинський, Макарівський, Поліський (Київська обл.); Брусилівсь- 
кий, Ємільчинський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Олевський, 
Народицький (Житомирська обл.); Чернігівський, Ріпкинський (Черні-
гівська обл.), Дубровицький, Зарічненський та Рокитнівський (Рівнен- 
ська обл.). 

Основними напрямками діяльності ЧПВР визначено:
– розвиток самоврядування громад для відродження чорнобильських 

територій;
– економічне та екологічне відродження регіонів, що постраждали  

в результаті аварії на ЧАЕС;
– інформаційне забезпечення населення регіонів, що постраждали  

в результаті аварії на ЧАЕС; 
– відродження через стратегічне реформування.
За час дії проекту на території вищезазначених районів створено і ді-

ють 256 організацій громад (ОГ) у 174 селах (більше 20 тис. членів), які 
вирішують конкретні проблеми відродження та розвитку сіл: відбудова 
шкіл, лазень, фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) та амбулаторій, 
створення молодіжних та громадських центрів, ринків, сервісних центрів, 
очищення парків, проекти газифікації та водозабезпечення. Громадами 
реалізовано більше 170 проектів відродження та розвитку. 

За сприяння програми створено та фінансово підтримано п’ять Аген-
цій місцевого економічного розвитку в 3-х районах Житомирської області 
та 2-х районах Київської області задля підтримки розвитку малого та се-
реднього підприємництва, створення інвестиційно-сприятливого клімату 
в регіоні, розвитку співробітництва між владою та бізнесом щодо стійкого 
економічного розвитку регіону.

Триває робота з розбудови молодіжних центрів у постраждалих ре-
гіонах та їх оснащення комп’ютерною технікою. У співпраці з центрами 
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соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування  
з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи підпорядкова-
ними МНС і облдержадміністраціям проведено ряд тренінгів для лідерів 
молодіжних центрів.

З метою підвищення рівня інформативної та освітньої обізнаності 
населення розробляються та розповсюджуються через місцеві устано-
ви та ЗМІ інформаційні матеріали щодо безпечного проживання на за-
брудненій території, а також проводяться семінари для медпрацівників 
і вчителів.

Розділ Х

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У СФЕРІ ПОДОЛАННЯ  
НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Починаючи з 1991 року, в Україні створено розвинену законодавчу 
базу з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, однак 
більшість положень законодавства спрямовано, переважно, на консерва-
цію існуючого стану радіоактивно забруднених територій та надання пільг 
і компенсацій населенню. Вартість всіх пільг і компенсацій, передбачених 
законодавством, є несумісною з економічною спроможністю держави,  
а встановлена система пільг і компенсацій в ряді випадків є необґрунтова-
ною ні радіологічно, ні соціально. 

З метою коригування зусиль відповідно до ситуації та визначення 
концептуальних підходів до оптимального розв’язання проблем у сфері 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у подальшому, Уряд до-
ручив центральним органам виконавчої влади розробити Концепцію За-
гальнодержавної цільової соціальної програми подолання наслідків Чор-
нобильської катастрофи на 2012–2016 роки та внести відповідні зміни до 
Законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактив-
ного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» і «Про статус  
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи». 

Якісна підготовка зазначених нормативно-правових актів дозволять 
організувати та провести ефективну роботу на новому рівні подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ПРЕС-РЕЛІЗ

ДО 25-Х РОКОВИН ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ  
КАТАСТРОФИ, ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ  
«СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»

№ 7.03-13/24 від 14.03.2011

Найбільша еколого-техногенна катастрофа сучасності – аварія на  
Чорнобильській АЕС – уже впродовж 25 років впливає на здоров’я лю-
дей та довкілля не тільки на радіоактивно забруднених територіях, а й на  
території всієї України. 

На сучасному етапі подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
основна частина дози додаткового опромінення населення, яке проживає 
на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорно-
бильської катастрофи обумовлена внутрішнім опроміненням за рахунок 
забруднених харчових продуктів. 

Головним дозоутворюючим радіонуклідом на переважній більшості 
забруднених територій сьогодні та в найближчі роки залишатиметься це-
зій-137, у той час коли стронцій-90 буде мати суттєве значення тільки на 
суміжній з зоною відчуження території – це північна частина Київської та 
західна частина Чернігівської областей.

Основними дозоформуючими продуктами і на 25-му році подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи залишаються молоко, м’ясо та гри-
би з радіоактивно забруднених територій.

Проблема захисту населення від іонізуючого випромінювання є одні-
єю з актуальних медико-біологічних проблем сьогодення. До заходів та-
кого захисту відносять не тільки запобігання проникнення радіонуклідів 
у організм, але і зниження накопичення їх у організмі шляхом призначен-
ня елімінаційної дієти, уведенням у раціон різноманітних радіозахисних 
продуктів харчування та біологічно активних речовин.

Проте, традиційні радіопротектори, які були розроблені для захисту 
від опромінення у великих дозах, виявилися непридатними при хроніч-
ному опроміненні у малих дозах, оскільки вони токсичні, дають побічні 
ефекти та можуть застосовуватись лише протягом короткого часу.
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Установлено, що надходження 137Cs до організму людини з харчови-
ми продуктами в реальних умовах того чи іншого населеного пункту за-
лежить не стільки від щільності його випадіння, скільки від повноти та  
ретельності проведених протирадіаційних заходів, особливостей харчо-
вих раціонів, їх збалансованості за мікро- та макронутрієнтним складом.

Основними гігієнічними заходами попередження внутрішнього опро-
мінення є нормування допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у харчо-
вих продуктах та сировині, заборона виробництва та вживання місцевих 
сільськогосподарських продуктів, контроль рівнів забруднення харчових 
продуктів та вилучення із раціонів харчування найбільш забруднених 
грибів, лісових ягід, молока, м’яса. 

Актуальним залишається розробка способів кулінарної обробки хар-
чових продуктів з метою зниження забруднення радіонуклідами, підви-
щення профілактичних властивостей харчових раціонів. Адже, порушен-
ня принципів раціонального харчування веде до підвищення засвоєння 
радіонуклідів 

З часу аварії рівні вмісту основних дозоутворюючих радіонуклідів у 
продуктах харчування знизились у десятки разів, поступово змінюється 
співвідношення 137Cs та 90Sr у харчових продуктах, що потребує коригу-
вання порядку проведення радіаційного контролю харчових продуктів та 
питної води, його методичного забезпечення, вдосконалення гігієнічних 
нормативів, поліпшення раціонів харчування населення, яке проживає на 
радіоактивно забруднених територіях.

Ураховуючи значний ріст захворюваності серед населення радіоак-
тивно забруднених територій, а також те, що харчовий фактор є доміну-
ючим у забрудненні організму людини, питання оптимізації харчування 
осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, проблеми захисту на-
селення від іонізуючого випромінювання радіоактивно забруднених те-
риторій залишаються актуальними медико-біологічними проблемами 
сьогодення.

Міністерство постійно коригує порядок та обсяги здійснення радіацій-
ного моніторингу об’єктів довкілля шляхом перегляду кожні 5 років комп-
лексної програми. На сьогодні в рамках «Комплексної програми здійснен-
ня державного санітарного нагляду в галузі радіаційної безпеки України, 
радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної 
санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням НДІ 
АМН України» (наказ МОЗ України від 20.03.2006 № 137) здійснюється 
радіаційний контроль продуктів харчування місцевого походження, випа-
дінь, донних відкладень тощо, поверхневих вод відповідно до «Програми 
спостережень за радіологічними показниками на транскордонних водних 
об’єктах з Росією та Білоруссю» та «Тимчасовою програмою моніторингу 
якості води басейнів рік Південний Буг, Дніпро, Дністер і Сіверський До-
нець в межах України».
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Щорічно установами державної санітарно-епідеміологічної служби 
МОЗ України проводиться близько 200 тисяч гамма- та бета-спектро- 
метричних досліджень продуктів харчування на вміст радіонуклідів  
цезію-137 та стронцію-90. Аналіз отриманих результатів свідчить, що ра-
діаційна ситуація в Україні залишається стабільною, проте продовжують 
фіксуватись перевищення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у мо-
лоці, м’ясі, овочах та дикорослих грибах та ягодах місцевого походження 
областей, що найбільш постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (Волин-
ської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської).

Також закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ 
України проводиться щороку близько 5 тисяч досліджень води госпо- 
дарсько-питного водопостачання та близько 2 тисяч досліджень поверхне-
вих вод на вміст радіонуклідів. Аналіз результатів моніторингу свідчить, 
що перевищень контрольних рівнів за останні роки не виявлено.

Вертикальна міграція радіонуклідів у ґрунті сьогодні така, що пере-
важна частина їх ще не досягла водоносних горизонтів, тому водна ком-
понента не відіграє істотного впливу на дозоутворення. Не викликає та-
кож стурбованості ситуація, що склалась у водосховищах Дніпровського 
басейну, оскільки рівні вмісту радіонуклідів у воді не перевищують до-
пустимих рівнів. Але залежно від кількості води, яка виходить на запла-
ву річок на територіях з високими рівнями радіоактивного забруднення і 
вимиває з поверхневих шарів ґрунту досить значні кількості радіонуклі-
дів, може підвищуватися колективна доза додаткового опромінення насе- 
лення.

Крім цього, радіоактивне забруднення водних об’єктів відбувалося як 
унаслідок прямого випадіння радіоактивних аерозолів на водну поверх-
ню, так і внаслідок вторинних ефектів: змивання радіонуклідів з поверхні 
забрудненої території водозбірних басейнів і їх перенесення у більш чисті 
регіони, масообміну між донними відкладами і водними масами, надход- 
женням у поверхневі водойми забруднених підземних вод та ін.

Водний шлях поширення радіонуклідів залишається домінуючим 
шляхом масового переносу радіонуклідів Чорнобильського походження 
із значно забруднених територій зони відчуження ЧАЕС у чисті або не 
значно забруднені регіони. 

Дніпровська річкова система – найважливіше джерело води для Укра-
їни і друга за протяжністю та стоку ріка Європи. Як питну, дніпровську 
воду використовує близько 8 млн людей, продукти поливного землероб-
ства і рибу споживають понад 30 млн осіб, що проживають на території 
басейну Дніпра. Річний комерційний вилов риби в Дніпровських водой- 
мищах складає понад 25 000 тонн. В даний час річний винос 137Cs і 90Sr 
Чорнобильського походження може досягати 2-4 TБк і 10-20 TБк.

Ураховуючи, що більш ніж 80 % площі лісів українського Полісся за-
знали значного забруднення, вони і сьогодні залишаються критичними 



162

ландшафтами з погляду формування доз внутрішнього опромінення на-
селення, обумовлюючи у деяких районах до 50 % додаткової дози вну-
трішнього опромінення. 

Діти, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської ката-
строфи забезпечуються харчуванням відповідно до фізіологічних норм, 
встановлених Міністерством охорони здоров’я України (постанова Ка-
бінету міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми харчування і 
часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи» у порядку визначеному статтями 
29 та 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Відповідно до ви-
мог цього Закону діти зазначеної категорії, які відвідують організовані 
дитячі колективи забезпечуються безоплатним харчуванням, діти, які не 
відвідують такі заклади отримують грошову компенсацію на суму серед-
ньої вартості харчування в цих закладах, що встановлюються місцевими 
адміністраціями.

Таким чином, за оперативними даними державної санітарно-епідеміо- 
логічної служби, під постійним наглядом і контролем якої знаходиться орга- 
нізація та забезпечення безоплатним харчуванням потерпілих дітей, серед-
ня вартість харчування учнів по Україні становить в залежності від віку: 

від 6 до 10 років коливається в межах від 3 грн. 10 коп. до 10 грн. 40 коп.;
від 10 до 14 років: від 8 грн. 87 коп. до 10 грн. 90 коп.
від 14 років: від 9 грн. 40 коп. (у Рівненській обл.) до 15 грн. 40 коп  

(у Сумській обл.).
У дошкільних закладах вартість харчування на одну дитину колива-

ється у межах: від 5 грн. 75 коп. до 14 грн.
Вартість харчування на одного учня чи дитини, яка відвідує дошкіль-

ний заклад по Україні не однакова і залежить від вартості харчових про-
дуктів у областях та суми тендерної угоди з постачальниками харчових 
продуктів.

Фахівцями державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ пе-
ревірка стану забезпечення безоплатним харчуванням потерпілих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи дітей здійснюється щоквартально 
і результати цих перевірок свідчать, що норми харчування для дітей за-
значеної категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 21.05.1992 № 258 не виконуються у середньому по молоку та моло-
копродуктах на 20–33 %, по рибі та рибопродуктах на 10–20 %, по м’ясу 
та м’ясопродуктах на 10–15 %, свіжих фруктах на 10–15 %, овочах на 5– 
10 %, яйцях на 10,1 %.

Такий стан справ не може не викликати занепокоєння, адже така ор-
ганізація харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи безумовно впливає на рівень захворюваності дітей даної ка-
тегорії. 
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Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ продовжу-
ються роботи з радіаційного контролю продуктів харчування та сировини 
місцевого походження на території всієї України, у тому числі і на тери-
торіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З метою 
вдосконалення нормативно-правового забезпечення здійснення радіацій-
ного контролю продуктів харчування, лікарської сировини Міністерством 
переглянуто та затверджено «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs 
та 90Sr у продуктах харчування та питній воді» (наказ МОЗ від 03.05.2006 
№ 256), встановлені державні гігієнічні нормативи у лікарській сирови-
ні та деревині («Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 
цезію-137 та стронцію-90 у рослинній лікарській сировині (субстанції), 
що використовується для виготовлення лікарських засобів»(наказ МОЗ 
від 08.05.2008 № 240); «Гігієнічний норматив питомої активності радіо-
нуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини» (наказ МОЗ від 
31.10.2005 № 573)), Методичні вказівки «Відбір проб, первинна обробка 
та визначення вмісту цезію-137 та стронцію-90 в харчових продуктах» 
(наказ МОЗ від 11.08.2008 року № 446), Методичні рекомендації «Здій-
снення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у бу-
дівництві» наказ МОЗ від 29.12.2007 року № 883), розроблено та затвер-
джено гігієнічні нормативи «Рівні звільнення радіоактивних матеріалів 
від регулюючого контролю».

З метою встановлення вимог протирадіаційного захисту персоналу на 
всіх етапах здійснення протиаварійних заходів щодо ліквідації та міні-
мізації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також практичної діяль-
ності у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
метою обмеження опромінення персоналу МОЗ разом з МНС розробле-
ні Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження 
(спільний наказ від 04.04.2008 № 179/276).

На контролі Міністерства постійно знаходиться своєчасність прове-
дення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будів-
ництва на об’єкті «Укриття» під час реалізації проектів міжнародної тех-
нічної допомоги на майданчику Чорнобильської АЕС.

У рамках дослідження життєдіяльності населення, яке проживає на 
радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи терито- 
ріях України ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН Украї-
ни» проведено аналіз та оцінку його смертності та її статево-вікових осо-
бливостей. Зазначено суттєве скорочення людності на усіх територіях 
України на 5,7 млн громадян переважно за рахунок природного убутку. 
На радіоактивно забруднених територіях втрати населення були більш 
виразні у зв’язку з неможливістю чи обмеженням проживання за радіа-
ційним чинником.

За досліджуваний період в Україні повсюдно відбулися негативні 
зміни у статево-віковій структурі населення. У порівнянні з 1981 роком 
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значно зменшилася чисельність осіб у молодших вікових групах, у т.ч. но-
вонароджених, і збільшилася чисельність осіб у віці старше 70 років, що 
є ознакою значного постаріння населення. На радіоактивно забруднених 
територіях, крім того, спостерігається порушення статевої пропорції, яке 
проявляється при народженні дітей, посилюється в працездатному віці та 
стає загрозливим серед осіб старших вікових груп.

У після аварійний період формування рівня смертності на радіоактив-
но забруднених територіях відбувається за умов прискореного демогра-
фічного старіння, яке за швидкого збільшення в населенні контингентів 
старшого віку не тільки структурно підвищує цей рівень, а й посилює тем-
пи його зростання. Смертність на радіоактивно забруднених територіях 
у 2008 році порівняно з 1986 році зросла на 73 %, у т.ч. внаслідок зміни 
вікового складу населення – майже на 8 %, а за рахунок погіршення пові-
кової інтенсивності виживання – на 42 %.

Виявлені рівні смертності населення радіоактивно забруднених тери-
торій у цілому підтверджують раніше виявлені залежності від категорій 
зон забруднення, рівнів радіоактивного забруднення та накопичених доз 
опромінення населення.

На сьогодні Міністерством разом з МНС створена та функціонує сис-
тема медичного нагляду за постраждалими, яка складається з щорічної 
диспансеризації, амбулаторного, за показаннями, стаціонарного лікуван-
ня і реабілітаційних заходів у санаторно-курортних умовах та реабіліта-
ційних центрах.

За впровадженим порядком щорічні медичні огляди інвалідів та учас-
ників ліквідації аварії максимально проводяться до роковин Чорнобиль-
ської катастрофи, дітей – до початку літнього оздоровчого сезону.

Показники охоплення щорічними медичними оглядами є стабільни- 
ми протягом останніх 4-х років і складають серед учасників ліквідації 
97,3–97,8 %, серед дорослого населення – 95,2 % і серед постраждалих  
дітей – 99,2 %. 

У зв’язку із збільшенням віку осіб, які постраждали внаслідок аварії 
на ЧАЕС, – зменшується кількість визнаних здоровими за результатами 
диспансеризації. Частка визнаних здоровими серед «ліквідаторів» за чо-
тири останні роки зменшилась на 2 % і становить лише 4,37 %. Аналогічна 
ситуація спостерігається і по інших групах спостереження, включаючи ді-
тей (20,96 % визнаних здоровими). 

За результатами щорічної диспансеризації постраждалих континген-
тів на обліку в Державному реєстрі України станом на 01.01.2010 року 
знаходиться 2 349 164 осіб, з них: учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС (далі – учасників ЛНА (1 група первинного обліку) – 315502 осіб; 
евакуйованих (2 група первинного обліку) – 80 821 осіб; які проживають 
на радіоактивно-забруднених територіях (3 група первинного обліку) – 
1529363 осіб, особи, які на момент аварії були дітьми – 298205 (4 група  
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первинного обліку) та діти народжені від батьків 1–3 груп первинного облі- 
ку – 423478, у тому числі 125273 особи – діти віком до 14 років (включно).

Питання наповнення Державного реєстру України осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи постійно знаходиться на кон- 
тролі Міністерства. Затверджено методичні рекомендації «Реконструкція 
індивідуальних доз опромінення суб’єктів державного реєстру України 
(ДРУ) осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії і прожива-
ють на радіоактивно забруднених територіях».

Епідеміологічними дослідженнями після аварії встановлено наявність 
в учасників ЛНА зростання частоти та радіаційних ризиків стохастичних 
та нестохастичних ефектів опромінення – лейкемії, окремих форм солід-
них раків, непухлинних захворювань. За результатами дескриптивного 
аналізу довгострокового моніторингу злоякісних новоутворень у групах 
постраждалого населення встановлено перевищення національних показ-
ників захворюваності на цю патологію тільки у УЛНА 1886–1987 років 
участі. Серед усіх форм найбільшим було зростання захворюваності на 
рак щитоподібної залози – у 5, 6 разів. Захворюваність на рак молочної 
залози у УЛНА 1986–1987 років жіночої статі у 1, 5 разів.

Показники захворюваності дорослого постраждалого населення ста-
білізувались протягом останніх трьох років, а за окремими класами таки-
ми, як хвороби системи кровообігу, нервової системи, кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини навіть дещо знизились. Минулого року 
спостерігається незначне підвищення загальної первинної захворюва-
ності та за деякими класами хвороб (хвороби нервової та сечостатевої 
систем, кістково-м’язової системи та сполучної тканини). Стабільно ви-
сокими залишаються показники захворюваності за класом «Травми та 
отруєння».

За останні 5 років спостерігається незначне зростання показника за-
хворюваності дитячого населення із 1382,6 до 1449,7 на 1 тис. Зростання 
відбулось, насамперед, за рахунок таких класів хвороб, як хвороби органів 
дихання, які завжди посідають перше місце у структурі захворюваності, 
незначного зростання хвороб шкіри та підшкірної клітковини, вроджених 
вад розвитку. Слід відзначити за останні три роки стабілізацію показни-
ків захворюваності постраждалих дітей за такими класами, як хвороби 
органів травлення, нервової системи, ендокринної системи, крові та кро-
вотворних органів, хоча за 24 роки в цілому відбувається їх зростання в 
2–2,5 рази.

Окрема увага приділяється вивченню поширеності та захворюваності 
на рак щитоподібної залози. Аварія на ЧАЕС визнана світовим медичним 
суспільством однією з незаперечних причин його поширення.

На сьогодні остаточно доведено значне зростання захворюваності на 
рак щитоподібної залози після Чорнобильської катастрофи серед осіб гру-
пи підвищеного ризику (0–18 років на час аварії), яке визнане як головний  
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медичний наслідок аварії на ЧАЕС провідними і науковими установами 
світу.

Після аварії на ЧАЕС минає 25 років і на сьогодні діти і підлітки, які 
зазнали найбільш значного впливу радіоактивного йоду, перейшли до 
категорії дорослих, тому зараз слід приділяти особливу увагу інформації 
щодо раку щитоподібної залози саме серед молодих дорослих пацієнтів. 
У Державному реєстрі осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи зберігаєть інформація на 1529363 особи, які на момент аварії 
були дітьми. 

Аналіз даних клініко-морфологічного реєстру ДУ «Інстит ендокрино-
логії та обміну речовин ім. В. П. Комісаренко АМН України» встановив, 
що за період 1986–2009 роки в Україні з приводу раку щитоподібної за-
лози прооперовано 6021 осіб, яким на момент аварії було від 0 до 18 років,  
з морфологічно підтвердженим діагнозом «рак щитоподібної залози»  
серед яких 4461 (74,0 %) перебували у дитячому віці (0–14 років на час 
аварії) і 1560 (26,0 %) – у підлітковому (15–18 років на час аварії).

Захворюваність на 100 тис. дітей 0–14 років на час аварії в цілому по 
Україні в 2006–2009 роках становила 3,62, а у підлітків – 4, 27, що пере-
вищувало показники попередніх 2002–2005 років (2, 41 і 3,50) відповідно 
у 1,5 і 1,2 рази. 

Підтверджує зв’язок зростання захворюваності на рак щитоподібної 
залози з Чорнобильською катастрофою також географічний розподіл ви-
падків даної патології у дітей України. Більш як 60 % осіб, які захворіли 
на рак в дитячому віці, проживали на час аварії в найбільш забруднених 
північних регіонах країни, серед яких на перші місця виступають Жито-
мирська, Київська, Чернігівська області. Первинна захворюваність на рак 
щитоподібної залози у цих областях після аварії в 10 разів перевищує цей 
показник на решті території України. На користь зв’язку між аварією на 
ЧАЕС та зростанням захворюваності на рак щитоподібної залози гово-
рить також і наявність залежності рівня даної патології від дози опромі-
нення залози: у більшості хворих, прооперованих з приводу цього захво-
рювання доза була більшою за 100 сГр.

Приведені дані переконливо свідчать про необхідність проведення 
довгострокового скринінгового обстеження осіб, які на момент аварії 
були у дитячому та підлітковому віці та проживали на територіях за-
бруднених радіоактивним йодом. Тим більше, що за науковим прогно-
зом післядія «чорнобильського» йоду триватиме ще приблизно 10– 
15 років. Міністерством охорони здоров’я України разом з Міністерством 
надзвичайних ситуацій та Національною Академією медичних наук роз-
роблено та затверджено спільний наказ від 29.01.2010 № 62/45/5 «Про 
вдосконалення ендокринологічної допомоги потерпілим внаслідок Чор-
нобильської катастрофи», яким передбачено обов’язкові огляди осіб, які 
на момент Чорнобильської катастрофи були у дитячому та підлітковому 
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віці (1968–1986 рр. народження), та осіб, які зазнали опосередкованого 
опромінення щитоподібної залози під час внутрішньоутробного розви-
тку. Наказом визначено головний науково-методичний, консультатив-
ний та лікувальний заклад країни щодо координації наукових пошуків з 
проблем патології ендокринної системи в осіб 1968–1986 рр. народжен-
ня – ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Коміса-
ренка НАМН України».

Реалізація програми надання медичної допомоги дiтям України на 
Кубі була розпочата Українським молодіжним Чорнобильським Фондом 
спільно з МОЗ Укpаїни та МНС у 1990 році. Республіка Куба була і зали-
шається єдиною країною в світі, де піклування про здоров’я «чорнобиль-
ських» дітей поставлене на державний рівень, де проводиться не тільки 
оздоровлення, а й безкоштовне лікування.

Головною метою Кубинської пpогpами «Дiти Чоpнобиля» стало про-
ведення санаторно-курортних заходів в екологічно чистих регіонах, що 
мають всі умови для комплексної реабілітації, з одночасною медичною 
допомогою тисячам дiтей, що мешкали на територіях, радіоактивно за-
бруднених унаслідок аварії на ЧАЕС та в екологічно несприятливих зо-
нах Укpаїни.

За час існування Програми на Кубі надана медична допомога 23 635 
особам (з урахуванням хворих з Росії і Білорусі), у тому числі 21 060 па-
цієнтам з України, з яких понад 18 тисяч – діти.

Безпосередньо комплексна реабілітація та оздоровчі заходи здійсню-
ються в лікувально-оздоровчому центрі «ТАPАPА», пpиpодно-клiма- 
тичнi умови якого відповідають вимогам, необхідним для проведення 
pекpеацiйно-оздоpовчих заходів.

Діючі на території дитячого оздоровчого центру стаціонари обладнані 
сучасними діагностичними приладами та медичною апаратурою. Спеці-
ально для обстеження українських дітей відкрита лабораторія радіобіоло-
гічних вимірювань, здійснюється комп’ютерний облік та контроль стану 
здоров’я дітей.

Утримання, лікування та оздоровлення українських дітей на теpито- 
piї Куби проводиться за рахунок кубинської сторони у відповідності 
до державної програми «Діти Чоpнобиля». За нашими підрахунками, 
на реалізацію цієї пpогpами за двадцять років Кубою витрачено понад  
400 млн доларів США. Аналогічні медичні послуги у Німеччині, при та-
ких самих результатах обходяться в 2–3 рази дорожче. Витрати ж укра-
їнської сторони складаються тільки з витpат на організацію заходів по-
переднього обстеження, відбору і транспортування дітей до Гавани та у 
зворотному напрямку.

Робота з організації відбору дітей до Республіки Куба спрямована на 
забезпечення лікування та оздоровлення насамперед дітей-інвалідів, си-
ріт та напівсиріт, із малозабезпечених та багатодітних сімей. Серед усіх 



168

дітей, пролікованих на Кубі в поточному році, саме цей контингент скла-
дає 85 %.

Через вплив наслідків аварії на ЧАЕС значно знизився рівень здоров’я 
наших дітей. Зараз реєструється протягом року 1,4 захворювань на дитину, 
що більше ніж десять років тому. Особливо швидкими темпами зростає 
захворюваність на кістково-м’язові, серцево-судинні, гастроентерологіч-
ні, ендокринологічні, дерматологічні хвороби. 

Саме хворих з цією патологією нам допомагає лікувати і оздоровлюва-
ти Республіка Куба.

З підписання у 2002 році угоди між Міністерством охорони здоров’я 
України, Міністерством охорони здоров’я Республіки Куби і Україн-
ським молодіжним Чорнобильським фондом програма лікування та оздо-
ровлення дітей в Республіці Куба набула державного рівня і має соціаль-
не спрямування.

За умовами угоди на Кубу направляється 30 % дітей на лікування 
встановленої патології та 70 % на оздоровлення та лікування супутньої 
патології. Серед патології, яка лікується на Кубі, завдяки кліматичним 
умовам переважає патологія шкіри (понад 50 % направлених дітей), 8– 
10 % дітей щорічно направляється для лікування ортопедичної патології 
(з приводу поновлення функцій кінцівок, операцій на хребті, оперативно-
го лікування з приводу келоїдних після опікових рубців та контрактур), 
для лікування іншої соматичної патології – 30–35 %.

Серед направлених постраждалих внаслідок Чорнобильської ката-
строфи щорічно 10–12 % складають діти-інваліди, сироти та напівсиро-
ти, діти з шкіл-інтернатів, які розташовані на радіоактивно забрудненій 
території. 

За проведеним аналізом ефективності лікування відзначено, що піс-
ля проведеного лікування у дітей з вітіліго спостерігалось покращення в 
70–75 відсотках випадків, при псоріазі швидка та стійка ремісія спостері-
галась у 95–98 відсотках, при алопеції – у 70–80 %, при атопічному дер-
матиті – в 90–95 %.

Відзначається високий рівень ефективності оперативного лікування з 
приводу поновлення функцій кінцівок, операцій на хребті, оперативного 
лікування з приводу келоїдних після опікових рубців та контрактур, за-
хворювань сечостатевої системи.

Кубинський уряд висловив готовність і надалі продовжувати цю гу-
манітарну акцію до того часу, доки українські діти потребуватимуть до-
помоги і 02 квітня 2010 року в м. Гавані було продовжено дію угоди про 
співробітництво між Міністерством охорони здоров’я України, Міністер-
ством охорони здоров’я Республіки Куба та Українським молодіжним 
Чорнобильським фондом.

Україна завжди належала до країн з пріоритетним розвитком вико-
ристання ядерної енергії. Так з початку 30-х років минулого століття 
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були розгорнуті ядерні дослідження, а з кінця 40-х років – промисло-
вий видобуток та збагачення урану. Застосування ядерних технологій 
супроводжувались неконтрольованим збільшенням опромінення пер-
соналу та населення при відставанні медичного захисту. Найдрама- 
тичнішим прикладом такого відношення стала Чорнобильська ката- 
строфа.

Населення, яке отримало опромінення від штучних джерел іонізуючо-
го випромінювання в Україні можна поділити на наступні групи:

– персонал та пожежні ЧАЕС, військові – учасники ядерних випробу-
вань в колишньому СРСР з діагнозом гостра променева хвороба;

– інші групи постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (уча- 
сники ЛНА, населення радіоактивно забруднених територій, діти, які були 
опромінені до народження, або народились від опромінених батьків);

– оперативний персонал діючих АЕС;
– персонал 30-кілометрової зони, а також персонал зайнятий на робо- 

тах у перетворенні об’єкту «Укриття» у екологічно безпечну систему;
– персонал заводів, шахт ядерного циклу та населення, яке проживає  

в зонах АЕС та хвостосховищ.
Сучасна ситуація не залишає Україні іншого шляху, ніж подальшого 

розгортання повного ядерно-паливного циклу та розширення застосуван-
ня ядерної енергії. Проте, розвиток галузі можливий тільки при застосу-
ванні міжнародно-визнаних технологій та досвіду радіаційного медично-
го захисту населення.

Такий досвід в Україні отримано під час ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи, цей досвід є унікальним для всього світу і є пріо-
ритетним міжнародним надбанням України:

– вивчення основних закономірностей міграції радіонуклідів у навко-
лишньому природному середовищі у післяаварійний період;

– довгострокового вивчення впливу дозоформуючих радіонуклідів на 
здоров’я населення після аварії;

– проведення моніторингу осіб, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, з першочерговим обстеженням дітей та осіб діто-
родного віку;

– вивчення закономірностей розвитку та перебігу хвороб, смертності 
від захворювань, які визначають стан здоров’я контингентів населення, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розробка медич-
них засобів, спрямованих на пом’якшення негативних наслідків катастро-
фи у віддаленому періоді після опромінення;

– вивчення факторів ризику розвитку найбільш поширених захворю-
вань, які призводять до інвалідності, серед осіб, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи;

– удосконалення існуючих і розроблення нових економічних та мало-
інвазивних методів діагностики і лікування, реабілітації та профілактики, 
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спрямованих збереження та відновлення стану здоров’я осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– розроблення принципів комплексної оцінки ефективності заходів 
щодо подолання наслідків техногенних аварій;

– гострі ефекти (гостра променева хвороба (ГПХ) в учасників лікві-
дації наслідків аварії без ГПХ і пов’язані фатальні ефекти в загальній по-
пуляції, опроміненій у значно менших дозах;

– радіаційно індуковані катаракти в учасників ліквідації наслідків ава-
рії, які опромінені у відносно високих дозах і, можливо, підвищений ри-
зик катаракти в осіб, опромінених у дозах, що перевищують 0,25 Гр;

– рак щитоподібної залози в осіб, опромінених 131J у молодому віці;
– підвищений ризик лейкемії серед учасників ліквідації наслідків ава-

рії раннього і більш віддалених періодів.
Система охорони здоров’я, її лікувально-профілактичні заклади, ме-

дичні працівники докладають зусиль для максимального забезпечення 
хворих постраждалих лікувально-профілактичною допомогою.

Проте слід зазначити, що коштів державного та місцевого бюджетів не 
вистачає для повного забезпечення потреб постраждалих ефективними 
лікувальними заходами, з року в рік зменшуються видатки на пільгове 
забезпечення постраждалих лікарським засобами.

Такі негаразди негативно позначаються на моральному становищі по-
страждалих, затримують терміни отримання медичної допомоги, збіль-
шують кількість звернень до центральних органів виконавчої влади.
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ІНФОРМАЦІЙНО АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ МЕДИЧНИХ  
НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ.  

25 РОКІВ ПО ТОМУ

Березень 2011 р.

1. Радіаційно-екологічні та соціальні наслідки аварії на ЧАЕС.
Чорнобильська катастрофа призвела до великомаштабних змін еколо-

гії в Україні. Внаслідок дії факторів, пов’язаних з катастрофою, зазнали 
впливу – 2254471 особа.

У табл. 1 наведено порівняльні дані основних радіаційно-екологіч- 
них і соціально-демографічних наслідків Чорнобильської катастрофи 
в Україні станом на 14-ті (на 01.01.2000 р.) та 24-ті (на 01.01.2010 р.) 
роковини. 

Таблиця 1

Динаміка основних радіаційно-екологічних  
й соціально-демографічних наслідків Чорнобильської катастрофи  

в Україні, станом на 01.01.2010 р.

Показники 2000 р. 2010 р.

Площа радіоактивно забрудненої 
території 137Cs із щільністю випадінь 
37 кБк/м2 і більше

53454 км2 (4,8 % 
території країни)

53454 км2 (4,8 % 
території країни)

Площа радіоактивно забруднених 
сільгоспугідь

4,6 млн. га  
(12 % загальної 

площі)

4,6 млн. га  
(12 % загальної 

площі)

Площа радіоактивно забруднених лісів
25357 км2  

(40 % загальної 
площі)

25357 км2  

(40 % загальної 
площі)

Масштаби радіоактивного забруднення

12 областей
73 райони

2293 населених 
пунктів

12 областей 
73 райони

2293 населених 
пунктів

Кількість евакуйованих у 1986 р. із  
76 населених пунктів, тис. осіб

91,2 91,2
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Закінчення табл. 1

Показники 2000 р. 2010 р.

Кількість евакуйованих, переселених 
та тих, хто виїхав самостійно із зон за-
бруднення у 1986–2009 рр., осіб

155964 понад 164,7 тис.

Підлягало обов’язковому переселенню 
у 1990–1992 рр., осіб,

43964 43964

з них не переселено 9686 1985

Кількість постраждалих внаслідок  
катастрофи, осіб у т. ч. дітей

3361870 (6 % чи- (6 % чи-(6 % чи-
сельності населен-
ня країни) 1264329

2254471 (4,9 % чи- (4,9 % чи-(4,9 % чи-
сельності населен- 
ня країни) 498409

Кількість ліквідаторів аварії, осіб 346316 260807

Кількість населення, що проживає в 
радіоактивно забруднених місцевос-
тях, осіб,

2315897, у т. ч. 
570837 дітей

1993664, у т. ч. 
498409 дітей

з них у зонах:

відчуження 448 234

безумовного (обов’язкового) відсе- 
лення

9686 1985

добровільного гарантованого відсе- 
лення

639614 460465

посиленого радіоекологічного кон- 
тролю

1666149 1510980

Кількість осіб категорії 1 (інваліди, 
інвалідність яких пов’язана з Чорно-
бильською катастрофою)

86775 110827

Наведені дані свідчать, що за минулі 10 років такі показники, як площі 
радіоактивно забрудненої території, радіоактивно забруднених сільгосп- 
угідь і лісів та масштаби радіоактивного забруднення не змінилися. Тобто, 
за цими показниками ніяких позитивних зрушень в подоланні наслідків 
катастрофи немає. Реально ж це не відповідає дійсності. Загальновідомо, 
що за минулі роки відбулося зниження рівнів радіоактивного забруднен-
ня й доз опромінення населення (конкретні дані буде наведено нижче). 
Ще у 1997–1998 рр. вже були підстави для перегляду меж зон радіоак-
тивного забруднення й переліку віднесених до радіоактивно забруднених 
населених пунктів щодо їх зменшення. Проте, до цього часу ці питання 
законодавчо не врегульовані. Тому можна зробити висновок, що держава 
не виконує своїх функцій стосовно здійснення заходів з подолання на-
слідків катастрофи. 
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Неврегульованість питань щодо захисту людей від дії радіації призво-
дить до продовження виїзду постраждалих в чисті місцевості. За наведе-
ними в таблиці даними майже на 10 тис. зросла кількість переселених та 
тих, хто виїхав самостійно із числа потерпілих із зон забруднення після 
1992 р. Водночас, за 18 років в країні так і не завершено відселення в чисті 
місцевості постраждалих із зони безумовного (обов’язкового) відселення. 

За минулі 10 років на 1107399 осіб (на 32,9 %) зменшилася кількість 
постраждалих. На підставі чинного законодавства та даних державної 
статистики чинником цього можуть бути такі основні причини: перша – 
втрата дітьми, які досягли повноліття, статусу потерпілих, друга – виклю-
чення із числа постраждалих померлих, третя – еміграція. Через першу 
причину на 60,6 % скоротилася чисельність потерпілих дітей. Більше ніж 
на 320 тис. скоротилася чисельність постраждалих, які проживають на ра-
діоактивно забруднених територіях. 

За наведеними до 24-х роковин даними можна вважати, що катастрофа 
завдала, завдає і ще упродовж багатьох років буде завдавати шкоди природі, 
людині та її здоров’ю. Ще й через чверть століття 2254471 громадян країни 
(4,9 % чисельності всього населення), у т. ч. 260807 ліквідаторів наслідків 
аварії та 498409 дітей є постраждалими внаслідок катастрофи і згідно з за-
конодавством вони підлягають соціальному й медичному захисту. Майже 
2 мільйони людей, які проживають на радіоактивно забруднених територі-
ях, потребують протирадіаційного захисту для призупинення їх хронічного 
опромінення.

1.1. Сучасний стан радіоактивного забруднення території України  
та доз опромінення населення

Як видно з даних табл. 2, станом на початок 2010 року масштаби ра-
діоактивного забруднення порівняно з попередніми роками практично не 
змінилися. 

Таблиця 2
Характеристика зон радіоактивного забруднення

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

Площа, 
км2

Кількість 
населених 

пунктів

Площа, 
км2

Кількість 
населених 

пунктів

Площа, 
км2

Кількість 
населених 

пунктів

Площа, 
км2

Кількість 
населених 

пунктів

2000 76 2200 86 23300 841 27150 1290

Із загальної площі радіоактивного забруднення (54 650 км2) радіоак-
тивно небезпечними (зона 1 і зона 2) є 4200 км2, тобто 7,7 % від усієї площі. 
Нині вони виведені з господарського обігу й відмежовані від суміжних 
територій. У зоні 2 продовжують постійно проживати ___ осіб.
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Населення, яке проживає на територіях, віднесених до зон радіоактив-
ного забруднення (рис. 1), продовжує зазнавати дії зовнішнього та внут- 
рішнього опромінення.

Рис. 1. Розподіл жителів радіоактивно забруднених територій  
за категоріями спостереження, станом на 01.01.2010 р.

Внесок внутрішнього опромінення досягає 90–95 % внаслідок спожи-
вання забруднених продуктів харчування. Основним дозоутворювальним 
продуктом є молоко, яке виробляється в приватному секторі і є основним 
продуктом харчування, особливо дітей, в умовах Полісся. 

Результати дозиметричної паспортизації населених пунктів України, 
яку було проведено фахівцями ДУ «НЦРМ АМН України», свідчать про 
те, що внаслідок радіоактивних викидів 4-го енергоблоку ЧАЕС постраж-
дало, насамперед, сільське населення (29 109 тис. осіб, табл. 3). Радіо- 
активного забруднення 137Cs зазнали 29 488 населених пунктів.

Таблиця 3
Сумарне зовнішнє і внутрішнє опромінення сільського населення  

України (результати дозиметричної паспортизації)

137Cs кБк/
м2

Населення, 
тис. осіб

Кількість 
населених 

пунктів

χ дози на особу, мЗв КД, люд.-Зв

1986 
1986–
2000

1986–
2055

1986
1986–
2000

1986–
2055

< 21742,2 27523 0,36 1,2 1,5 7785 25357 32694

37–74 892,2 1153 2,1 12 14 1902 10302 12485

74–185 423,4 669 4,5 20 25 1907 8516 10542

185–370 39,6 120 11 34 44 426 1337 1737

370–555 8,4 22 21 54 73 176 457 614

> 3,2 11 26 74 96 83 241 313

Усього 23109,0 29498 – – – 16251 46210 58385
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Зважаючи на концепцію безпорогової дії іонізуючого випромінюван-
ня, чисельного розподілу сільського населення територій за щільністю 
забруднення 137Cs, значення колективних ефективних доз опромінення, 
особливу увагу відносно можливих негативних медичних наслідків, на-
самперед, додаткової кількості злоякісних новоутворень, соматичних за-
хворювань, необхідно звернути на населення (яке проживає, відселене) 
територій з щільністю радіоактивного забруднення ґрунтів до 37 кБ/м2, 
та від 37 до 370 кБ /м2, тобто 23 097 тис. осіб.

Особливої уваги потребують можливі соматичні ефекти опромінення 
щитоподібної залози 131J (онкопатологія, непухлинні захворювання), на-
самперед, дитячого населення на момент аварії Київської, Житомирської, 
Чернігівської областей (табл. 4).

Таблиця 4
Дози опромінення щитоподібної залози (Гр) дитячого населення  

Київської, Чернігівської і Житомирської областей –  
середнє геометричне (GM) та стандартне відношення (GSD).  

Результати прямих вимірів (травень, 1986 р.)* 

Вік 
Сільске населення Міське населення Населення 30-км зони

GM GSD GM GSD GM GSD

0–4 0,26 3,94 0,16 2,80 0,86 2,86

5–9 0,12 3,71 0,05 2,75 0,34 3,19

10–14 0,08 3,71 0,05 2,64 0,17 3,29

15–18 0,06 3,86 0,03 2,80 0,13 3,32

* В інших областях України прямих вимірів радіоактивності щитоподібної за-
лози не проводили.

Як наведено в табл. 4, дози опромінення щитоподібної залози дитячого 
населення зазначених областей визначено в досить широкому діапазоні.

91 406 осіб було евакуйовано з міст Прип’яті та Чорнобиля і сіл 30- 
кілометрової зони ЧАЕС (табл. 5).

Таблиця 5 
Опромінення щитоподібної залози евакуйованих із міст  

і сіл 30-км зони від надходження 131J

Вік  
під час 
аварії, 
років

м. Прип’ять м. Чорнобиль Евакуйовані села
Загальна 
колектив-

на доза 
(люд.-Гр)1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3*

< 340 2,18 741 219 1,5 329 369 3,9 1439 2509

1–3 2030 1,28 2698 653 1 653 1115 3,6 4014 7265

4–7 2710 0,54 1463 429 0,48 429 1428 1,7 2428 4320
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Закінчення табл. 5

Вік  
під час 
аварії, 
років

м. Прип’ять м. Чорнобиль Евакуйовані села
Загальна 
колектив-

на доза 
(люд.-Гр)1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3*

8–11 2710 0,23 623 126 0,15 126 1360 0,62 843 1592

12–15 2710 0,12 325 93 0,11 93 1448 0,46 666 1084

16–18 2120 0,066 140 59 0,09 59 941 0,39 367 566

> 36740 0,066 2425 1518 0,16 1518 21794 0,40 8718 12661

Усього: 49360 8315 3206 3206 28455 18475 29996

Примітки. 1* – кількість осіб, 2* – середньоарифметичні дози (Гр), 3* – колек-
тивна доза (люд.-Гр).

Середнє значення доз опромінення щитоподібної залози 131J зазначе- 
ного населення становило від 0,07 до 3,9 Гр, колективна доза опромі-
нення – 29 996 люд.-Гр.

На сьогодні у Державному реєстрі України осіб, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, перебуває на обліку 208000 учасників 
ЛНА 1986–1987 рр., 79 279 осіб – евакуйованих із зони відчуження.

Дозиметричну інформацію отримано на 68 000 ліквідаторів і 25 708 
евакуйованих.

Середні дози зовнішнього опромінення ліквідаторів становили 0,160 Гр 
(діапазон від 0,01 до 0,7 Гр), евакуйованих – від 0,01 до 0,2 Гр (діапазон – 
0,01–0,32 Гр).

За даними 2009 року близько 317,5 тис. жителів радіоактивно забруд-
нених територій продовжує зазнавати впливу опромінення в дозах по-
над 0,5 мЗв на рік. З них 136607 осіб отримують дози опромінення більше  
1 мЗв на рік, у т.ч. 33 077 дітей (табл. 6). 

Таблиця 6
Розподіл населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях  

і може отримувати дозу додаткового за рахунок чорнобильського викиду  
опромінення понад 0,5 мЗв на рік

Середня доза за рік, мЗв Загальна чисельність, осіб Діти віком до 18 років, осіб

≥ 5 986 319

1 – < 5 135621 32758

0,5 – < 1 179874 54909

Усього 317467 87986

Джерело: Інформаційно-довідкові матеріали з питань подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи / Кабінет Міністрів України, 2009. – 58 с. 
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1.2. Чисельність та структура постраждалих  
внаслідок Чорнобильської катастрофи

В останні роки залишається сталою тенденція до зменшення чисель-
ності осіб, яких чинним законодавством віднесено до постраждалих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи. Як видно з даних табл. 7, за остан- 
ні два роки чисельність усіх постраждалих зменшилася на 114633 осіб, 
учасників ЛНА – на 15 520 осіб, потерпілих – на 99 113 осіб, дітей – на  
36 159 осіб. Усього станом на 01.01.2010 р. загальна кількість постражда- 
лих становить 2254471 осіб. Частка потерпілих у загальній кількості  
постраждалих на рівні 88,4 %, дітей – 22,1 %. 

Таблиця 7 
Чисельність осіб, які мають статус постраждалих внаслідок  

Чорнобильської катастрофи, у 2008–2010 рр.

Рік
Всього  

постраждалих осіб

з них

учасники ЛНА потерпілі у т.ч. діти

2008 2369104 276327 2092777 534568

2009 2317147 268003 2049144 515452

2010 2254471 260807 1993664 498409

Джерело: Тут і нижче узагальнені Міністерством праці та соціальної політики 
України дані державної статистичної звітності. 

Із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (табл. 8) 25,2 % 
належить до категорії 1, 59,1 % – до категорії 2, 15,7 % – до категорії 3.  
З роками кількість віднесених до різних категорій також зменшується.  
У меншій мірі зменшення кількості відзначалося в категорії 1, тобто інва-
лідів та осіб, захворювання яких пов’язане з наслідками Чорнобильської 
катастрофи. 

Таблиця 8 
Розподіл учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  

за категоріями у 2008–2010 рр. 

Рік Всього учасників ЛНА, осіб
з них віднесені до категорії

1 2 3

2008 276327 65361 166087 44879

2009 268003 66613 158933 42457

2010 260807 65666 154238 40903
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Серед потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи (табл. 9) на 
фоні зменшення осіб, віднесених до категорій 2–4 та Г, зростає кількість 
віднесених до категорії 1. Це свідчить про те, що у їх складі зростає кіль-
кість інвалідів та осіб, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою. 

Таблиця 9 
Розподіл потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи  

за категоріями у 2008–2010 рр.

Рік
Всього  

потерпілих, осіб

у т. ч. віднесених до категорії

1 2 3 4 Г

2008 2092777 41233 70203 477149 967361 2263

2009 2049144 43895 66145 468594 952785 2273

2010 1993664 45161 64660 460465 922762 2207

1.3. Медичні ефекти Чорнобильської катастрофи

1.3.1. Стан здоров’я учасників ЛНА 1986–1987 рр.  
(непухлинна захворюваність, інвалідність, смертність)

На сьогодні згідно з результатами щорічної диспансеризації постраж-
далих контингентів на обліку в Державному реєстрі України осіб, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, перебуває понад 2,2 млн  
(табл. 10).

Таблиця 10 
Кількісний склад осіб, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи та перебувають на обліку  
в Державному реєстрі станом на 01.01.2010 р.

№ 
ГПО

Група первинного обліку Кількість осіб

1
Учасники ЛНА на ЧАЕС

Усього, у т.ч.:
Учасники ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр.

314192
207486

2 Евакуйовані 80681

3 Населення радіоактивно забруднених територій 1529011

4 Діти, які народилися від осіб 1, 2, 3-ї ГПО 415648

Усього: 2339532
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Епідеміологічні дослідження, проведені серед постраждалого насе-
лення, свідчать про стійкі негативні зміни в стані їх здоров’я в після-
аварійному періоді. З 1988 по 2007 рр. (рис. 2) серед учасників ліквіда-
ції наслідків аварії (УЛНА) частка здорових осіб зменшилась з 67,6 % 
до 5,4 %; з хронічною непухлинної патологією відповідно збільшилась  
з 12,8 % до 83,3 %. 

          1988 р.              2010 р.

Рис. 2. Динаміка інтегральних показників стану здоров’я УЛНА  
на ЧАЕС 1986–1987 рр. в 1988 і 2010 рр.

На основі когортних епідеміологічних досліджень, виконаних в період 
1988–2010 рр., визначено, що післяаварійний період відзначився у цього 
контингенту, зростанням рівня непухлинних хвороб (рис. 3), особливо се-
ред осіб, які отримали дозу зовнішнього опромінення 0,25–0,7 Гр.

Рис. 3. Динаміка рівня непухлинної захворюваності УЛНА  
на ЧАЕС 1986–1987 рр. в когорті в цілому залежно від дози зовнішнього  

опромінення всього тіла 
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Важливе значення радіаційного чинника в надлишковому зростанні 
непухлинної захворюваності ліквідаторів показано на прикладі динаміки 
рівня окремих класів і груп захворювань – хвороби системи кровообігу 
(рис. 4), органів травлення (рис. 5), ендокринної системи (рис. 6), насам-
перед, за рахунок непухлинної патології щитоподібної залози. 

Рис. 4. Динаміка рівня хвороб системи кровообігу УЛНА  
на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від дози зовнішнього опромінення  

всього тіла і віку на момент участі в ЛНА

Що стосується впливу вікового фактора на розвиток непухлинних 
хвороб, як показано на рис. 6, а саме, хвороб ендокринної системи, зна-
чний ефект уже при меншій дозі опромінення (0,1–0,249 Гр) має місце 
в осіб, вік яких на момент опромінення становив 18–39 років, що може 
свідчити про більш високу радіочутливість цієї вікової категорії насе-
лення. Такий результат підлягає більш детальному вивченню у подаль-
шому.
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Рис. 5. Динаміка рівня хвороб органів травлення УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр.  
залежно від дози зовнішнього опромінення всього тіла і віку на момент участі в ЛНА

Рис. 6. Динаміка рівня хвороб ендокринної системи та обміну речовин  
УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від дози зовнішнього опромінення  

всього тіла і віку на момент участі в ЛНА
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Інвалідність. За період з 1988 по 2008 рр. значно зросла інвалідність 
ліквідаторів (рис. 7) з максимумом зростання у 2002 р. Зниження часто-
ти інвалідності з 2003 до 2007 року можна пояснити, передусім, впливом 
факторів «реалізації», а також «вимирання».

Рис. 7. Динаміка інвалідності УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр.  
залежно від віку на момент участі в ЛНА за період 1988–2008 рр.

У структурі причин інвалідності обстежених провідну роль відіграють 
хвороби органів кровообігу, нервової системи і органів чуття, травлення, 
ендокринної системи (рис. 8).

Рис. 8. Структура інвалідності від непухлинних хвороб в УЛНА на ЧАЕС  
1986–1987 рр. залежно від віку на момент участі в ЛНА за 2010 р.

Смертність. В період 1988–2010 рр. смертність від непухлинних хво-
роб УЛНА зросла з 2,2 % до 12,0 % (рис. 9). 
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Рис. 9. Динаміка рівня смертності від непухлинних хвороб  
УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від віку на момент участі  

в ЛНА в період 1988–2010 рр.

Найвищий рівень смертності від непухлинних хвороб, зростання її в 
динаміці після опромінення визначено серед осіб, вік яких був на момент 
опромінення 40–60 років, що, очевидно, слід пов’язати з впливом фактора 
«старіння».

У структурі причин смерті учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. 
провідну роль відіграють хвороби системи кровообігу (їх внесок у струк-
туру смертності становить близько 80–90 %), а також дихання, травлення, 
нервової системи та органів чуття, ендокринної системи (рис. 10).

1  Хвороби системи кровообігу; 3  Хвороби органів дихання;
2  Хвороби органів травлення; 4  Інші хвороби

Рис. 10. Структура смертності від непухлинних хвороб УЛНА  
на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від віку на момент участі  

в ЛНА за 2010 р. (%)
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Найвищі рівні смертності від непухлинних захворювань учасників 
ЛНА на ЧАЕС зареєстровано серед осіб, які отримали дози опромінення 
в діапазоні від 0,05 до 0,7 Гр, насамперед це стосується дозової субкогорти 
0,25–0,7 Гр (рис. 11, 12, 13).

Рис. 11. Динаміка рівня смертності від непухлинних хвороб  
в УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від віку  

на момент участі в ЛНА і дози зовнішнього опромінення  
всього тіла в період 1988–2010 рр. 
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Рис. 12. Динаміка рівня смертності від хвороб системи кровообігу УЛНА  
на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від дози зовнішнього опромінення  

всього тіла і віку на момент участі в ЛНА в період 1988–2008 рр. 
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Рис. 13. Динаміка рівня смертності від хвороб органів травлення УЛНА  
на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від дози зовнішнього опромінення  

всього тіла і віку на момент участі в ЛНА в період 1988–2008 рр. 
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Результати ризик-аналізу
На основі ризик-аналізу визначено достовірні дозозалежні ефекти 

розвитку непухлинних хвороб в учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. в 
діапазоні доз зовнішнього опромінення 0,25–0,7 Гр (табл. 11), смертності 
учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. від хвороб системи кровообігу 
(табл. 12, 13).

Таблиця 11 

Достовірні відносні ризики (RR) непухлинної захворюваності  
УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. в когорті в цілому (незалежно від віку)  

при дозах опромінення 0,25–0,7 Гр (Д середня = 0,3 Гр)  
за 5, 10, 15, 20 років після опромінення

Класи і нозологічні 
форми хвороб

Код  
МКХ-9

Етапи після опромінення (років)

5
1988–1992

10
1988–1997

15
1988–2002

20
1988–2007

Хвороби ендокрин-
ної системи і обміну 
речовин:

240–289
1,21

(1,11;14)
1,24

(1,17;1,3)

– цукровий діабет 250
1,29

(1,08;1,5)

– набутий гіпотиреоз 244
3,44

(1,38;8,6)
2,79

(1,41;5,5)

– тиреоїдит 245
1,25

(1,1;1,47)
1,27

(1,09;1,5)

Психічні розлади 290–319
3,85

(2,58;5,8)
3,57

(2,48;5,1)

Хвороби нервової 
системи і органів 
чуття:

320–389
1,39

(1,3;1,48)
1,25

(1,19;1,3)
1,23

(1,18;1,3)
1,24

(1,2;1,3)

– вегето-судинна 
дистонія

337
1,52

(1,4;1,65)
1,32

(1,23;1,4)
1,24

(1,17;1,3)
1,24

(1,17;1,3)

– катаракта 366
1,27

(1,06;1,5)
1,39

(1,18;1,6)

Хвороби системи 
кровообігу:

390–459
1,21

(1,16;1,3)
1,25

(1,21;1,3)

– ішемічна хвороба 
серця

410–414
1,2

(1,09;1,3)
1,21

(1,12;1,3)

– цереброваскулярні 
хвороби

430–438
1,71

(1,14;2,6)
1,64

(1,38;2,0)
1,61

(1,44;1,8)
1,61

(1,5;1,77)
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Закінчення табл. 11

Класи і нозологічні 
форми хвороб

Код  
МКХ-9

Етапи після опромінення (років)

5
1988–1992

10
1988–1997

15
1988–2002

20
1988–2007

Хвороби органів 
дихання:

460–519
1,29

(1,12;1,5)
1,35

(1,2;1,47)
1,32

(1,24;1,4)
1,29

(1,2;1,37)

– бронхіт хронічний, 
емфізема

491, 492
1,28

(1,1;1,47)
1,38

(1,26;1,5)
1,35

(1,2;1,45)
1,32

(1,2;1,41)

Хвороби органів 
травлення:

520–579

– гастрит, дуоденіт 535
1,51

(1,22;1,9)
1,49

(1,3;1,71)
1,53

(1,37;1,7)
1,54

(1,4;1,69)

– хвороби печінки 571
1,27

(1,17;1,4)
1,45

(1,37;1,5)
1,4

(1,3;1,48)

Хвороби сечовивідної 
системи

590–599
1,37

(1,04;1,8)
1,4

(1,2;1,64)
1,46

(1,3;1,63)
1,43

(1,29;1,6)

Хвороби кістково-
м’язової системи:  
остеопатії, хондро-
патії

730–739
1,23

(1,1;1,38)
1,23

(1,14;1,3)
1,25

(1,16;1,4)

Таблиця 12 

Достовірні відносні ризики (RR) смертності від непухлинних хвороб  
в УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. в когорті в цілому (незалежно від віку)  

при дозах зовнішнього опромінення всього тіла 0,25–0,7 Гр  
(Д середня = 0,3 Гр) за 5, 10, 15, 20 років після опромінення

Класи і нозологічні  
форми хвороб

Код
МКХ-9

Етапи після опромінення (років)

5
1988–1992

10
1988–1997

15
1988–2002

20
1988–2007

Хвороби системи кро-
вообігу:

390–459 –
2,6

(1,17;3,4)
2,9

(1,31;4,3)
2,4

(1,21;3,8)

– гіпертонічна хвороба 401–405 –
2,9

(1,7;3,34)
1,26

(1,12;2,9)
!,34

(1,19;3,1)

– ішемічна хвороба  
серця

410–414 –
3,1

(2,2;5,2)
2,78

(1,75;4,1)
2,81

(1,9;3,72)

– цереброваскулярні 
хвороби

430–438 –
1,97

(1,4;2,5)
2,34

(1,9;4,23)
2,41

(1,3; 3,7)
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Таблиця 13 
Ексцеси відносних ризиків (ERR Гр–1) смертності  

від хвороб системи кровообігу УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр.  
віком ≥ 40 на момент участі в ЛНА при дозах зовнішнього опромінення  

всього тіла 0,25–0,7 Гр (Дсередня = 0,3 Гр)

Класи і форми 
хвороб

Код
МКХ-9

Етапи після опромінення, роки

5
1988–1992

10
1988–1997

15
1988–2002

20
1988–2007

Хвороби системи 
кровообігу:

390–459 –
0,9

(0,6; 1,4)
1,2

(0,9; 1,8)
0,67

(0,32; 0,8)

– гіпертонічна  
хвороба

401–405 –
0,7

(0,2; 0,85)
0,6

(0,4; 0,87)
0,39

(0,2; 0,61)

– ішемічна хвороба 
серця

410–414 –
0,56

(0,31; 0,7)
0,83

(0,44; 0,9)
0,73

(0,25; 0,9)

– цереброваскулярні 
хвороби

430–438 –
1,03

(0,87; 2,1)
1,4

(1,1; 2,12)
0,97

(0,45; 1,2)

На основі значень ексцесів абсолютного ризику (EAR · 103 люд.-Гр), 
атрибутивного ризику (AТR в %) виконано розрахунки додаткових випад-
ків розвитку окремих нозологічних груп, форм непухлинних захворювань 
у ліквідаторів 1986–1987 рр., обумовлених впливом радіаційного факто-
ра, за 25-ти річний період після опромінення. Дані наведено в табл. 14.  
Загальна чисельність таких випадків (враховуючи тільки зазначені хворо-
би) становить 81 631 випадків.

Таблиця 14
Додаткова кількість непухлинних захворювань,  

які обумовлені зовнішнім іонізуючим опроміненням усього тіла  
в діапазоні доз 0,05–0,99 Гр в УЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр.  
(чоловіки) – 191048 осіб, за період 1986–2011 рр. (25 років)

№ 
п/п

Нозологічні групи, форми Код МКХ-10
Кількість  

радіаційно-індуко- 
ваних випадків

1 набутий гіпотиреоз F 03 3321

2 тиреоїдит F 06 4746

3 цереброваскулярні хвороби I 60-I 69 5943

4 ішемічна хвороба серця І 20-І 25 3587

5 кардіоміопатія I 42 28280
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Закінчення табл. 14

№ 
п/п

Нозологічні групи, форми Код МКХ-10
Кількість  

радіаційно-індуко- 
ваних випадків

6 синдроми запаморочення  
та інші хвороби вестибулярного  
апарату 

Н 81.4 18010

7 невротичні розлади, психопатії F 04; F 48 4967

8 обструктивний хронічний бронхіт J 44 1112

9 набута кіста нирки N 28.1 2695

10 хронічний простатит N 41.0 8970

Усього 81631

На основі епідеміологічних досліджень визначено, що розвиток не-
пухлинних захворювань (на прикладі ліквідаторів) обумовлений дією 
не тільки радіаційного чинника, але і комплексом факторів нерадіацій-
ної природи – вік, несприятливі умови праці, шкідливі звички, стрес, 
нераціональне харчування, супутні хвороби тощо. Окремі приклади на-
ведено на рис. 14, 15, 16 і це слід враховувати в системі профілактичних 
заходів. 

Рис. 14. Додаткове число випадків (на 1000 людино-років) розвитку  
цереброваскулярної патології при різних факторах ризику  

(за даними клініко-епідеміологічного реєстру)
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Рис. 15. Структура факторів ризику розвитку хвороб сечостатевої системи  
в учасників ЛНА з дозою опромінення всього тіла 0,5–0,99 Гр

Рис. 16. Структура факторів ризику розвитку хронічного  
обструктивного бронхіту в учасників ЛНА на ЧАЕС

1.3.2. Стан здоров’я евакуйованого населення  
(непухлинна захворюваність, інвалідність,  

смертність, фактори ризику)

За даними Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи (ДРУ), на 01.01.2010 р. на обліку перебу-
ває 79 279 евакуйованих. Згідно з реєстром в період 1988–2007 рр. щорічно 
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було оглянуто від 26,3 до 49,5 тис. осіб, з яких 39,4–42,4 % – чоловіки, 
57,6–60,6 % – жінки.

Результати епідеміологічних досліджень свідчать про негативний стан 
здоров’я евакуйованих в післяевакуаційному періоді. За даними ДРУ з 
1988 по 2008 рр. кількість здорових зменшилась з 67,7 % до 21,5 %, з хро-
нічними захворюваннями збільшилась з 31,5 % до 78,5 % (рис. 17).

Рис. 17. Інтегральні показники здоров’я дорослого  
евакуйованого населення за 1988 і 2010 рр. (%)

Відзначено достовірне зростання непухлинної захворюваності з найви-
щим рівнем у 1998–2002 рр. (рис. 18). Упродовж 2003–2008 рр. зареєстро-
вано деяке зниження показників, проте їх величини достовірно переви-
щують етапи 1988–1992 рр. та 1993–1997 рр. 

Рис. 18. Динаміка непухлинної захворюваності дорослого  
евакуйованого населення за п’ятирічними періодами спостереження 
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У структурі непухлинної захворюваності евакуйованих найбільшу 
питому вагу мають хвороби системи кровообігу, дихання та травлення 
(рис. 19). 

                            1988 2010

1 хвороби системи кровообігу; 1 хвороби органів травлення;
2 хвороби органів дихання; 2 хвороби системи кровообігу;
3 хвороби органів травлення; 3 хвороби органів дихання;
4 хвороби НС і органів чуття; 4 хвороби кістково-м’язової системи;
5 хвороби кістково-м’язової системи; 5 хвороби НС і органів чуття;
6 хвороби ендокринної системи; 6 хвороби ендокринної системи;
7 хвороби сечостатевої системи; 7 хвороби сечостатевої системи;
8 інші хвороби. 8 інші хвороби.

Рис. 19. Структура непухлинної захворюваності (%)  
дорослого евакуйованого населення за даними 1988 і 2010 рр. 

Проте за період 1988–2008 рр. їх внесок у структуру суттєво змінив- 
ся, особливо це стосується захворювань органів травлення. У 1988 р.  
зазначена патологія посідала третє місце, у 2010 р. – вийшла на  
перше.

Поширеність непухлинних хвороб з 1988 р. по 2010 р. серед евакуйова-
них зросла більше, ніж у 6 разів (з 631,5 до 3997,0 на 1000 осіб).

Певні зміни відбулися в структурі поширеності непухлинних хвороб. 
У 1988 р. найбільший внесок у структурі мали хвороби органів кровообі-
гу, дихання та травлення; у 2010 р. – травлення, кровообігу, нервової сис-
теми й органів чуття (рис. 20).

Результати змін непухлинної захворюваності упродовж 1988–2008 рр. 
за окремими класами і нозологічними формами підтверджують динаміку 
захворюваності в цілому, представлену на рис. 18. 
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1988 2010

1 хвороби системи кровообігу; 1 хвороби органів травлення; 
2 хвороби органів дихання; 2 хвороби системи кровообігу; 
3 хвороби органів травлення; 3 хвороби НС і органів чуття;
4 хвороби НС і органів чуття; 4 хвороби органів дихання;
5 хвороби кістково-м’язової системи; 5 хвороби кістково-м’язової системи;
6 хвороби ендокринної системи; 6 хвороби ендокринної системи;
7 хвороби сечостатевої системи; 7 хвороби сечостатевої системи;
8 інші хвороби. 8 інші хвороби.

Рис. 20. Структура поширеності непухлинних хвороб (%)  
дорослого евакуйованого населення за даними 1988 і 2010 рр. 

Зростання окремих груп і форм непухлинних захворювань у еваку-
йованих відзначається вже через 7–11 років після евакуації, найвищий 
рівень широкого спектра захворювань має місце через 12–16 років після 
евакуації (табл. 15).

Таблиця 15
Рівень непухлинної захворюваності за окремими класами  

і нозологічними формами в когорті дорослого евакуйованого населення  
в динаміці за п’ятирічними періодами спостереження, на 1000 люд./років

Клас і нозологічні 
форми хвороб

МКХ-9
Періоди спостереження

1988– 
1992 (1)

1993– 
1997 (2)

1998– 
2002 (3)

2003– 
2008 (4)

Хвороби ендокрин- 
ної системи, у т.ч.:

240-279 29,9±0,45 32,7±0,43 38,4±0,42*,** 18,8±0,28

хвороби щитопо-
дібної залози:

240-246 19,7±0,36 23,9±0,37* 24,4±0,33* 12,9±0,23

– нетоксичний 
вузловий зоб 241 1,7±0,11 2,0±0,11 2,4±0,11 3,5±0,12*,**,

– тиреотоксикоз із 
зобом і без нього 242 0,94±0,08 0,94±0,07 0,73±0,06 0,27±0,03
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Закінчення табл. 15

Клас і нозологічні 
форми хвороб

МКХ-9
Періоди спостереження

1988– 
1992 (1)

1993– 
1997 (2)

1998– 
2002 (3)

2003– 
2008 (4)

– набутий гіпоти-
реоз

244 0,45±0,06 0,95±0,07 3,7±0,13*,** 1,3±0,07*,**

– тиреоїдит 245 0,67±0,07 2,3±0,12* 3,5±0,13*,** 2,2±0,10*

– цукровий діабет 250 3,0±0,14 3,1±0,13 3,3±0,13 2,0±0,09

Психічні розлади 290-319 12,9±0,3 7,9±0,2* 6,6±0,18*,** 2,0±0,09

Хвороби нервової 
системи і органів 
чуття:

320-389 40,7±0,5 85,1±0,7* 141,5±0,76*,** 56,5±0,48*

– вегето-судинна 
дистонія

337 15,2±1,0 38,0±0,5* 50,4±0,8*,** 17,8±0,27*

Хвороби системи 
кровообігу:

390-459 84,4±0,7 103,0±0,73* 129,9±0,73*,** 72,1±0,53

– гіпертонічна 
хвороба

401-405 17,6±1,1 15,1±0,3 19,2±0,3** 8,9±0,19

– ішемічна хвороба 
серця

412-414 45,2±0,54 45,4±0,5 54,8±0,49*,** 30,7±0,35

– цереброваску-
лярні хвороби

437-438 7,9±0,23 21,4±0,35* 25,6±0,34*,** 13,1±0,23*

Хвороби органів 
дихання:

460-519 105,8±0,8 214,0±1,0* 298,9±1,0*,** 134,8±0,7*

– хронічний брон-
хіт, емфізема

491-492 8,0±0,23 11,7±0,26* 21,5±0,3*,** 8,9±0,19

Хвороби органів 
травлення:

520-579 54,9±0,6 97,2±0,7* 225,7±0,9*,** 125,9±0,68*,**

– виразка шлунку 
і 12-палої кишки

531-532 4,8±0,18 6,6±0,2* 9,2±0,2*,** 4,9±0,14*

– хвороби печінки, 
жовчновивідних 
шляхів, підшлун-
кової залози

571-577 24,9±0,41 51,2±0,53* 125,8±0,72*,** 74,8±0,54*,**

Хвороби сечоста-
тевої системи

580-629 10,1±0,26 25,7±0,38* 41,1±0,43*,** 23,6±0,31*

Хвороби кістково-
м’язової системи

710-739 30,6±0,45 65,2±0,6* 100,1±0,65*,** 47,6±0,44*

Примітка. * – достовірне підвищення показників відносно етапу 1988–1992 рр.; 
** – відносно етапу 1993–1997 рр.; + – відносно етапу 1998–2002 рр.
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У 2003–2008 рр., тобто через 17–22 роки після евакуації рівень окре-
мих форм непухлинних захворювань зменшується, але що стосується та-
ких хвороб як нетоксичний вузловий зоб, набутий гіпотиреоз, тиреоїдит, 
хвороби нервової системи й органів чуття, цереброваскулярні хвороби, 
хвороби органів дихання, травлення (хвороби печінки і жовчновивідних 
шляхів), сечостатевої і кістково-м’язової систем, то їх показники значно 
перевищують аналогічні, визначені в перші 7 років після евакуації. Це 
свідчить про те, що розвиток непухлинних захворювань у даного контин-
генту постраждалих ще продовжується, насамперед, це стосується еваку-
йованих у дитячому і підлітковому віці. Мають значення, очевидно, і від-
далені за часом ефекти малих доз іонізуючого випромінювання.

Захворюваність і дози. За результатами ризик-аналізу розвитку не-
пухлинних захворювань у дорослого евакуйованого населення залежно 
від доз зовнішнього опромінення всього тіла визначено достовірні дозо-
залежні ефекти розвитку окремих непухлинних хвороб. Виявлено посту-
пове зростання RR та збільшення кількості захворювань з достовірно під-
твердженим ризиком при підвищенні рівня доз опромінення. При цьому 
максимальний RR для більшості захворювань встановлено в дозовому 
інтервалі 0,25–0,32 Гр (табл. 16). 

Таблиця 16 
Відносні ризики (RR) розвитку непухлинних захворювань  

за окремими нозологічними формами в дорослого евакуйованого населення  
в період 2003–2009 рр. залежно від дози зовнішнього опромінення всього тіла  

(дозова субкогорта порівняння < 0,05 Гр)

Нозологічні групи, 
форми хвороб

МКХ-9

Дози опромінення, Гр

0,05–0,099 0,1–0,199 0,2–0,249 0,25–0,32

RR (CI) RR (CI) RR (CI) RR (CI)

х-би щитоподіб-
ної залози:

240–246
1,07 

(0,78;1,48)
1,10 

(0,86;1,41)
0,92 

(0,71;1,18)
1,37 x 

(1,06;1,77)

– набутий гіпоти-
реоз

244
1,05  

(0,38; 2,89)
0,69  

(0,30; 1,59)
0,94  

(0,43; 2,07)
1,14  

(0,50; 2,63)

– тиреоїдит 245
0,46  

(0,16; 1,29)
0,81 

(0,43;1,53)
0,92  

(0,50; 1,72)
1,49 x  

(1,09; 2,79)

– цукровий діабет 250
0,57  

(0,26; 1,25)
0,65  

(0,38; 1,25)
0,41  

(0,23; 0,74)
1,28 x  

(1,05; 2,19)

– ВСД 337
2,04 x 

(1,12;3,71)
4,44 x 

(2,72;7,25)
1,45 

(0,86;2,43)
1,17 

(0,66;2,06)

– катаракта 366
1,73 

(0,74;4,04)
2,74 x 

(1,38;5,45)
1,58 

(0,78;3,21)
2,94 x 

(1,45;5,96)

– ГХ 401–405
0,89 

(0,64;1,24)
1,35 x 

(1,07;1,72)
1,01 

(0,79;1,29)
1,20 

(0,93;1,55)
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Закінчення табл. 16

Нозологічні групи, 
форми хвороб

МКХ-9

Дози опромінення, Гр

0,05–0,099 0,1–0,199 0,2–0,249 0,25–0,32

RR (CI) RR (CI) RR (CI) RR (CI)

– ІХС 412–414
1,30 

(0,97;1,74)
1,24 

(0,98;1,57)
1,19 

(0,94;1,51)
1,27 x 

(1,01;1,63)

– ЦВХ 437–438
1,45 

(0,97;2,16)
1,75 x 

(1,27;2,42)
1,56 x 

(1,13;2,16)
1,94 x 

(1,39;2,71)

– гастрит, дуоденіт 535
1,52 x 

(1,01;2,28)
1,15 

(0,82;1,62)
1,52 x 

(1,09;2,12)
1,66 x 

(1,17;2,35)

– х-би печінки, 
жовчновивідних 
шляхів

571–576
1,12 

(0,91;1,39)
0,92 

(0,77;1,09)
1,01 

(0,85;1,19)
1,27 x 

(1,06;1,51)

– х-би підшлун-
кової залози

577
0,88 

(0,62;1,27)
0,84 

(0,64;1,11)
0,83 

(0,63;1,08)
1,14 x 

(1,06;1,50)

– х-би сечови-
дільної системи

580–599
1,37 

(0,87;2,17)
1,44 x 

(1,00;2,08)
1,69 x 

(1,18;2,43)
1,90 x 

(1,30;2,77)

– х-би передміху-
рової залози

600–602
1,30 

(0,73;2,32)
1,12 

(0,70;1,79)
1,52 

(0,97;2,40)
2,03 x 

(1,28;3,24)

– остеопатії, хон-
дропатії

733.0,
733.1

1,10 
(0,82;1,78)

1,17 
(0,93;1,47)

1,09 
(0,86;1,37)

1,39 x 

(1,09;1,77)

Примітка. х – р < 0,05.

Як свідчать отримані дані, порівняно з контролем найменше хвороб зі 
статистично підтвердженим ризиком зареєстровано в дозовій субкогорті 
0,05–0,099 Гр (для ВСД, гастриту і дуоденіту). 

При підвищенні рівня доз до 0,1–0,249 Гр кількість хвороб з достовір-
ним RR збільшується за рахунок таких нозологічних форм як катаракта, 
гіпертонічна хвороба, цереброваскулярна патологія, хвороби сечовиділь-
ної системи.

Найбільшу кількість непухлинних захворювань з достовірно підтвер-
дженим зв’язком з дозою встановлено в дозовій субкогорті 0,25–0,32 Гр. 
Статистично достовірний RR визначено для хвороб щитоподібної зало-
зи, катаракти, ішемічної хвороби серця, цереброваскулярної патології, 
гастриту, дуоденіту, хвороб печінки і жовчновивідних шляхів, підшлун-
кової залози, хвороб сечовидільної системи, передміхурової залози, остео-
патій, хондропатій. З ростом величини дози підвищується величина RR 
або недостовірний ризик стає достовірним.

Інвалідність. За даними ДРУ, інвалідність евакуйованих з 1988 по 
2007 рр. зросла з 4,6 до 82,8 %. Найвищі показники зареєстровано в 
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1999 р. – 103,9 %; 2001 р. – 101,8 %; 2002 р. – 103,4 %. Зростання інва- 
лідності виявлено як у чоловіків, так і жінок. При цьому, в 1988–1994 рр. 
вищий рівень показників інвалідності зафіксовано у чоловіків, почина-
ючи з 1996 р – у жінок (рис. 21). 

Рис. 21. Динаміка інвалідності дорослого евакуйованого населення  
в період 1988–2010 рр.

Інвалідність осіб обох статей насамперед зумовлювали хвороби орга-
нів кровообігу, нервової системи і органів чуття, травлення, ендокринної 
системи, органів дихання (рис. 22). 

1 хвороби системи кровообігу; 4 хвороби ендокринної системи;
2 хвороби нервової системи і органів чуття; 5 хвороби органів дихання;
3 хвороби органів травлення; 6 інші хвороби.

Рис. 22. Структура інвалідності дорослого  
евакуйованого населення за 2009 р.
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Інвалідність за рахунок хвороб ендокринної системи в основному зу-
мовлена захворюваннями щитоподібної залози та цукровим діабетом; 
нервової системи і органів чуття – вегето-судинною дистонією; системи 
кровообігу – гіпернонічною хворобою, ішемічною хворобою серця, цере-
броваскулярною патологією; органів травлення – хворобами печінки, жов-
чновивідних шляхів, підшлункової залози, виразкою шлунка та 12-палої 
кишки. 

За результатами аналізу тяжкості інвалідності (враховували I, II та 
III групи інвалідності) у двох субкогортах, пов’язаною з впливом чин-
ників аварії та за загальною захворюваністю, виявлено найбільшу кіль-
кість інвалідів II та III груп. У когорті евакуйованих, інвалідність яких 
пов’язана з впливом чинників аварії, спостерігаються значно вищі по-
казники в усіх групах проти аналогічних показників в когорті осіб з ін-
валідністю за загальною захворюваністю (рис. 23).

Рис. 23. Рівень інвалідності серед дорослого  
евакуйованого населення, пов’язаної з впливом чинників аварії,  

та за загальною захворюваністю (%)

Смертність. За даними досліджень у динаміці 1988–2008 рр. відзна-
чено поступове збільшення смертності від непухлинних хвороб дорослого 
евакуйованого населення. У 2008 р. її рівень проти 1988 р. виріс у 2,5 раза 
(з 6,7 до 16,6 на 1000 осіб). З 2000 р. спостерігається помітне зростання 
показників проти попередніх років (рис. 24).

У структурі смертності евакуйованих провідне значення мають хворо-
би органів кровообігу, дихання, травлення. Внесок захворювань системи 
кровообігу – найвищий (рис. 25). 
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Рис. 24. Динаміка смертності від непухлинних хвороб дорослого  
евакуйованого населення в період 1988–2008 рр.

1 – хвороби системи кровообігу;   4 – хвороби органів дихання;
2 – хвороби органів травлення;   5 – інші хвороби.
3 – хвороби НС та органів чуття; 

Рис. 25. Структура смертності (%) від непухлинних хвороб дорослого  
евакуйованого населення у 2008 р. 

Дозозалежні ефекти під впливом доз зовнішнього опромінення всьо-
го тіла.

При максимальних для евакуйованих дозах зовнішнього опромінення 
всього тіла (0,25–0,32 Гр) найвищі достовірно підтверджені ексцеси від-
носного ризику виявлено для цукрового діабету і тиреоїдиту, катаракти, 
цереброваскулярної патології, гастриту та дуоденіту, хвороб сечовиділь-
ної системи та передміхурової залози (табл. 17).
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Таблиця 17
Ексцеси відносних ризиків розвитку непухлинних захворювань  

за окремими нозологічними формами хвороб в дорослого евакуйованого  
населення в період 2003–2008 рр. при дозах зовнішнього опромінення  

всього тіла 0,25–0,32 Гр (дозова субкогорта порівняння < 0,05 Гр,  
середня доза 0,301 Гр)

Нозологічні форми хвороб МКХ-9
Ексцес відносного 
ризику, ERR Гр-1

– хвороби щитоподібної залози: 240–246 1,38 (1,06;1,78) 

– тиреоїдит 245 3,25 (1,76;6,01) 

– цукровий діабет 250 3,41 (2,03;5,74) 

– ВСД 337 0,62(0,35;1,39)

– катаракта 366 7,18 (3,54;14,6) 

– ГХ 401–405 1,23 (0,96;1,60)

– ІХС 412–414 1,19 (0,92;1,53)

– ЦВХ 437–438 3,48 (2,48;4,88) 

– гастрит, дуоденіт 535 2,45 (1,73;3,49) 

– хвороби печінки та жовчновивідних шляхів 571–576 1,0 (0,83;1,20)

– хвороби підшлункової залози 577 1,24 (0,94;1,64)

– хвороби сечовидільної системи 581–599 3,33 (2,28;4,87) 

– хвороби передміхурової залози 600–608 3,83 (2,40;6,12) 

– остеопатії, хондропатії 730–739 1,44 (1,13;1,84) 

Представлені в розділах 1.3.1 і 1.3.2 результати оцінки дозозалежних 
ефектів розвитку непухлинних захворювань в учасників ЛНА на ЧАЕС 
1986–1987 рр., дорослого евакуйованого населення, безумовно, не є оста-
точними. Необхідно врахувати можливий вплив комплексу факторів змі-
шування (вік, шкідливі звички, шкідливі умови праці, харчування, психо-
соціальний стрес тощо).

Однак, однозначно можна стверджувати про те, що малі дози іонізую-
чого випромінювання (в даному випадку – зовнішнього) в діапазоні 0,1–
1,0 Гр і, насамперед, 0,25–1,0 Гр слугують фактором ризику радіаційно-
індукованих стохастичних ефектів у вигляді широкого спектра хронічних 
непухлинних захворювань, що узгоджується з доволі чисельними зару-
біжними дослідженями, у т.ч. з даними стосовно постраждалих внаслідок 
ядерних бомбардувань міст Хіросіми і Нагасаки.
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1.3.3. Стан здоров’я дитячого та підліткового населення,  
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особливої уваги сьогодні потребують проблеми здоров’я дітей, під-
літків, народжених від постраждалих осіб (учасників ЛНА на ЧАЕС, ева-
куйованих). Частка здорових серед даного контингенту протягом періоду 
спостереження зменшується, збільшується кількість осіб з хронічними 
захворюваннями. В основному, це хвороби органів травлення, нервової 
системи, органів кровообігу. 

Рис. 26. Динаміка розподілу (%) постраждалого дитячого  
та підліткового населення згідно з інтегральною оцінкою стану здоров’я

1.3.4. Онкологічна захворюваність постраждалих  
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Результати епідеміологічних досліджень, проведених в ДУ «НЦРМ 
АМН України» в період 1986–2007 рр. показали, що віддалені стохас-
тичні ефекти малих доз іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на 
ЧАЕС відзначились достовірним зростанням частоти раку щитоподібної 
залози у мешканців радіоактивно забруднених територій, учасників ЛНА 
на ЧАЕС 1986–1987 рр., евакуйованих із зони відчуження. Достовірний 
ріст частоти раку молочної залози відзначено у жінок–учасниць ЛНА на 
ЧАЕС 1986–1987 рр. (рис. 27).

В учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр. виявлено достовірне зрос-
тання частоти лейкемій.

У перспективі слід чекати на додаткові радіаційно-індуковані ефекти 
розвитку солідних раків, насамперд, стравоходу, легенів, ободочної киш-
ки тощо. Необхідні подальші спостереження.
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Злоякісні новоутворення молочної  
залози (жінки)

Злоякісні новоутворення щитоподібної  
залози (чоловіки й жінки)

Рис. 27. Стандартизовані співвідношення захворюваності на злоякісні  
новоутворення в групах постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  

на довгостроковому етапі епідеміологічного моніторингу 

1.4. Сучасний стан медико-санітарної допомоги населенню  
радіоактивно забруднених територій

За рейтингом факторів негативного впливу на стан здоров’я населення 
радіоактивно забруднених територій (РЗТ), перші місця посідають прожи-
вання на РЗТ, якість питної води, рівень чистоти повітря, якість продуктів 
харчування, умови праці, матеріальний стан сім’ї, шкідливі звички.

Варто констатувати вкрай низький рівень фінансового забезпечення 
медико-санітарної допомоги населенню, постраждалому внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. Що стосується районної ланки територій радіоактив-
ного забруднення, цю інформацію, зокрема, по Житомирській області пред-
ставлено в табл. 18. Сумарні витрати на 1 ліжко-день в Овруцькому районі в 
2008 р. становили 9,5 грн. (медикаменти, перев’язний матеріал, харчування).

Сільське населення РЗТ вкрай незадоволене рівнем медичної допомоги. 
Перелік причин наведено в рис. 28 (відсутність будь-якої медичної допомо-
ги, далека відстань до медичних закладів, відсутність необхідних спеціаліс-
тів, особистих коштів на лікування, оздоровлення). Практично ситуація є 
аналогічною і в районах, не забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС.

Усі перераховані недоліки є чітким віддзеркаленням незадовільного 
стану здоров’я постраждалих. До того ж він з віддаленням від часу ката-
строфи продовжує погіршуватися. 
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Таблиця 18
Деякі показники укомплектованості штатних посад та стану фінансування  

медико-санітарної допомоги на радіоактивно забруднених територіях (РЗТ)  
та умовно чистих територіях (УЧТ) Житомирської обл. 

№ 
з\п 

Показники
Овруцький  
р-н (РЗТ)

Андрушівський 
р-н (УЧТ) 

1
Укомплектованість штатних посад лікарів 
фізичними особами (%)

64,4 73,4

2
Вартість витрат на медикаменти та пере- 
в’язувальні матеріали на 1 ліжко-день (грн) 

6,9 4,8

3
Вартість витрат на продукти харчування 
на 1 ліжко-день (грн) 

2,6 3,4

4
Витрати бюджетних коштів на 1-го меш-
канця (грн) на рік

193,4 187,8

Причини незадоволеності населення роботою медичних закладів (%)

1. Відсутність будь-якої медичної допомоги.
2. Далека відстань до лікувальних закладів.
3. Відсутність необхідних спеціалістів.
4. Неможливість виконувати усі призначення лікаря (процедури, харчування тощо).
5. Неможливість придбання медичних препаратів через відсутність коштів.

Рис. 28. Розподіл респондентів радіоактивно забруднених  
територіях (РЗТ), переселенців та умовно чистих територіях (УЧТ)  

щодо причин незадоволення медичним обслуговуванням (%)

Особливої уваги сьогодні потребують проблеми здоров’я дітей, під-
літків, народжених від постраждалих осіб (перше покоління). Частка 
здорових серед даного контингенту, зокрема, народжених від учасників 
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ЛНА на ЧАЕС, евакуйованих становить близько 18 %, з функціональни-
ми порушеннями – 42 %, з хронічними захворюваннями – 38 %. В основ- 
ному, це хвороби органів травлення, нервової системи, органів крово-
обігу. 

1.5. Стан функціонування Державного реєстру України осіб,  
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

на державному рівні

На сьогодні стан функціонування Державного реєстру України осіб, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ДРУ) з упевне-
ністю можна визначити як критичний. Структура, матеріально-технічне, 
інформаційне, аналітичне, програмно-математичне, кадрове забезпечення 
не дозволяють виконувати основні завдання, покладені на ДРУ, як єдину 
державну інформаційну систему, щодо стану здоров’я постраждалих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи.

Найважливіший відділ ДРУ – розробка, супроводу та експлуатації – 
має 7 фахівців при потребі 39. Функціонування державного рівня реєстру 
забезпечують 18 співробітників (з економічною, кадровою, матеріально-
технічною, господарською службами включно) при потребі 50.

Комп’ютерна база ДРУ за своїми властивостями та можливостями не 
може забезпечити ефективну роботу ДРУ як інформаційно-аналітичної 
системи. Необхідно повне обновлення як технічних, так і програмно-
математичних засобів. Термін експлуатації наявного комп’ютерного пар-
ку понад 10 років.

Критичний стан функціонування Державного реєстру України осіб, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на державному 
рівні зумовлений, передусім, вкрай обмеженим фінансуванням (табл. 19, 
20).

Таблиця 19
Динаміка фінансування Державного рівня реєстру України осіб,  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Роки
План,  

тис. грн
Фактично,  

тис. грн

2006 595,4 595,1

2007 650,0 650,0

2008 730,0 730,0

2009 770,0 677,6
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Таблиця 20
Необхідність фінансування Державного рівня реєстру  

на 2010 рік згідно з Програмою робіт

№ 
п/п

Стаття витрат Сума, тис. грн

1 Витрати на оплату праці 1933,6

2 Відрахування до фондів соціального страхування 769,6

3
Придбання предметів постачання та матеріалів, оплата 
послуг

207,0

4 Технічне обладнання 359,3

Усього 3269,5

Напрямки модернізації програмного забезпечення автоматизованої 
системи реєстру.

Підвищення загального науково-технічного рівня АІС Реєстру перед-
бачає відмову від більшості використовуваних застарілих технології та 
здійснення таких заходів:

– перехід на платформу UNIX;
– впровадження інтернет-технології;
– перехід на відкриті системи та інформаційні інтерфейси;
– розвиток системи телекомунікацій Реєстру.
При переході на відкриті системи та інформаційні інтерфейси мають 

бути витримані такі принципи:
– використання програмного забезпечення з відкритим кодом;
– відповідність стандартам ANSI SQL для СКБД;
– підтримка основних інтерфейсів доступу до даних (CGI, PHP, Perl), 

можливість написання додаткових модулів мовами програмування C,C ++, 
Fortran, Pascal тощо;

– можливість перенесення та інтегрування створеного програмного за-
безпечення та накопичених даних під різні реалізації операційних систем 
UNIX (BSD, AIX, HP-UX, Solaris, Linux та інші);

– наявність технологій реплікації даних в розподіленій системі.

Суттєві недоліки стосовно повноти і якості інформації, яка надходить 
на державний рівень ДРУ з районів та областей. 

– Відсутність системи експертизи, верифікації та корекції повноти, 
точності, якості інформації, яка надходить з районного, обласного рівнів 
реєстру щодо постраждалих контингентів (захворюваність, інвалідність, 
смертність), суттєво впливає на об’єктивність даних про медичні наслідки 
аварії на ЧАЕС.
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– Повна відсутність в ДРУ даних про дози радіаційного опромінення, 
насамперед, евакуйованих (дітей і дорослих), населення, яке проживає в 
зонах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, відселених 
із зони 2 і 3, дітей, опромінених внутрішньоутробно, дітей, які народи-
лися від опромінених осіб, не дає можливості отримати будь-яку оцінку 
впливу радіаційного чинника на стан здоров’я зазначених контингентів.  
48 % учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 р., які перебувають на обліку в 
ДРУ, не мають даних про дози іонізуючого опромінення, наявна інформа-
ція потребує експертизи та корекції.

– До цього часу не розроблено єдиних стандартизованих і уніфікова-
них статистичних форм вихідної медичної інформації про стан здоров’я 
залежно від груп первинного обліку, категорії постраждалих, доз опромі-
нення, віку, статі, соціальних факторів.

– Назріла нагальна необхідність у періодичній підготовці і виданні 
інформаційно-аналітичних бюлетенів про стан здоров’я контингентів, які 
підлягають диспансеризації і перебувають на обліку в ДРУ.

Усунення зазначених недоліків щодо функціонування ДРУ може бути 
реалізовано тільки на основі належного науково-методичного, інформа-
ційного та аналітичного супроводу.

У 2008 р. ДУ «НЦРМ АМН України» була розроблена Програма 
«Науково-методичного, інформаційного та аналітичного супроводу роз-
витку і функціонування ДРУ на 2010–2012 рр.». Програму направлено в 
МОЗ та МНС України, але, на жаль, на даний час вона не затверджена і 
роботи по ній не проводяться. 

1.6. Стан та контроль доз зовнішнього  
і внутрішнього опромінення персоналу АЕС категорії А

Контроль внутрішнього опромінення персоналу 4-х діючих АЕС 
України виконується шляхом вимірювання вмісту радіонуклідів у орга-
нах/тканинах людини за допомогою лічильників випромінювань людини 
(ЛВЛ).

Технічне оснащення різних АЕС України стосовно засобів для вимі-
рювання вмісту радіонуклідів в організмі персоналу схоже. На всіх АЕС 
встановлено ЛВЛ, які дають можливість вимірювати вміст 60Co, 131I, 134Cs, 
137Cs. На Рівненській АЕС додатково є установка ЛВЛ з напівпровідни-
ковим детектором, за допомогою якої можна вимірювати більш широкий 
спектр радіонуклідів, серед яких 51Cr, 54Mn, 59Fe, 58Co, 60Co, 65Zn, 95Zr, 95Nb, 
99mTc, 103Ru, 110mAg, 132Te, 131I, 132I, 134Cs, 137Cs, 140Ba, 141Ce, 144Ce.

Радіонуклідами, що найбільш часто детектуються на ЛВЛ АЕС Укра-
їни, є 60Co, 134Cs, 137Cs. Рідше – 54Mn, 58Co, 131I, 110mAg. Проте, «відсутність» 
інших радіонуклідів може не бути ознакою їх фактичної відсутності  
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в організмі персоналу АЕС внаслідок їх професійної діяльності. Недетек- 
тування (або рідке детектування) 131I в організмі персоналу АЕС може 
бути наслідком значної паузи між можливим надходженням і вимірю- 
ванням, протягом якої відбувається суттєве зниження його активності  
(насамперед, внаслідок його радіоактивного розпаду). Водночас, аналіз  
даних про концентрацію радіонуклідів у приміщеннях АЕС та газо-аеро- 
зольні викиди АЕС показав, що відносний внесок 131I у сумарну дозу 
внутрішнього опромінення (при інгаляційному надходженні) може до-
сягати 80–90 %.

Основними радіонуклідами, які формують дозу внутрішнього опро-
мінення персоналу АЕС категорії А, є 60Co, 134Cs, 137Cs. Проте, недостатня 
увага приділяється контролю короткоживучих радіонуклідів (в т.ч. ра-
діонуклідів йоду, зокрема 131I). Внесок короткоживучих радіонуклідів у 
сумарну дозу внутрішнього опромінення при терміновій необхідності ви-
конання певних робіт може бути значним. На сьогодні вимірювання вміс-
ту короткоживучих радіонуклідів в тілі персоналу АЕС категорії А при 
виконанні таких робіт майже не проводиться або проводиться вкрай нере-
гулярно. Ігнорування такого контролю може призводити до викривлення 
інформації про формування доз внутрішнього опромінення персоналу за 
рахунок заниження і/або повного ігнорування доз за рахунок «відсутнос-
ті» короткоживучих радіонуклідів.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ  
СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИКО-САНІТАРНОЇ,  

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС.  

24 РОКИ ПО ТОМУ

Соціальний захист

1. Своєчасна виплата пільг, компенсацій, забезпечення житлом.
2. Розвиток мережі для професійної підготовки, перепідготовки, пра-

цевлаштування осіб з обмеженою працездатністю у зв’язку із захворю-
ванням.

3. Оптимізація соціальної інфраструктури життєздатності в зонах ра-
діоактивного забруднення і організованого переселення (комунальні по-
слуги, професійне навчання, доступність медичної допомоги і лікуваль-
них засобів, фізична культура, спорт та ін.).

4. Забезпечення жителів населених пунктів з підвищеними дозами 
внутрішнього опромінення продуктами харчування з допустимими рів-
нями вмісту Сs-137 та наявними протирадіаційними особливостями.



209

5. Створення Державного фонду для лікування осіб з онкопатологією, 
дітей з вродженими вадами розвитку.

6. Фінансове забезпечення безкоштовної медичної допомоги (діагнос-
тика, лікування) особам, віднесених до категорії постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС.

Медико-санітарне забезпечення здоров’я

1. Оптимізація системи радіаційно-гігієнічного і дозиметричного мо-
ніторингу на радіоактивно забруднених територіях.

2. Відновлення і реконструкція доз опромінення у контингентів, по-
страждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Радіаційно-гігієнічна регламентація праці робітників основних 
професій сільських і лісових господарств в зонах радіоактивного за-
бруднення.

4. Забезпечення ефективної диспансеризації постраждалого населення 
і ведення Державного реєстру України осіб, постраждалих внаслідок Чор-
нобильської катастрофи.

5. Зміцнення кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази район-
ної і сільської ланок охорони здоров’я, насамперед в зонах радіоактивного 
забруднення.

Лікувально-профілактична допомога

Забезпечення якісної діагностики, ефективного лікування і профілак-
тики захворювань.

Пріоритетними мають бути:
– хвороби серцево-судинної системи;
– психо-неврологічні, неврологічні розлади;
– хвороби органів травлення, дихання, сечостатевої системи;
– репродуктивні розлади;
– непухлинні хвороби щитоподібної залози;
– спадкова, вроджена патологія у дітей;
– онкологічна патологія.

У науково-прикладному і теоретичному плані актуальною є розробка 
Державної цільової програми «Оцінка і подолання медико-соціальних 
наслідків Чорнобильської катастрофи на період 2011–2015 рр. та до 
2020 р.»
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Пропозиції з організаційного забезпечення  
ефективного функціонування і розвитку Державного реєстру України  

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

№  
п/п

ПРОПОЗИЦІЇ Термін

1

МОЗ України та МНС України прискорити розгляд та за-
твердження спільного наказу з вдосконалення супроводження 
та функціонування ДРУ, який підготовлено в 2004 році ДУ 
«НЦРМ АМН України», МОЗ України, ДУ «УЦІТНР МОЗ 
України»

2011 р.

2

МОЗ України, МНС України, ДУ «УЦІТНР МОЗ України» 
разом з ДУ «НЦРМ АМН України» підготувати та затверди-
ти комплексну Програму функціонування та розвитку ДРУ на 
2011–2015 рр.

Жовтень  
2011 р.

3

ДУ «УЦІТНР МОЗ України» у Програмі розвитку і функціо-
нування ДРУ на 2010–2015 рр. передбачити розділ «Науково-
методичне, інформаційно-аналітичне супроводження функціо- 
нування ДРУ». До підготовки розділу залучити ДУ «НЦРМ 
АМН України»

Жовтень  
2011 р.

4

ДУ «УЦІТНР МОЗ України» регулярно надавати на попе-
редню експертизу в ДУ «НЦРМ АМН України» і Центр ме-
дичної статистики МОЗ України статистичний звіт про стан 
здоров’я постраждалих

Щорічно

5

МОЗ України розробити заходи, спрямовані на впорядкуван-
ня структури та посадового складу всіх рівнів ДРУ (районно-
го, обласного, державного). Для забезпечення повноти і якості 
інформації, яка надходить в ДРУ, відновити роботу експерт-
них рад на районному, обласному і державному рівнях

Жовтень  
2011 р.

6
МНС, МОЗ України забезпечити належне і своєчасне фінан-
сування комплексної програми розвитку і функціонування 
ДРУ на період 2011–2015 рр.

2011– 
2015 рр.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

РАДІОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЙ,  
ВІДНЕСЕНИХ ДО ЗОН РАДІОАКТИВНОГО  

ЗАБРУДНЕННЯ (У РОЗРІЗІ РАЙОНІВ)

Двадцять шостого квітня 1986 року сталася аварія на четвертому 
енергоблоці Чорнобильської АЕС. Негативні наслідки цієї техноген-
ної катастрофи пов’язані із викидом значної кількості радіоактивності 
у довкілля, з тривалим існуванням зруйнованого ядерного реактора 
(об’єкта «Укриття»), з виведенням Чорнобильської АЕС з експлуата-
ції і є найтяжчими за всю історію використання атомної енергії у мир-
них цілях. Загальна радіоактивність речовин, що потрапили за межі 
реактора у довкілля, становить близько 13 ЕксаБеккерелів (понад  
300 МКі) [1, 2, 3].

Аварія призвела до забруднення більш як 145 тисяч км2 території 
України, Республіки Білорусь та Російської Федерації, щільність забруд-
нення радіонуклідами 137Cs якої перевищує 37 кБк/м2 (перевищення цьо-
го рівня за законодавством зазначених країн відносить території до кате-
горії забруднених). Внаслідок Чорнобильської катастрофи постраждало 
близько 5 мільйонів людей, на забруднених територіях розташовано май-
же 5 тисяч населених пунктів Республіки Білорусь, України та Російської 
Федерації. З них на Україні – 2293 сіл, селищ та міст, у яких чисельність 
населення на початку дев’яностих років минулого сторіччя перевищувала 
2,6 млн осіб.

Крім України, Республіки Білорусь та Російської Федерації значно-
го забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи зазнали території 
Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Слове-
нії, Швейцарії. Меншою мірою забруднено території інших держав Євро-
пи. Чорнобильські випади були зафіксовані національними підрозділами 
різних країн, які здійснювали радіаційний моніторинг, на території Азії, 
Північної Америки, на акваторії Атлантичного та Тихого океанів у пів-
нічній півкулі.
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Одразу, з першого дня ліквідації аварії, значні зусилля були спрямовані 
на оцінку стану радіоактивного забруднення навколишнього природного 
середовища та контроль вмісту радіонуклідів у продукції, що виробля-
лась на забруднених територіях. Була сформована розгалужена мережа 
системи моніторингу, що налічувала сотні лабораторій та постів радіо-
логічного контролю, де щорічно виконувались сотні тисяч вимірювань 
вмісту радіонуклідів у пробах води, атмосферних випадів, ґрунту, сіль-
ськогосподарської та лісогосподарської продукції. За допомогою методів 
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аерогаммаспектрометрії була здійснена оцінка рівнів забруднення гамма-
випромінювальнимии радіонуклідами території всієї України у масштабі 
1:500 000, більш детальними обстеженнями (у масштабі від 1:200000 до 
1:50000) була охоплена північна частина країни (близько 250 тис. км2). 
Наприкінці 1989 року до переліку, який визначав місця здійснення проти-
радіаційних заходів, було внесено близько 1500 населених пунктів Рівнен-
ської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

У 1991 році Верховна Рада УРСР прийняла низку актів законодав-
ства, спрямованих на соціальний захист людей, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи.

Протягом 1991–1995 років відповідно до вимог чинного законодав-
ства було визначено територію зон радіоактивного забруднення. До цих 
зон було віднесено 2293 населених пункти дванадцяти областей, які  
зазнали найбільшого забруднення внаслідок Чорнобильської катаст- 
рофи.

Території, що віднесені до зон радіоактивного забруднення, знаходять-
ся у 74 районах 12 областей (Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-
Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельниць-
ка, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська).

Сьогодні на забруднених територіях проживає майже 2,2 млн осіб,  
у тому числі у зоні посиленого радіоекологічного контролю понад 1,6 млн 
осіб.

За роки, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС, радіоеко-
логічна ситуація зазнала певних позитивних змін, проте це не знайшло 
відповідного відтворення у актах законодавства, які регулюють відно- 
сини у сфері захисту населення від наслідків Чорнобильської катаст- 
рофи.

Головний акцент у даному огляді зроблено на висвітленні неуперед-
женої інформації про радіоекологічну ситуацію в Україні, яка отрима-
на під час радіоекологічних обстежень та здійснення радіаційного мо- 
ніторингу території України за роки після аварії на Чорнобильській  
АЕС.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Доза [4].
Доза опромінення від радіоактивного сліду (джерела тривалої дії) 

формувалась у перший рік переважно за рахунок радіоізотопів цирко-
нію, ніобію, рутенію, родію, церію (зовнішнє опромінення) та йоду, цезію, 
стронцію, плутонію (внутрішнє опромінення). З часом у зв’язку з при-
родним розпадом більшості викинутих із реактора радіонуклідів визна-
чальну негативну роль як у зовнішньому, так і внутрішньому додатко-
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вому опроміненні населення став відігравати цезій-137, значно менший 
внесок у опромінювання населення обумовлений наявністю в довкіллі 
стронцію-90. За певних умов може збільшуватися вплив трансуранових 
елементів, у першу чергу – на території зони відчуження, зокрема – під 
час робіт на об’єкті «Укриття», або пов’язаних із значним пилоутворен-
ням, або коли палають пожежі у лісових масивах.

Дози опромінення
Поглинута доза – енергія іонізувального випромінювання, поглинута 

одиницею маси тіла. Грей (Гр, Gy) — одиниця отриманої дози у системі  
СІ. Це кількість енергії іонізувального випромінювання, поглинутого оди- 
ницею маси певного фізичного тіла, зокрема біотою, тканинами тіла жи-
вих істот та людей. 1 Гр = 1 Дж/кг.

Еквівалентна доза – отримана доза, помножена на коефіцієнт, який 
характеризує здатність даного виду випромінювання негативно вплива-
ти на тканини організму. Зіверт (Зв, Sv) – одиниця еквівалентної дози 
у системі СІ, що є одиницю поглинутої дози, помножену на коефіцієнт, 
який враховує неоднаковий радіаційний вплив на організм різних видів 
іонізуючого випромінювання. Один Зіверт відповідає отриманій енергії 
в 1 Дж/кг.

Ефективна еквівалентна (або просто ефективна) доза – еквівалентна 
доза, помножена на коефіцієнт, який враховує чутливість тканин та орга-
нів до опромінення. Ефективна доза розраховується згідно з методични-
ми підходами, регламентованим відповідними документами [8] і є серед-
ньозваженою за професійно-віковою структурою мешканців населених 
пунктів (окремо для сільського та міського населення).

Допустимий рівень (ДР) [5]
похідний норматив для обмеження надходження радіонуклідів до 

організму людини за календарний рік, середній за рік: потужності екві- 
валентної дози; концентрації радіонуклідів у повітрі, питній воді та раціо- 
ні; щільності потоку часток тощо, розрахований для референтних умов 
опромінення згідно із нормативами лімітів доз (межами допустимих доз).

Зони[6]
зона відчуження – це територія, з якої проведено евакуацію населення 

в 1986 році.;
зона безумовного (обов’язкового) відселення – це територія, що зазна-

ла інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами, з щіль-
ністю забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від  
15,0 Кі/км2 та вище, або стронцію від 3,0 Кі/км2 та вище, або плутонію 
від 0,1 Кі/км2 та вище, де розрахункова ефективна еквівалентна доза 
опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів  
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у рослини та інших факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік 
понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період; зона гарантова-
ного добровільного відселення – це територія з щільністю забруднення 
ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, 
або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де 
розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з ураху-
ванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів 
може перевищити 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік понад дозу, яку вона одержува-
ла у доаварійний період;

зона посиленого радіоекологічного контролю – це територія з щільністю  
забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 1,0 до 
5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 
до 0,01 Кі/км2 за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза 
опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклі-
дів у рослини та інших факторів перевищує 0,5 мЗв (0,05 бер) за рік по-
над дозу, яку вона одержувала у доаварійний період (в редакції Закону  
№ 2530-12 від 01.07.92). 

Компоненти паспортної дози [8]
розраховані за стандартизованими методиками річні ефективні дози 

зовнішнього опромінення, внутрішнього опромінення від аліментарно-
го надходження радіоізотопів цезію та стронцію, опромінення від усіх 
шляхів надходження плутонію та інших трансуранових елементів (ТУЕ) 
чорнобильського походження. До компонентів паспортної дози віднесено 
також опромінення від індустріальних джерел (АЕС).

Паспортна доза населеного пункту [8]
середня ефективна доза, яка потенційно може бути отримана мешкан-

цем даного населеного пункту (НП) від усіх джерел опромінення чорно-
бильського та індустріального походження в поточному році. У даному 
випадку до компонентів паспортної дози НП не належить опромінення 
щитовидної залози від радіоізотопів йоду, яке мало місце в 1986 році, 
оскільки ця компонента обрахована окремо (див. термін «Тиреодозиме-
трична паспортизація»).

Радіоактивне забруднення [8]
наявність або поширення радіоактивних речовин понад їх природний 

вміст у довкіллі та/або у тілі людини. 

Тиреодозиметрична паспортизація [8]
стандартизована процедура ретроспективного відновлення доз опро-

мінення щитовидної залози радіойодом чорнобильського радіоактивного 
викиду, метою якого є отримання тиреодозиметричного паспорту НП.
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Щільність забруднення (питома поверхнева активність) [5]
активність певного радіонукліду (Аі) на досліджуваній поверхні пло-

щею Sj: σі = Аі/Sр (Бк*м–2).

Одиниці фізичних величин у сфері іонізувальних випромінювань

Величина
Назва та позначення одиниці

Зв’язок між одиницями
у системі СІ позасистемна

Активність Беккерель (Бк) Кюрі (Кі)

1 Бк =1 розпад/секунду 
1 кБк = 1*103 Бк 
1 Бк ~= 2,7*10–11 Кі 
1 Кі = 3,7*1010 Бк

Еквівалентна 
доза

3іверт (Зв)
Біологічний 
еквівалент раду 
(бер)

1 3в = 1 Дж/кг 
1 3в = 100 бер 
1бер = 0,01 3в

Ефективна 
доза

3іверт (Зв)
Біологічний 
еквівалент раду 
(бер)

1 3в = 1 Дж/кг 
1 3в = 100 бер 
1бер = 0,01 3в

Експозиційна 
доза

Кулон на кілограм 
(Кл/кг)

Рентген (Р)

1Р = 2,28*10–4 Кл/кг 
1Р ~= 0,88 сГр (у повітрі) 
1Р ~= 0,93 сГр (у біологіч-
ній тканині)

Питома  
активність

Беккерель на  
кілограм (Бк/кг)

Кюрі на кіло-
грам (Кі/кг)

1 Бк/кг ~= 2,7*10–11 Кі/кг 
1 Кі/кг = 3,7*1010 Бк/кг

Поглинена 
доза

Грей (Гр) Рад (рад)

1 Гр = 1 Дж/кг 
1 Гр = 100 рад 
1 сГр = 0,01 Гр 
1 рад = 0,01 Гр

Потужність 
поглиненої 
дози

Грей за секунду 
(Гр/с)

Рад за секунду 
(рад/с)

1 Гр/с = 100 рад/с 
1 рад/с = 0,01 Гр/с

Щільність  
забруднення

Беккерель на 
квадратний метр 
(Бк/м2)

Кюрі на квадрат-
ний кілометр 
(Кі/км2)

1 Бк/м2 ~= 2,7*10–5 Кі/км2 
1 Кі/км2 = 3,7*104 Бк/м

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Радіоактивне забруднення територій, що сталося внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, призвело до появи у навколишньому природному 
середовищі додаткових довгоіснуючих джерел іонізувального випромі-
нювання, що зумовило необхідність розв’язання надзвичайно складних 
проблем щодо підвищення рівня радіаційної безпеки населення.
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Серед законодавчих актів, що були прийняті Верховною Радою Украї-
ни і використовуються для захисту населення та мінімізації наслідків ава-
рії на Чорнобильській АЕС, варто виділити наступні:

Закони України:
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильскої катастрофи.
Про правовий режим території, що зазнали радіоактивного забруднен-

ня внаслідок Чорнобильскої катастрофи.
Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання.
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку.
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе- 

лення.
Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобиль-

ської катастрофи на 2006–2010 роки. 

Постанови Верховної Ради України:
Про Положення про Національну комісію з радіаційного захисту на-

селення України.
Про Концепцію проживання населення на територіях Української 

РСР з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чор-
нобильської катастрофи.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів:
Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української 

РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий 
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (від 23.07.91  
№ 106);

Про внесення змін та доповнень до переліків населених пунктів, від-
несених до зон радіоактивного забруднення, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. № 106, та згідно з Роз-
порядженнями Кабінету Міністрів України від 12.01.93 р. № 17-р. та від 
27.01.95 р. № 37-р., а також із змінами переліку цих населених пунктів, вне- 
сеними відповідно до Закону України «Про віднесення деяких населених 
пунктів Волинської та Рівненської областей до зони гарантованого добро-
вільного відселення» (Відомості Верховної Ради, 2004, № 12, ст.161); Про 
затвердження Концепції проекту Закону України «Про внесення змін до 
Законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактив-
ного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»(Розпорядження КМ України від 25.07.2002 р. № 408-р.).
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До 1991 року нормативно-правову базу захисту людей складали по-
станови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, накази відповідних мініс-
терств та відомств. Впродовж останніх років формується і удоскона-
люється національне законодавство з протирадіаційного та соціального 
захисту захисту населення, зокрема осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Визначальне місце серед законодавчих 
актів цього періоду посідає «Концепція проживання населення на те-
риторіях Української РСР з підвищеними рівнями радіоактивного за-
бруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Концепція 
1991 року), яка була прийнята Верховною Радою України 27 лютого 
1991 року і стала основою «чорнобильського» законодавства на наступ- 
ні роки.

Базовий принцип цієї Концепції полягає в тому, що величина ефек-
тивної дози додаткового опромінення критичної групи населення (дітей 
1986 року народження) не повинна перевищувати 1 мЗв за рік та 70,0 мЗв 
(7 бер) за 70 років життя.

Основним протирадіаційним заходом визнавалося переселення на ра-
діоекологічно чисті території. Для прийняття рішення про відселення, до 
того часу, поки не буде встановлена індивідуальна ефективна еквівалент-
на доза опромінення, за тимчасовий критерій було прийнято щільність 
забруднення ґрунту радіонуклідами.

До правового поля регулювання відносин у зв’язку з Чорнобиль-
ською катастрофою належить близько 1000 актів законодавства (зако-
ни, Укази Президента, постанови Верховної Ради та Кабінету міністрів, 
нормативно-правові акти міністерств та відомств, які опікуються плану-
ванням, координацією та здійсненням різноманітних заходів, пов’язаних 
із мінімізацією наслідків Чорнобильської катастрофи).

У 2002 році Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію проекту 
Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про правовий 
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Концеп-
ція 2002 року) і дав доручення підготувати відповідний законопроект. 
Ключовими елементами Концепції 2002 року є:

пролонгація положення Концепції 1991 року щодо проживання без 
будь-яких обмежень стосовно способу життя та трудової діяльності за 
радіаційним фактором, яке можливе у разі одержання за рахунок радіоак-
тивного забруднення територій додаткової ефективної дози, що не пере-
вищує 1 мЗв за рік;

відмова від тимчасових критеріїв зонування території за щільністю за-
бруднення радіонуклідами і залишення в якості критеріїв, відповідно до 
яких має здійснюватися зонування забруднених територій, тільки – до-
зових;
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встановлення пріоритетності заходів і рівнів соціального захисту осіб, 
які проживають на території зон радіоактивного забруднення, незалежно 
від зміни статусу територій внаслідок покращення радіологічних умов 
проживання населення на цих територіях, тобто – зміна статусу територій 
не супроводжується безумовною зміною статусу осіб, які проживають на 
цих територіях і постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

визнання недоцільності продовження обов’язкового відселення з те-
риторій, де середньорічна доза опромінення вже не перевищує 5 мілізі-
верт, а також можливості проживання людей, які не бажають відселятися, 
на територіях, де доза може часом перевищувати цю межу, за умови здій-
снення на цих територіях належних протирадіаційних заходів;

запевнення, що території, віднесені до зони відчуження та безумовно-
го (обов’язкового) відселення, можуть бути повернуті для господарської 
діяльності за умови, що за рахунок природного самоочищення довкілля 
ефективна доза опромінення населення, зумовлена радіоактивним за-
брудненням цих територій, зменшиться до рівня, який не перевищує  
5 мЗв за рік.

У Концепції 2002 року пропонується змінити умови зонування тери-
торій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, а межі зон та їх статус переглядати кожні п’ять років. Якщо 
рівень сумарної середньорічної ефективної дози опромінення людини, 
яка проживатиме на території, перевищуватиме 1 мЗв понад дозу, яку 
вона одержувала у доаварійний період, то ці території визнаються таки-
ми, що зазнали радіоактивного забруднення, і можуть поділятися на зони:

зона відчуження – територія, з якої проведено евакуацію населення 
в 1986 році;

зона відселення – територія, з якої за урядовими рішеннями протягом 
1989–2002 років було проведено повне відселення громадян;

зона з підвищеним ризиком проживання (добровільного проживан-
ня) – територія, де внаслідок радіоактивного забруднення сумарна серед-
ньорічна ефективна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієн-
тів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 
5 мЗв за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;

зона з пільговими умовами господарювання – територія, де внаслі-
док радіоактивного забруднення сумарна середньорічна ефективна доза 
опромінення людини може перевищити 1 мілізіверт, але не більше як  
5 мЗв за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період.

Крім вищезазначених зон до територій, що зазнали впливу аварії на 
Чорнобильській АЕС належатимуть території, де рівень сумарної серед-
ньорічної ефективної дози опромінення людини, яка проживає на цій те-
риторії становитиме від 0,5 до 1 мЗв понад дозу, яку вона одержувала у 
доаварійний період, і такі території набуватимуть статусу території поси-
леного радіоекологічного контролю. На цій території вивчатиметься стан 
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здоров’я населення за програмами обов’язкової цільової диспансеризації, 
здійснюватиметься медичне обслуговування населення і оздоровлення 
дітей відповідно до рекомендацій МОЗ та радіоекологічний моніторинг, 
обсяги і види якого визначатимуться відповідними нормативними акта-
ми. У разі потреби на цих територіях провадитимуться заходи щодо еко-
логічного оздоровлення довкілля.

Відповідно до Концепції 2002 року передбачається залежно від рівнів 
опромінення на забруднених територіях здійснювати комплекс заходів 
щодо медичного, екологічного, радіологічного, психологічного, соціально-
економічного захисту населення, обсяги якого регулюватимуться законо-
давством. У разі зміни статусу територій визначатиметься система заходів, 
яка включає дії, спрямовані на медичний і психологічний захист та реабі-
літацію населення, запобігання або обмеження стресових реакцій і забез-
печення сталого рівня показників здоров’я населення, але не нижче досяг-
нутого на цих територіях, особливо серед дітей та вагітних жінок.

Втілення концептуальних положень 2002 року у відповідних законо-
давчих актах значною мірою залежить від сприйняття українською спіль-
нотою, у першу чергу, особами, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, та їх представниками – депутатами Верховної Ради 
України, місцевих рад та органів місцевого самоврядування, необхідності 
врахування у «чорнобильському» законодавстві змін радіоекологічної 
ситуації та доцільності переходу від патерналістської опіки потерпілого 
населення державою до створення нею умов для динамічного розвитку 
сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва та приватного 
підприємництва на територіях, що зазнали радіоактивного забруднен-
ня внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також від забезпечення всіх 
верств населення об’єктивною і вичерпною інформацією про реальну ра-
діоекологічну ситуацію на території України і про особливості поведінки 
на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

Згідно із Законом України «Про правовий режим території, що зазна-
ла радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

«Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей ґрунтів, ве-
личини перевищення природного доаварійного рівня накопичення радіо-
нуклідів у навколишньому середовищі, пов’язаних з ними ступенів мож-
ливого негативного впливу на здоров’я населення, вимог щодо здійснення 
радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, з урахуван-
ням загальних виробничих та соціально-побутових відносин територія, 
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, поділяється на зони.
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Такими зонами є:
1. зона відчуження...;
2. зона безумовного (обов’язкового) відселення...;
3. зона гарантованого добровільного відселення...;
4. зона посиленого радіоекологічного контролю... .»
За постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23.07.91 №106 

і розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12.01.93 № 17-р. і від 
27.01.95 № 37-р., а також відповідно до Закону України «Про віднесення 
деяких населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони га-
рантованого добровільного відселення (Відомості Верховної Ради, 2004, 
№ 12, ст. 161) до зон радіоактивного забруднення віднесено 2293 населе-
них пункти дванадцяти областей України.

Характеристики зон радіоактивного забруднення

Зона відчуження
Зона безумовного 

відселення
Зона гарантованого 

відселення

Зона посиленого 
радіоекологічного 

контролю

Нас 
пункт.

Площа 
(км2)

Нас 
пункт.

Площа 
(км2)

Нас  
пункт.

Площа 
(км2)

Нас 
пункт.

Площа 
(км2)

76 2000 86 2200 841 23300 1290 27150

Кількість населених пунктів,  
віднесених до зон радіоактивного забруднення

Область
Зона відчу- 

ження  
(1-ша зона)

Зона  
безумов- 

ного (обо- 
в’язкового) 
відселення 
(2-га зона)

Зона гаран-
тованого 

добровільного 
відселення 
(3-тя зона)

Зона посиле-
ного радіо- 

екологічного 
контролю  
(4-та зона)

Разом

1 Вінницька 0 0 89 89

2 Волинська 0 166 0 166

3 Житомирська 7 63 301 363 734

4 Івано-
Франківська

0 0 5 5

5 Київська 69 20 33 438 560

6 Рівненська 1 273 65 339

7 Сумська 0 2 9 11

8 Тернопіль-
ська

0 0 10 10

9 Хмельницька 0 0 9 9
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Закінчення табл.

Область
Зона відчу- 

ження  
(1-ша зона)

Зона  
безумов- 

ного (обо- 
в’язкового) 
відселення 
(2-га зона)

Зона гаран-
тованого 

добровільного 
відселення 
(3-тя зона)

Зона посиле-
ного радіо- 

екологічного 
контролю  
(4-та зона)

Разом

10 Черкаська 0 4 99 103

11 Чернігівська 2 61 190 253

12 Чернівецька 0 1 13 14

Разом 76 86 841 1290 2293

До головних завдань реалізації державної політики з мінімізації на-
слідків Чорнобильської катастрофи належить здійснення комплексу за-
ходів, спрямованих на всебічний захист населення, створення безпечних 
умов проживання на радіоактивно забруднених територіях. Основою для 
планування цих заходів є об’єктивна оцінка радіоекологічних умов про-
живання та розробка відповідних нормативно-правових актів.

Більш ніж за 20 років з моменту аварії на Чорнобильській АЕС радіа-
ційна ситуація суттєво покращилася внаслідок: 

· прояву природних процесів (фізичного розпаду радіонуклідів, їх 
фіксації і перерозподілу в різних компонентах довкілля та ін.);

· здійснення комплексу контрзаходів, які були спрямовані на знижен-
ня доз опромінення і створення радіаційно безпечних умов проживання 
громадян на забруднених територіях.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Масштаби забруднення території України та за її межами визнача-
ється кількістю та складом радіонуклідів, що були поширені у довкіллі 
внаслідок існування багатоденного джерела викиду радіоактивних ре-
човин.

Радіаційний аварійний фон порівняно із 1986 роком зменшився у сот- 
ні разів. Вжиті контрзаходи та процеси самоочищення природного серед-
овища призвели до зменшення вмісту радіонуклідів в об’єктах навколиш-
нього середовища, в продукції сільського господарства. А це, в свою чер-
гу, зумовило зменшення доз зовнішнього та внутрішнього опромінення 
населення. За 20 років після аварії площі території України, що зазнали 
радіоактивного забруднення суттєво скоротилися.
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Оцінки активності радіонуклідів, викинутих у довкілля внаслідок  
Чорнобильської катастрофи на момент аварії та 21 рік потому [3]

Радіонуклід
Період  

напіврозпаду
Активність викиду, ПБк

26.04.1986 26.04.2007

Інертні гази
85Kr 10,72 р ~33 ~8,170000
133Xe 5,25 д ~6500 <0,000000

Летючі елементи

33,6 д ~240 <0,000000
132Te 3,26 д ~1150 <0,000000
131j 8,04 д ~1760 <0,000000
133j 20,8 г ~2500 <0,000000
134Cs 2,06 р ~54 ~0,038000
136Cs 13,1 д ~36 <0,000000
137Cs 30,0 р ~85 ~51,610000

Елементи з проміжною летючістю
89Sr 50,5 д ~115 <0,000000
90Sr 29,12 р ~10 ~5,980000
103Ru 39,3 д ~168 <0,000000
106Ru 368 д ~73 <0,000026
140Ba 12,7 д ~240 <0,000000

Важко летючі елементи
95Zr 64,0 д ~196 <0,000000
99Mo 2,75 д ~168 <0,000000
141Ce 32,5 д ~196 <0,000000
144Ce 284 д ~116 <0,000001
239Np 2,35 д ~400 <0,000000
238Pu 87,74 р ~0,035 ~0,030000
239Pu 24065 р ~0,030 ~0,030000
240Pu 6537 р ~0,042 ~0,042000
241Pu 14,4 р ~6 ~2,122000
242Pu 376000 р ~0,00004 ~0,000040
242Cm 18,1 р ~0,9 ~0,394000

Разом ~13935,89593 ~68,416067
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Згідно із вищенаведеними даними загальна активність викинутих речо-
вин зменшилася більше ніж у 200 разів, а та радіоактивність, що залишилася 
на земній поверхні за межами промислового майданчика Чорнобильської 
АЕС більше ніж на 85 % представлена цезієм-137, майже 10 % – стронцію-90, 
решта – на рахунку трансуранових елементів, левова частка з яких належить 
плутонію-241. При цьому варто зазначити, що просторовий розподіл на те-
риторії України стронцію-90 та ізотопів плутонію суттєво відрізняється від 
розподілу цезію-137, оскільки більше 60 % викинутих із чорнобильського 
реактора важко летючих елементів (ізотопів трансуранових елементів),  
а також стронцію-90 залишилося на території зони відчуження.

Оцінка масштабу забруднення території областей України цезієм-137  
(тис. км2) станом на 1986 рік та 20 років потому

Область
Площа 
області

Площа території із щільністю забруднення 137Cs

< 0,054  
Кі/км2

0,054–0,27 
Кі/км2

0,27–1,1 
Кі/км2

1,1–5,0 
Кі/км2

5,0–15,0 
Кі/км2

> 15 
Кі/км2

Автономна  
республіка  
Крим

27,0 0,3 26,1 0,6

12,0 15,0 <0,03

Вінницька 26,5 0,30 16,9 7,6 1,7

1,8 19,2 5,1 0,4

Волинська 20,2 0,3 12,7 7,0 0,2

1,2 15,2 3,8 0,01

Дніпропе-
тровська

31,9 8,2 18,9 4,8

14,5 15,9 1,5

Донецька 26,5 11,6 14,0 0,9

19,1 7,4 < 0,05

Житомирська 29,9 0,5 9,5 8,9 8,7 1,7 0,6

1,6 13,5 6,2 7,2 1,1 0,3

Закарпатська 12,8 0,5 11,0 1,3

2,5 10,0 0,3

Запорізька 27,2 0,9 24,6 1,7

8,5 18,4 0,3

Івано-Фран- 
ківська

13,9 0,1 5,1 8,3 0,4

1,1 8,8 4,8 0,2
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Продовження табл. 

Область
Площа 
області

Площа території із щільністю забруднення 137Cs

< 0,054  
Кі/км2

0,054–0,27 
Кі/км2

0,27–1,1 
Кі/км2

1,1–5,0 
Кі/км2

5,0–15,0 
Кі/км2

> 15 
Кі/км2

Кіровоград-
ська

24,6 0,1 17,8 6,5 0,2

0,6 21,3 2,6 < 0,05

Київська 28,9 3,5 14,1 8,8 1,6 1,0

7,2 14,8 5,3 0,9 0,7

Луганська 26,7 1,6 25,1

14,9 11,8

Львівська 21,8 2,2 19,6

14,9 6,9

Миколаївська 24,6 23,4 1,1

4,2 20,2 0,2

Одеська 33,3 0,1 29,7 3,5

2,3 30,3 0,9

Полтавська 28,8 26,5 2,3

0,4 28,0

Рівненська 20,1 6,4 5,8 7,8 0,1

8,1 7,5 4,5

Сумська 23,8 0,1 16,4 6,5 0,9

1,0 17,9 4,6 0,4

Тернопільська 13,8 3,6 7,2 2,7 0,3

7,3 4,4 2,1 0,03

Харківська 31,4 14,0 17,4

0,03 27,2 4,2

Херсонська 28,5 0,9 27,4 0,2

17,4 11,1

Хмельницька 20,6 1,7 14,2 4,4 0,3

7,4 10,9 2,2 0,1

Черкаська 20,9 7,7 8,2 4,9 0,2

0,2 10,9 7,3 2,5 0,01

Чернівецька 8,1 3,8 3,9 0,4

5,4 2,6 0,1
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Закінчення табл.

Область
Площа 
області

Площа території із щільністю забруднення 137Cs

< 0,054  
Кі/км2

0,054–0,27 
Кі/км2

0,27–1,1 
Кі/км2

1,1–5,0 
Кі/км2

5,0–15,0 
Кі/км2

> 15 
Кі/км2

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

19,8 10,5 1,6

Зона  
Відчуження

2,6 0,8 0,9 0,9

1,2 0,8 0,6

Загалом  
по Україні

603,7 20,2 472,2 168,4 37,5 3,7 1,6

98,9 378,8 127,5 22,5 2,0 1,0

Оцінка масштабу забруднення території областей України  
стронцієм-90 (тис. км2) станом на 1986 рік та 20 років потому

Область
Площа 
області

Площа території  
із щільністю забруднення 90Sr

< 0,054  
Кі/км2

0,054–0,11 
Кі/км2

0,11–2,7  
Кі/км2

> 2,7  
Кі/км2

Автономна  
Республіка Крим

27,0 21,8 5,2

27,0

Вінницька 26,5 16,2 7,8 2,5

22,3 3,5 0,7

Волинська 20,2 19,9 0,3

20,2 0,0

Дніпропетровська 31,9 23,8 7,9 0,2

30,8 1,1

Донецька 26,5 18,4 7,7 0,4

25,2 1,3

Житомирська 29,9 10,9 10,1 8,9 0,0

18,9 6,5 4,7 0,0

Закарпатська 12,8 7,6 5,2

12,7 0,1
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Продовження табл. 

Область
Площа 
області

Площа території  
із щільністю забруднення 90Sr

< 0,054  
Кі/км2

0,054–0,11 
Кі/км2

0,11–2,7  
Кі/км2

> 2,7  
Кі/км2

Запорізька 27,2 26,1 1,1

27,2

Івано-Франківська 13,9 5,0 8,5 0,4

13,2 0,5 0,2

Кіровоградська 24,6 14,4 8,8 1,4

22,0 2,3 0,3

Київська 28,9 1,3 5,4 20,8 1,4

4,8 9,1 13,9 1,1

Луганська 26,7 13,3 13,0 0,4

25,5 1,2 0,0

Львівська 21,8 20,8 1,0

21,8

Миколаївська 24,6 23,4 1,2

24,6 0,0

Одеська 33,3 18,2 10,4 4,7

26,7 6,6

Полтавська 28,8 21,6 7,1 0,1

28,1 0,7

Рівненська 20,1 12,7 6,9 0,5

18,8 1,2 0,1

Сумська 23,8 22,3 1,5 0,0

23,7 0,1

Тернопільська 13,8 11,1 2,4 0,3

13,1 0,7 0,0

Харківська 31,4 20,4 10,9 0,1

30,2 1,2
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Закінчення табл.

Область
Площа 
області

Площа території  
із щільністю забруднення 90Sr

< 0,054  
Кі/км2

0,054–0,11 
Кі/км2

0,11–2,7  
Кі/км2

> 2,7  
Кі/км2

Херсонська 28,5 28,5

28,5

Хмельницька 20,6 16,1 4,1 0,4

20,0 0,5 0,1

Черкаська 20,9 8,5 6,1 6,3

12,7 5,5 2,8

Чернівецька 8,1 2,3 5,1 0,7

6,0 2,0 0,1

Чернігівська 31,9 16,2 9,9 5,8

24,1 5,0 2,8

Зона відчу- 
ження

2,6 1,2 1,4

1,5 1,1

Загалом  
по Україні

603,7 400,7 147,6 54,0 1,4

528,0 49,2 25,4 1,1

Примітки:
1. * – характеристики території зони відчуження ввійшли до загальної оцінки 

стану Київської області.
2. – у колонках верхні показники відповідають оцінкам станом на 10.05.1986 р., 

а ті, що розташовані нижче – станом на 26 квітня 2006 року:
1.2. Площа забруднення у 1986 році;
1.5. Площа забруднення у 2006 році.
3. Показники щільності забруднення відповідають сумарній щільності за-

бруднення ґрунтів, зумовлених як випадами внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, так і випадами, що пов’язані із випробовуванням ядерної зброї на нашій 
планеті.

Загальна площа території України, де станом на 26.04.2006 р. рівні забруд-
нення цезієм-137 та стронцієм-90 повернулися до доаварійних значень, збіль-
шилася відповідно на 78 тис. км2 та 127 тис. км2 відповідно.
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Забруднення території України ізотопами плутонію (238+239+240Pu) (тис. км2)

Область Площа
Площа території із щільністю забруднення 238+239+240Pu

< 0,0011  
Кі/км2

0,0011– 
0,0054 Кі/км2

0,0054– 
0,01 Кі/км2

0,01–0,1  
Кі/км2

> 0,1  
Кі/км2

Автономна Респу-
бліка Крим

27,0 18,1 8,9

Вінницька 26,5 24,5 2,0

Волинська 20,2 16,8 3,4

Дніпропетровська 31,9 31,9

Донецька 26,5 20,9 5,6

Житомирська 29,9 16,2 12,3 0,74 0,66

Закарпатська 12,8 0,3 12,5

Запорізька 27,2 22,5 4,7

Івано-Франківська 13,9 5,5 8,4

Київська 28,9 5,9 16,7 2,98 2,26 1,06

Кіровоградська 26,4 23,1 1,5

Луганська 26,7 17,8 8,9

Львівська 21,8 17,9 3,9

Миколаївська 24,6 24,5 0,10

Одеська 33,3 29,4 3,9

Полтавська 28,8 28,8

Рівненська 20,1 17,9 2,2

Сумська 23,8 22,96 0,84

Тернопільська 13,8 11,8 2,0

Харківська 31,4 31,12 0,28

Херсонська 28,5 25,6 2,9

Хмельницька 20,6 20,02 0,58

Черкаська 20,9 13,1 7,78 0,02

Чернівецька 8,1 6,2 1,9

Чернігівська 31,9 21,6 9,2 0,91 0,19

Зона відчуження 2,6 0,38 1,16 1,06

Загалом по Україні 603,7 474,4 120,48 4,65 3,11 1,06

Примітка: * характеристики території зони відчуження ввійшли до загальної 
характеристики Київської області.

Критичні рівні забруднення 238+239+240Pu (понад 0,1 Кі/км) спостерігаються 
тільки на території зони відчуження.
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Поверхневий сток радіонуклідів і забруднення річок [3]
Водними ресурсами річок басейну Дніпра та його водосховищ ко-

ристується близько 30 млн мешканців України, що надає значної ваги 
оцінкам вмісту радіонуклідів у поверхневих водах. Водосховища Дні-
провського каскаду початково були забруднені за рахунок радіоактив-
них аерозолів, що осіли на водну поверхню, і за рахунок постачання із 
річковим притоком води. В процесі транспорту з дніпровськими водами 
радіонукліди, що надходили із річковим стоком, частково перерозподі-
лялися в системі між водними масами і дном, як результат їх седимен-
тації у донних відкладах. Процес виведення радіоцезію із водних мас у 
донні відклади і їх геохімічна фіксація стали основним фактором само-
очищення водної системи і причиною того, що 137Cs, який надходив у 
водосховища з водами річок, практично не досягав Чорного моря. До-
мінуючими радіонуклідами у водних масах водосховища з плином часу 
став 90Sr, а із спектра чорнобильських радіонуклідів у донних відкладах 
переважає 137Cs. Завдяки активним процесам седиментації тільки незна-
чна кількість 137Cs, що надходить у водні маси, потрапляє до водосховищ 
нижньої течії Дніпра, а рівні забруднення, наприклад, Каховського во-
досховища, у 2004–2007 рр. практично повернулися до рівнів, що спо-
стерігалися до аварії на ЧАЕС у 1986 р.(до 5 Бк/м3. В той же час кон-
центрації 90Sr зменшуються по довжині дніпровської водної системи на 
відстані від зони ЧАЕС всього удвічі (до 30–50 Бк/м3), переважно за 
рахунок розбавлення чистими притоками і досягають Чорного моря без 
суттєвого накопичення у донних відкладах. Сьогодні вміст 137Cs, та 90Sr 
у поверхневих водах України (за винятком зони відчуження) у десятки 
разів менший за допустимий рівень вмісту цих радіонуклідів для питної 
води (2 Бк/л, за ДР-2006).

Щорічне зменшення кількості радіонуклідів за рахунок природного 
змиву з поверхні забруднених ґрунтів виявилися не значними, а саме – 
від кількох десятих до 1 % загальної кількості радіоактивності в басейнах 
річок. На більшості водозборів України, де ґрунти переважно складають-
ся із мінеральних часток, коефіцієнти змиву 137Cs складали 1–5 х 10–2 м–1. 
Коефіцієнти змиву 90Sr з тих же територій спостерігалися у 3–5 разів біль-
шим ніж для радіоцезію, але також не перевищував верхню межу – 0,1 м–1  

[19, 20]. Саме тому процеси природного сніготанення і дощі за майже  
20 років після аварії несуттєво зменшили загальну кількість радіонуклі-
дів на водозбірних територіях, а також не призвели до помітного вторин-
ного забруднення водних систем.
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ДОЗИМЕТРИЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ

Сьогодні, за даними радіоекологічного та дозиметричного моніторингу, 
структура доз додаткового опромінення населення в різних регіонах Укра-
їни має суттєві відміни. Опромінення коливається в межах 0,1–5,0 мЗв 
за рік і формується, головним чином, за рахунок споживання продуктів 
харчування з підвищеним вмістом радіонуклідів. Зовнішнє опромінення у 
районах Українського Полісся не перевищує 20 % від загальної дози;

1986 рік Сучасний стан

35 % — зовнішнє гамма-опромінення 
від радіоактивної хмари;
13,5 % — внутрішнє опромінення від 
радіоізотопів цезію, стронцію, тран-
суранових елементів, які надходили з 
продуктами харчування;
1,5 % — внутрішнє опромінення від 
радіоізотопів цезію, стронцію, тран-
суранових елементів, які надходили з 
питною водою;
50 % — внутрішнє опромінення, зу-
мовлене інгаляційним надходженням 
радіонуклідів під час Чорнобильських 
випадань.

19,9 % — зовнішнє гамма-опромінення ;
78,0 % — внутрішнє опромінення від ра-
діоізотопівцезію, стронцію, трансура- 
нових елементів, які надходять з про-
дуктами харчування;
2 % — внутрішнє опромінення від радіо- 
ізотопів цезію,стронцію, трансурано-
вих елементів, які надходять з питною 
водою;
0,1 % — внутрішнє опромінення, зу-
мовлене інгаляційним надходженням 
радіонуклідів.

Провідна роль у виконанні цього завдання належить дозиметричному 
моніторингу, який складається з:

· дозиметричної та тиреодозиметричної паспортизації населених пунк- 
тів;

· визначення доз внутрішнього опромінення за даними прямого ви-
міру радіоцезію в організмі людини.
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Тиреодозиметрична паспортизація дозволяє визначити групу ризику 
за фактором опромінення щитоподібної залози ізотопами йоду для ді-
тей шести вікових груп та дорослих з метою попередження захворюван-
ня людей та надання їм необхідної допомоги. Протягом 1992–1999 років 
тиреодозиметричну паспортизацію виконано для всіх населених пунктів 
України. Враховуючи необхідність ревізії результатів паспортизації, що 
проводилася у 1992–1995 роках, у 2000 році проведено аналіз прямих 
вимірів активності щитоподібної залози та доопрацьовано методику ре-
троспекції доз її опромінення. З 1991 року на території зон радіоактив-
ного забруднення щороку обласними підрозділами Міністерства охорони 
здоров’я України виконується дозиметрична паспортизація населених 
пунктів.

Багаторічний досвід робіт радянських, а останні сімнадцять років – 
українських, радіологів з вивчення умов формування доз опромінення на-
селення, яке мешкає на територіях, що віднесені до категорій радіоактив-
но забруднених земель, дозволяє стверджувати про наявність в Україні 
специфічного регіону із особливими умовами прояву негативних наслід-
ків Чорнобильської катастрофи. Таким регіоном є Українське Полісся, 
де поширені ґрунти, в яких 137 С набуває більшої біодоступності, тому тут 
критичними для життєдіяльності можуть стати території із порівняно по-
мірними (близько 40 кБк/м2) рівнями забруднення цього радіонукліда.

Продовжуючи аналіз результатів дозиметричної паспортизації, що 
здійснювалася протягом 1991–2006 років на територіях, віднесених до 
зон радіоактивного забруднення, та просторового розташування населе-
них пунктів, віднесених до 2-ї та 3-ї зон, не можна обминути той факт, 
що найкритичніші території розташовані або поблизу лісових масивів, 
або такі території оточені лісами. Підвищений рівень радіоактивного за-
бруднення продуктів лісу, що споживаються населенням безпосередньо 
(гриби, ягоди, дичина) або опосередковано через м’ясо-молочні продук-
ти тваринництва (коли при відгодівлі тварин широко використовують 
лісові випаси або сіножаті), відіграє вирішальну роль у формуванні доз 
внутрішнього опромінення мешканців саме таких «лісових» населених 
пунктів. За даними дозиметричної паспортизації розрахункові дози в цих 
населених пунктах почасти перевищують 1 мЗв/рік.

Аналіз матеріалів 2-ї зони не є повноцінним, бо в багатьох населених 
пунктах цієї зони така паспортизація не проводиться, оскільки неможли-
во дотриматися вимог методики проведення паспортизації. Можна зазна-
чити лише одне: в жодному із населених пунктів, що сьогодні належать до 
2-ї зони, за умови коректного проведення паспортизації можна очікува-
ти відсутність підстав зберігати правовий режим другої зони. При цьому  
36 н.п. може бути віднесено до 4-ї зони, 33 – до третьої, а решта 17 потре-
бує детального обстеження. Крім цього необхідно прийняти концептуаль-
не рішення, що робити з територією, де сьогодні немає жителів.
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Кількість населених пунктів зони  
гарантованого добровільного відселення, що відповідно  
до законодавства можуть бути віднесені до однієї із зон

Область

Віднесено 
до 3-ї зони 
станом на 
01.01.2007

До 3-ї зони До 4-ї зони

Не можуть  
бути віднесені 

до зон р/а  
забруднення

Загальна  
к-ть н.п.,  
що м.б.  

віднесені

За  
дозою

За 
щільн.

За  
дозою

За 
щільн.

За  
дозою

За 
щільн.

За  
дозою

Зага-
лом**

Волинська 166 164 0 2 0 0 0 166 166

Житомир-
ська

301 74 15 108 95 119 24 182 277

Київська 33 0 6 17 16 16 0 17 33

Рівнен- 
ська

273 155* 0 80 7 38 31 235 242

Сумська 2 0 0 1 1 1 0 1 2

Черкаська 4 0 1 1 3 3 0 1 4

Черні- 
вецька

1 0 0 0 1 0 0 0 1

Черні- 
гівська

61 5 1 21 14 35 21 26 40

841 398 23 230 137 213 76 628 765

Примітки: 
* В 5 н.п. Рівненської області протягом 2001–2006 років щонайменше в один із 

років розрахункова доза перевищувала 5 мЗв/рік.
* * Кількість населених пунктів, які можуть бути віднесені до 3-ї зони за будь-

яким критерієм.

Зменшення рівнів забруднення змінило і кількість населених пунк-
тів, що відповідно до законодавства можуть бути віднесені до зон радіо- 
активного забруднення, і у першу чергу – 4-ї зони, оскільки, перелік 
населених пунктів, що могли бути віднесені до 4-ої зони, у липні 1991 
року формувався за 90 % показником щільності забруднення території 
України цезієм-137 (тільки до цієї зони посиленого радіоекологічного 
контролю).
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Кількість населених пунктів зони посиленого радіоекологічного контролю,  
що відповідно до законодавства можуть бути віднесені до однієї із зон

Область

Віднесено 
до 4-ї зони 
станом на 
01.01.2007

До 3-ї зони До 4-ї зони

Не можуть 
бути віднесе-
ні до зон р/а 
забруднення

Загальна 
к-ть н.п., що 
можуть бути 

віднесені

За  
дозою

За 
щільн.

За  
дозою

За 
щільн.

За  
дозою

За 
щільн.

За  
дозою

Зага-
лом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вінницька 89 0 0 0 35 89 54 0 35

Житомир-
ська

363 16 0 15 144 332 188 31 175

Івано-Фран- 
ківська

5 0 0 0 4 5 1 0 4

Київська 438 4 2 11 159 423 262 15 176

Рівненська 65 4 0 16 2 45 43 20 22

Сумська 9 0 0 1 3 8 5 1 4

Тернопіль-
ська

10 0 0 0 5 10 5 0 5

Хмельницька 9 0 0 0 7 9 2 0 7

Черкаська 99 0 0 0 60 99 39 0 60

Чернівецька 13 0 0 0 9 13 4 0 9

Чернігівська 190 0 0 22 17 168 151 22 39

1290 24 2 65 445 1201 754 89 536

Примітки:
1. Кількість населених пунктів, що можуть бути віднесені до 3-ї зони радіоак-

тивного забруднення:
– за дозовим критерієм (колонка 3);
– за критеріями щільності забруднення цезієм-137 (4).
Кількість населених пунктів, що можуть бути віднесені до 4-ї зони радіоактив-

ного забруднення:
– за дозовим критерієм (5);
– за критеріями щільності забруднення цезієм-137 (6).
Кількість населених пунктів, що не можуть бути віднесені до будь-якої із зон 

радіоактивного забруднення:
– за дозовим критерієм (7);
– за критеріями щільності забруднення цезієм-137 (8).
Загальна кількість населених пунктів, що можуть бути віднесені до 3-ї та 4-ї 

зон радіоактивного забруднення:
– за дозовим критерієм (9);
– за критеріями дози та щільності разом (10).
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2. При оцінці можливості віднесення населених пунктів до 3-ї та 4-ї зон радіоак-
тивного забруднення за дозовими критеріями 1 мЗв та 0,5 мЗв, відповідно, бралися до 
уваги результати дозиметричної паспортизації за 2001–2004 роки. При цьому, якщо 
бодай хоча б за один із років розрахункова доза перевищувала відповідний критерій, 
то вважалося, що такий населений пункт без додаткового експертного обстеження не 
може бути подано до виведення його за межі зон радіоактивного забруднення.

Тиреодозиметрична паспортизація всіх населених пунктів України, 
що здійснювалася протягом 1992–2001 років, забезпечила визначення доз 
опромінення щитовидної залози людей різного віку, які мешкали в цих 
населених пунктах протягом травня–червня 1986 року. Сумарні ефектив-
ні дози внутрішнього та зовнішнього опромінення, розраховані на період 
1986–2055 рр. (70 років).

Зараз система дозиметричної паспортизації охоплює близько 2200 насе-
лених пунктів у 12 забруднених областях України (Вінницька, Волинська, 
Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Терно- 
пільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська) області.  
Нижче приведені дані по кожному населеному пункту у складі: назва, прина-
лежність до зони забруднення, забруднення ґрунту цезієм, доза що отримана 
за 2006 рік, розрахункова доза за 70 років проживання в цьому населеному 
пункті, забрудненість молока цезієм, оцінки рівнів доз за лічильниками ви-
промінювання людини (що забезпечують прижиттєве визначення та локалі-
зацію інкорпорованих радіонуклідів різних видів випромінювання на фоні 
інкорпорованої радіоізотопної суміші).

Кількість населених пунктів, які за за матеріалами моніторингу 2003–2006 років 
відповідно до дозових критеріїв чинного законодавства можуть бути віднесені  

до зон радіоактивного забруднення (в дужках наведено кількість населених  
пунктів, які віднесені до відповідних зон, станом на 01.01.2007 року)

Область,  
район

Зона 
відчу-
ження

Зона без- 
умовного 

(обов’язко- 
вого) від- 
селення

Зона  
гарантова- 
ного добро- 

вільного 
відселення

Зона по-
силеного 
радіоеко- 
логічного 
контролю

Разом

1 Вінницька 0 (89) 0 (89)

1.1 Гайсинський 0 (14) 0 (14)

1.2 Немирівський 0 (19) 0 (19)

1.3 Тиврівський 0 (9) 0 (9)

1.4 Томашпільський 0 (10) 0 (10)

1.5 Тростянецький 0 (2) 0 (2)

1.6 Тульчинський 0 (19) 0 (19)

1.7 Чечельницький 0 (9) 0 (9)
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Продовження табл. 

Область,  
район

Зона 
відчу-
ження

Зона без- 
умовного 

(обов’язко- 
вого) від- 
селення

Зона  
гарантова- 
ного добро- 

вільного 
відселення

Зона по-
силеного 
радіоеко- 
логічного 
контролю

Разом

1.8 Шаргородський 0 (7) 0 (7)

2 Волинська 158 (166) 8 (0) 166 (166)

2.1
Камінь-Кашир- 
ський

58 (64) 6 64

2.2 Любешівський 46 (47) 1 47

2.2 Маневицький 54 (55) 1 55

3 Житомирська 7 (7) 23 (63) 95 (301) 122 (363) 247 (734)

3.1
Володарськ-
Волинський

0 (8) 0 (8)

3.2 Ємільчинський 24 (44) 13 (75) 37 (119)

3.3 Коростенський 0 (1) 6 (26) 9 (86) 15 (113)

3.4 Луганський 1 (4) 6 (35) 10 (11) 17 (50)

3.5 Малинський 0 (1) 1 (0) 0 (103) 1 (104)

3.6 Народицький 4 (4) 18 (36) 11 (36) 28 (8) 61 (84)

3.7
Новоград-
Волинський

0 (8) 0 (28) 0 (36)

3.8 Овруцький 3 (3) 4 (19) 34 (107) 39 (30) 80(159)

3.9 Олевський 0 (2) 13 (45) 23 (14) 36 (61)

4 Івано-Франківська 0 (5) 0 (5)

4.1 Снятинський 0 (5) 0 (5)

5 Київська 69 (69) 20 (20) 4 (33) 20 (438) 113 (560)

5.1 Білоцерківський 0 (2) 3 (21) 3 (20)

5.2 Богуславський 0 (2) 1 (34) 1 (34)

5.3 Бородянський 0 (48) 0 (48)

5.4 Броварський 0 (5) 0 (5)

5.5 Васильківський 0 (1) 2 (8) 2 (8)

5.6 Вишгородський 4 (1) 5 (56) 9 (56)

5.7 Іванківський 0 (22) 4 (59) 4 (59)

5.8 Кагарлицький 0 (29) 0 (29)

5.9
Києво-Свято- 
шинський

0 (9) 0 (9)
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Продовження табл. 

Область,  
район

Зона 
відчу-
ження

Зона без- 
умовного 

(обов’язко- 
вого) від- 
селення

Зона  
гарантова- 
ного добро- 

вільного 
відселення

Зона по-
силеного 
радіоеко- 
логічного 
контролю

Разом

5.10 Макарівський 0 (45) 0 (45)

5.11 Миронівський 0 (19) 0 (19)

5.12 Обухівський 0 (20) 0 (8)

5.13 Поліський 11 (11) 20 (20) 0 (2) 0 (29) 31 (60)

5.14 Рокитнянський 0 (1) 1 (16) 1 (17)

5.15 Сквирський 0 (3) 0 (3)

5.16 Ставищенський 0 (7) 0 (7)

5.17 Таращанський 0 (4) 4 (14) 4 (18)

5.18 Фастівський 0 (10) 0 (10)

5. 19 Чорнобильський 58 (58) 58 (58)

5. 20
Ірпінська міськ- 
рада

0 (5) 0 (5)

5.21 м. Славутич 0 (1) 0 (1)

6 Рівненська 1* (1) 98 (273) 149 (65) 248 (339)

6.1 Березнівський 13 (56) 13 (56)

6.2 Володимирецький 15 (61) 52 (6) 67 (68)

6.3 Дубровицький 0 (1) 14 (58) 38 (0) 52 (59)

6.4 Зарічнянський 16 (52) 34 (0) 50 (52)

6.5 Рокитновський 1* (0) 37 (39) 1 (0) 39 (39)

6.6 Сарненський 16 (63) 11 (2) 27 (65)

7 Сумська 1 (2) 0 (9) 1 (11)

7.1 Шосткинський 1 (2) 0 (5) 1 (7)

7.2 Ямпільський 0 (4) 0 (4)

8 Тернопільська 0 (10) 0 (10)

8.1 Заліщицький 0 (1) 0 (1)

8.2 Чортківський 0 (9) 0 (9)

9 Хмельницька 0 (9) 0 (9)

9.1
Кам’янець-
Подільський

0 (4) 0 (4)

9.2 Чемеровецький 0 (5) 0 (5)

10 Черкаська 0 (4) 2 (99) 2 (103)
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Закінчення табл.

Область,  
район

Зона 
відчу-
ження

Зона без- 
умовного 

(обов’язко- 
вого) від- 
селення

Зона  
гарантова- 
ного добро- 

вільного 
відселення

Зона по-
силеного 
радіоеко- 
логічного 
контролю

Разом

10.1 Городищенський 0 (2) 0 (2)

10.2 Жашківський 0 (4) 0 (4)

10.3 Звенигородський 0 (2) 1 (11) 1 (13)

10.4 Канівський 0 (1) 0 (16) 0 (17)

10.5
Катеринопіль-
ський

0 (22) 0 (22)

10.6
Корсунь-Шев- 
ченківський

0 (13) 0 (13)

10.7 Лисянський 0 (1) 1 (8) 1 (9)

10.8 Маньківський 0 (2) 0 (2)

10.9 Тальнівський 0 (11) 0 (11)

10.10 Уманський 0 (3) 0 (3)

10.11 Христиновський 0 (1) 0 (1)

10.12 Черкаський 0 (1) 0 (1)

10.13 Шполянський 0 (5) 0 (5)

11 Чернівецька 0 (1) 0 (13) 0 (14)

11.1 Заставнівський 0 (7) 0 (7)

11.2 Кицьманський 0 (1) 0 (6) 0 (6)

12 Чернігівська 0 (2) 1 (61) 36 (190) 37 (253)

12.1 Козелецький 0 (3) 2 (37) 2 (40)

12.2 Корюківський 0 (3) 2 (27) 2 (30)

12.3
Новгород-
Сіверський

4 (4) 4 (4)

12.4 Ріпкинський 0 (1) 0 (14) 8 (56) 8 (71)

12.5 Семенівський 0 (15) 12 (41) 12 (56)

12.6 Сосницький 0 (1) 0 (6) 0 (7)

12.7 Чернігівський 0 (1) 1 (25) 8 (19) 9 (45)

Разом 76 (76) 44 (86) 357 (841) 337 (1290) 814 (2293)

Примітки:
1. 122 (363) – перше число – кількість населених пунктів, які за дозовим кри-

терієм за матеріалами дорзиметричної паспортизації 2003–2006 років можуть 
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бути віднесені до однієї із зон радіоактивного забрудненням відповідно до чинно-
го законодавства, друге число – кількість населених пунктів, які станом на 1 січня 
2007 року віднесено до відповідних зон.

2. 1* – єдине село (Вежиця), де у 2006 році розрахункова доза перевищила  
5 мЗв за рік.

Загальна чисельність осіб, які проживають на забруднених територіях, 
де вони можуть отримати дозу додаткового за рахунок чорнобильського 
викиду опромінення понад 0,5 мілізіверта на рік, складає:

Середня доза за рік Загальна чисельність Діти віком до 18 років

D > 5 мЗв/рік 986 319

1 мЗв/рік < D <5 мЗв/рік 135621 32758

0,5 мЗв/рік < D < 1 мЗв/рік 179874 54909

Станом на 1 січня 2007 року на територіях, що віднесені до зон раді-
оактивного забруднення у 12 областях України, проживає 2,15 млн осіб,  
із них дітей віком до 18 років – 460 тис. осіб.

ДАНІ ПРО ЗАБРУДНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Населенний пункт – Назва населеного пункту.
Зона – Приналежність до зони забруднення:
1 – зона відчуження;
2 – зона безумовного (обов’язкового) відселення;
3 – зона гарантованого добровільного відселення;
4 – зона посиленого радіоекологічного контролю.
Цезій в ґрунті – Щільність забруднення ґрунтів цезієм-137 (кілоБек-

керелів/м2) станом на 26.04.2006 р. 
Доза за 2006 рік – Розрахункова накопичена доза за 2006 рік (мілі-

Зіверт):
# – доза у 2005 році;
## – дані за 2006, 2005 р. відсутні. 
Доза за 70 років – Розрахункова накопичена доза за 70 років (мілі-

Зіверт) 
Цезій в молоці – Забруднення молока цезієм-137 (Беккерелів/л):
# – забруднення молока цезієм у 2005 році:
## – дані за 2006, 2005 р. відсутні.
ЛВЛ (мЗв) – Середній показник по населеному пункту дози внутріш-

нього опромінення людини за рахунок інкорпорованого цезію-137, яка 
розрахована за результатами вимірювання за допомогою лічильника ви-
промінювання людини.
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# – наведено максимальний середній показник та кількість вимірю-
вань попередніх років (2000–2006 рр.);

** – дані прямих вимірювань відсутні.
Кількість вимірювань – Кількість людей, які вимірювались для визна-

чення ЛВЛ по населеному пункту (осіб).

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

Вінницька область. Гайсинський район

село Басаличівка 4 15,8 0,05 2,4 0,6 * 0,01 127

село Бубнівка 4 13,4 0,06 2,0 2,1 0,01 1

село Дмитренки 4 24,1 0,08 3,3 1,2 0,03 1

село Карбівка 4 1,6 0,03 0,5 1,7 * 0,03 126

село Косанове 4 32,4 0,11 5,1 1,4 0,05 81

село Кузьминці 4 33,5 0,11 4,8 1,0 0,05 62

село Кунка 4 95,4 0,29 14,0 1,3 0,04 109

село Павлівка 4 38,3 0,14 5,6 1,3 ** 0

село Сокільці 4 38,8 0,13 5,5 1,3 0,05 13

село Степашки 4 32,7 0,11 4,3 2,2 * 0,01 96

селище Трубочка 4 20,6 0,07 3,0 0,7 0,05 22

село Харпачка 4 25,2 0,09 3,4 1,6 * 0,04 126

село Щурівці 4 15,8 0,06 2,4 1,2 0,05 30

село Ярмолинці 4 17,9 0,08 2,6 1,3 0,06 1

Вінницька область. Немирівський район

село Анциполівка 4 30,8 0,10 4,7 2,0 * 0,05 18

смт Брацлав 4 13,7 0,07 1,5 2,2 0,10 92

село Воробіївка 4 60,8 0,18 8,8 1,8 * 0,08 98

село Гвоздів 4 25,2 0,08 3,7 0,7 * 0,02 4

село Гостинне 4 24,6 0,09 4,0 2,1 0,03 79

село Грабовець 4 50,4 0,15 7,3 1,3 0,07 1

село Гранітне 4 17,7 0,06 2,7 0,6 * 0,04 1

село Гриненки 4 25,2 0,08 4,2 1,3 0,04 4

село Зяньківці 4 29,5 0,10 4,3 1,6 * 0,05 114

село Кудлаї 4 34,0 0,11 4,5 1,3 0,03 1
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Лука 4 66,4 0,20 9,0 1,3 0,03 6

село Никифорівці 4 44,2 0,14 6,3 0,6 0,04 94

село Нова 4 24,9 0,08 4,2 0,6 * 0,02 74

село Новоселівка 4 18,5 0,07 2,9 1,2 0,11 1

село Семенки 4 33,5 0,11 4,6 1,3 0,10 2

село Скрицьке 4 42,1 0,14 5,8 2,2 * 0,02 12

село Сорокодуби 4 26,0 0,09 4,9 1,3 0,04 1

село Стрільчинці 4 35,4 0,12 4,9 2,2 * 0,03 15

село Шура 4 69,9 0,20 9,2 1,3 * 0,02 5

Вінницька область. Тиврівський район

село Бушинка 4 56,8 0,17 7,8 1,8 * 0,03 123

село Василівка 4 26,8 0,08 3,8 0,6 0,05 92

село Зарванка 4 20,4 0,07 3,3 1,3 0,03 1

село Канава 4 44,2 0,13 7,2 1,2 * 0,03 67

село Рахни-
Польові

4 37,8 0,12 5,1 1,2 0,04 1

село Рогізна 4 20,6 0,07 2,9 1,2 * 0,09 94

село Сліди 4 53,3 0,17 7,2 2,1 0,04 99

село Уяринці 4 120,3 0,34 17,0 1,2 0,11 100

село Шершні 4 24,4 0,09 3,7 2,3 0,02 110

Вінницька область. Томашпільський район

село Антопіль 4 30,3 0,10 4,8 1,5 *0,03 7

село Благодатне 4 26,0 0,08 4,9 0,7 * 0,01 60

смт Вапнярка 4 26,0 0,09 2,8 1,5 0,09 99

село Горишківка  
(Горишків) 4 54,9 0,16 7,8 0,7 * 0,05 2

село Жолоби 4 46,1 0,15 6,5 2,1 * 0,06 110

село Забіляни 4 19,3 0,07 3,1 1,2 0,03 2

село Касянівка 4 24,6 0,08 3,6 0,7 0,04 2

село Марківка 4 17,9 0,06 3,1 0,6 * 0,05 1
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Олексан-
дрівка

4 16,3 0,06 2,6 1,8 0,04 119

село Паланка 4 18,2 0,07 2,7 2,3 0,05 88

Вінницька область. Тростянецький район

село Красногірка 4 67,0 0,20 9,1 1,2 0,04 60

місто Ладижин 4 21,7 0,07 5,4 0,5 0,02 103

Вінницька область. Тульчинський район

село Василівка 4 29,7 0,11 4,4 1,2 * 0,07 26

село Ганнопіль 4 52,8 0,20 7,1 2,1 0,02 1

село Журавлівка 4 38,0 0,12 5,9 1,5 * 0,03 107

село Заозерне 4 28,1 0,12 4,2 0,7 0,02 1

село Зарічне 4 60,0 0,18 11,0 1,7 0,04 92

смт Кирнасівка 4 69,4 0,21 6,5 1,6 0,03 117

село Клебань 4 49,0 0,15 7,0 1,2 * 0,04 102

село Крищинці 4 72,6 0,22 10,0 1,8 0,05 1

село Маньківка 4 12,1 0,06 1,7 1,4 * 0,06 1

селище Маркове 4 50,9 0,16 7,7 2,2 * 0,03 75

село Михайлівка 4 82,5 0,24 12,0 1,3 * 0,06 105

село Одаї 4 36,2 0,12 4,9 1,3 * 0,04 1

село Станіславка 4 49,3 0,15 7,7 1,8 0,03 2

село Тиманівка 4 28,7 0,10 4,5 1,9 * 0,04 120

місто Тульчин 4 32,9 0,10 6,5 1,3 0,03 81

селище Федьківка 4 23,3 0,09 3,5 1,4 * 0,01 26

село Холодівка 4 55,5 0,17 10,0 1,6 * 0,06 103

смт Шпиків 4 33,8 0,12 3,4 2,2 0,07 107

село Юрківка 4 64,0 0,20 9,7 1,1 * 0,02 31

Вінницька область. Чечельницький район

село Бондурівка 4 64,0 0,20 9,2 2,2 0,03 3

село Василівка 4 38,3 0,13 5,7 2,5 * 0,03 61

село Вербка 4 81,7 0,25 13,0 1,5 0,04 104
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Каташин 4 25,7 0,08 4,1 0,6 0,08 92

село Куренівка  
(Вербська)

4 19,0 0,07 3,1 1,2 * 0,02 12

село Рогізка 4 12,9 0,06 2,1 1,3 * 0,02 127

село Тартак 4 26,8 0,09 4,6 1,2 0,03 22

село Червона 4 35,6 0,11 5,5 0,9 0,02 2

смт Чечельник 4 27,1 0,11 3,7 1,3 0,02 64

Вінницька область. Шаргородський район

село Вербівка 4 29,5 0,10 4,1 0,6 * 0 85

село Голинчинці 4 31,1 0,11 5,1 1,3 * 0,01 105

село Джурин 4 43,1 0,15 5,9 1,2 * 0,04 86

село Зведенівка 4 48,2 0,15 6,8 1,2 0,06 1

село Мала 4 52,2 0,17 8,1 2,2 * 0,03 1

село Попелівка 4 56,3 0,18 8,3 1,3 * 0,04 107

село Рахни-Лісові 4 78,8 0,23 11,0 0,6 0,12 109

Волинська область. Камінь-Кашиїський район

село Боровне 3 31,1 0,62 27,0 71,3 * 0,2 106

село Брониця 3 22,0 0,42 19,0 46,1 0,19 100

село Бузаки 3 18,5 0,37 27,0 43,1 * 0,15 100

село Великий 
Обзир

3 9,1 0,44 19,0 54,1 0,16 70

село Верхи 3 11,0 0,46 19,0 55,4 0,2 75

село Видерта 3 52,2 0,66 20,0 72,3 * 0,18 200

село Видричі 3 12,9 0,35 18,0 42,7 0,19 98

село Винішок 3 6,4 0,32 16,0 38,2 0,20 25

село Воєгоща 3 42,9 0,48 18,0 50,9 * 0,07 230

село Волиця 3 12,1 0,36 19,0 41,1 * 0,2 100

село Ворокомле 3 28,4 0,41 22,0 46,3 0,17 30

село Городок 3 13,1 0,38 19,0 43,9 0,19 25

село Грудки 3 5,6 0,40 23,0 53,5 0,18 100
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Гута-Боро- 
венська

3 31,9 0,75 25,0 88,9 0,22 70

село Гута-Камін- 
ська

3 4,8 0,41 14,0 55,1 0,19 73

село Добре 3 7,8 0,26 18,0 32,0 0,17 100

село Дубровиця 3 5,6 0,39 15,0 52,0 * 0,22 100

село Житнівка 3 28,1 0,52 25,0 58,1 0,15 23

село Залазько 3 51,2 0,44 32,0 41,5 0,2 25

село Залісся 3 22,5 0,46 27,0 56,0 * 0,19 150

село Запруддя 3 9,1 0,36 13,0 46,8 * 0,2 100

село Іваномисль 3 25,4 0,80 29,0 99,2 * 0,17 101

місто Камінь-
Каширський

3 9,1 0,48 4,2 62,8 0,16 200

село Карасин 3 8,0 0,57 24,0 72,5 0,12 22

село Карпилівка 3 16,1 0,45 32,0 53,4 0,19 100

село Катуш 3 12,1 0,39 14,0 49,5 0,21 50

село Качин 3 45,5 0,46 35,0 46,8 0,09 104

село Клітицьк 3 9,9 0,36 16,0 45,1 0,18 53

село Краснилівка 3 10,4 0,37 18,0 47,1 0,20 49

село Личини 3 42,3 0,52 28,0 55,9 0,16 102

село Малий Обзир 3 11,0 0,56 19,0 70,7 0,24 15

село Малі Голоби 3 16,1 0,78 27,0 98,9 * 0,19 109

село Мельники-
Мостище

3 9,9 0,34 13,0 43,3 * 0,21 95

село Мостище 3 5,6 0,34 45,0 45,4 * 0,2 92

село Надрічне 3 18,2 0,62 23,0 75,4 0,27 17

село Нові Червища 3 10,2 0,46 25,0 56,7 * 0,23 107

село Нуйно 3 15,5 0,47 24,0 58,5 0,13 100

село Олександрія 3 30,5 0,43 24,0 48,4 0,19 62

село Олексіївка 3 6,7 0,35 19,0 45,1 0,06 47

село Оленине 3 12,3 0,62 20,0 78,4 0,18 101
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Ольшани 3 24,1 0,45 32,0 53,3 0,16 10

село Осівці 3 40,4 0,47 25,0 49,6 * 0,11 92

село Острівок 3 22,5 0,40 23,0 46,9 0,18 51

село Підбороччя 3 7,5 0,38 17,0 49,1 0,16 82

село Підріччя 3 6,2 0,40 20,0 52,9 0,16 86

село Підцир’я 3 4,6 0,41 12,0 54,7 * 0,19 123

село Піщане 3 12,3 0,42 25,0 50,1 * 0,09 226

село Пнівне 3 9,4 0,33 21,0 39,0 0,12 50

село Полиці 3 30,3 0,81 30,0 97,8 * 0,19 109

село Радошинка 3 8,0 0,41 19,0 53,8 * 0,23 50

село Раків Ліс 3 5,9 0,43 19,0 57,5 * 0,14 107

село Рудка-
Червинська

3 16,6 0,50 25,0 58,5 * 0,17 89

село Соснівка 3 7,8 0,40 18,0 48,9 0,2 79

село Сошичне 3 7,0 0,42 15,0 54,1 * 0,17 100

село Ставище 3 40,7 0,43 36,0 44,3 0,18 20

село Старі Чер-
вища

3 6,2 0,41 24,0 50,7 * 0,22 93

село Стобихва 3 15,0 0,44 19,0 51,3 0,21 17

село Стобихівка 3 14,2 0,47 19,0 60,1 0,13 16

село Теклине 3 22,8 0,39 21,0 45,2 0,19 53

село Тоболи 3 9,9 0,41 21,0 48,7 * 0,17 105

село Фаринки 3 19,0 0,38 25,0 42,4 0,17 104

село Хотешів 3 9,1 0,35 14,0 44,7 0,1 105

село Черче 3 15,0 0,41 20,0 51,4 0,19 100

село Яловацьк 3 8,0 0,34 13,0 44,2 0,17 50

Волинська область. Любешівський район

село Березичі 3 8,0 0,43 16,0 52,3 0,12 100

село Березна 
Воля

3 43,9 0,61 30,0 65,3 0,08 50

село Бихів 3 5,4 0,46 22,0 57,3 0,04 100
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Бірки 3 7,5 0,34 22,0 43,7 0,04 100

село Бучин 3 13,9 0,54 18,0 66,2 0,07 50

село Велика 
Глуша

3 12,6 0,38 27,0 46,9 0,04 100

село Великий 
Курінь

3 8,6 0,40 16,0 47,8 * 0,13 101

село Ветли 3 10,2 0,34 15,0 42,2 0,16 100

село Витуле 3 14,5 0,38 26,0 46,4 0,06 100

село Віл 3 12,6 0,91 24,0 117,4 0,21 50

село В’язівне 3 17,9 0,42 22,0 47,4 0,05 50

село Гірки 3 9,1 0,28 15,0 34,4 * 0,04 206

село Гречища 3 9,1 0,41 19,0 52,8 0,12 25

село Деревок 3 8,0 0,40 13,0 48,6 0,04 100

село Діброва 3 13,4 0,37 19,0 44,8 0,05 50

село Дольськ 3 21,4 0,67 21,0 84,9 0,06 100

село Залаззя 3 12,9 0,43 21,0 53,4 0,06 100

село Залізниця 3 10,7 0,38 22,0 44,4 * 0,16 130

село Заріка 3 10,7 0,44 17,0 52,0 * 0,12 97

село Зарудчі 3 12,9 0,62 15,0 77,5 * 0,07 130

село Каливиця 3 10,7 0,36 30,0 45,1 0,03 25

село Лахвичі 3 9,1 0,32 23,0 40,8 0,1 100

село Лобна 3 20,1 1,05 31,0 134,9 0,18 100

смт Любешів 3 19,6 0,49 12,0 55,4 0,09 200

село Любешівська 3 10,7 0,42 25,0 49,4 * 0,07 100

село Люботин 3 9,1 0,37 15,0 47,7 * 0,23 70

село Люб’язь 3 9,6 0,55 17,0 72,9 * 0,04 187

село Мала Глуша 3 7,5 0,41 23,0 52,5 0,05 100

село Міжгайці 3 12,1 0,36 23,0 41,8 * 0,15 110

село Мукошин 3 11,3 0,33 18,0 40,6 0,07 50

село Невір 3 8,0 0,43 29,0 55,9 * 0,12 100
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Нові Бере-
зичі

3 17,4 0,37 19,0 44,6 0,1 50

село Підкормілля 3 12,1 0,50 13,0 60,6 0,04 100

село Погулянка 3 13,4 0,37 23,0 45,9 * 0,05 161

село Пожог 3 16,1 0,53 19,0 63,1 0,06 25

село Проходи 3 12,3 0,41 20,0 47,3 0,08 50

село Рудка 3 17,1 0,34 19,0 36,7 * 0,17 99

село Сваловичі 3 22,0 0,39 22,0 42,2 0,3 25

село Седлище 3 8,0 0,40 19,0 48,4 0,06 100

село Селісок 3 8,0 0,58 15,0 74,0 * 0,05 180

село Судче 3 11,8 0,48 19,0 58,5 0,04 100

село Угриничі 3 7,0 0,92 18,0 121,9 0,04 100

село Хоцунь 3 8,6 0,28 18,0 32,2 0,11 50

село Хутомир 3 9,6 0,38 24,0 48,7 0,04 25

село Цир 3 7,0 0,40 22,0 52,7 0,05 100

село Шлапань 3 10,7 0,54 19,0 70,9 0,07 25

село Щитинь 3 9,4 0,26 24,0 30,9 0,03 100

Волинська область. Маневицький район

село Бережниця 3 18,2 0,85 31,0 107,9 0,07 40

село Будки 3 11,5 0,54 18,0 59,7 * 0,09 100

село Велика 
Ведмежка

3 16,1 0,62 16,0 68,2 0,08 17

село Велика 
Осниця

3 48,2 0,73 32,0 72,0 0,1 74

село Велика 
Яблунька

3 17,1 0,67 21,0 75,5 0,04 90

село Вовчицьк 3 20,4 0,76 22,0 87,2 0,15 9

село Галузія 2 24,6 1,33 46,0 165,3 0,05 87

село Гораймівка 3 4,3 0,23 13,0 25,5 0,04 63

село Городок 3 16,1 0,68 26,0 77,0 * 0,13 100

село Граддя 3 10,2 0,60 20,0 67,5 0,04 5



248

Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Градиськ 3 12,9 0,91 31,0 118,4 0,09 13

село Гута-Лісів- 
ська

3 15,5 0,69 17,0 78,7 0,1 24

село Довжиця 3 14,5 0,55 15,0 59,4 * 0,03 174

село Загорівка 3 19,3 0,71 22,0 79,7 * 0,12 50

село Замостя 3 13,4 0,59 20,0 65,8 0,07 28

село Заріччя 3 39,1 0,72 28,0 73,4 0,02 13

село Кам’януха 3 17,7 0,62 17,0 68,4 0,11 30

село Карасин 3 12,1 0,73 20,0 85,0 * 0,05 100

село Козлиничі 3 15,0 0,42 14,0 41,0 0,03 35

село Колодії 3 19,8 0,79 16,0 90,8 0,06 1

село Комарове 3 10,7 0,37 19,0 35,2 0,04 13

село Костюхнівка 3 19,8 0,96 26,0 114,8 * 0,03 101

село Красноволя 3 11,8 0,41 18,0 40,0 * 0,09 100

село Кукли 3 16,6 0,61 16,0 66,7 * 0,1 100

село Куликовичі 3 16,6 0,29 22,0 21,8 0,08 73

село Лишнівка 3 18,8 0,73 26,0 90,2 0,06 75

село Лісове 3 19,6 0,73 16,0 82,6 * 0,05 235

село Майдан 3 16,6 0,71 21,0 88,4 0,02 2

село Майдан-
Липненський

3 12,6 0,20 18,0 18,3 0,02 15

село Мала Вед-
межка

3 12,9 0,41 12,0 40,6 * 0,11 50

село Мала Осниця 3 34,3 0,55 33,0 52,5 0,02 17

село Мала 
Яблунька

3 24,6 0,45 18,0 49,0 0,04 20

смт Маневичі 3 23,0 0,47 15,0 44,7 0,09 138

село Матейки 3 16,6 0,41 18,0 37,8 0,05 24

село Набруска 3 16,6 0,95 26,0 121,6 0,07 24

село Нічогівка 3 20,9 0,42 23,0 38,2 0,1 78

село Нова Руда 3 14,5 0,81 26,0 102,5 0,08 74
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Нові Підца- 
ревичі

3 15,0 0,58 12,0 63,5 0,1 26

село Новосілки 3 19,8 0,53 21,0 55,4 0,04 5

село Оконськ 3 26,3 0,40 25,0 33,8 * 0,13 100

село Підгаття 3 10,7 0,54 14,0 59,2 * 0,09 50

село Погулянка 3 15,3 0,37 21,0 33,9 0,04 10

село Прилісне 2 13,9 0,80 33,0 93,9 0,07 68

село Рудка 3 11,8 0,59 19,0 66,8 * 0,05 50

село Северинівка 3 23,0 0,65 17,0 70,9 0,12 20

село Серхів 3 40,2 1,38 43,0 165,2 0,06 63

село Софіянівка 3 14,7 0,40 17,0 46,3 0,05 5

село Старий Чор-
торийськ

3 14,5 0,39 22,0 37,5 0,07 100

село Тельчі 3 12,1 0,38 17,0 36,0 * 0,11 100

село Троянівка 3 19,3 0,98 25,0 125,7 0,06 10

село Хряськ 3 18,2 0,41 16,0 37,8 0,04 10

село Цміни 3 14,5 0,42 18,0 40,3 0,04 4

село Череваха 3 27,9 0,37 20,0 36,4 * 0,06 102

село Черськ 3 12,9 0,69 21,0 87,8 * 0,06 99

село Чорниж 3 9,1 0,21 23,0 21,2 0,1 40

Житомирська область. Володарсько-Волинський район

село Гута-Добринь 4 40,8 0,19 8,6 9,9 * 0,06 61

село Добринь 4 19,0 0,08 5,2 1,8 * 0,06 105

село Іванівка 4 12,1 0,08 2,5 4,4 * 0,02 51

смт Іршанськ 4 62,7 0,29 12,0 15,9 * 0,04 258

село Краївщина 4 33,9 0,12 5,9 2,6 * 0,02 131

село Омелівка 4 19,1 0,07 4,7 1,7 * 0,02 39

село Шадура 4 10,3 0,05 2,5 1,0 * 0,02 61

село Яблунівка 4 25,2 0,12 4,4 6,2 * 0,02 30
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

Житомирська область. Ємільчинський район

село Адамове 3 29,5 0,21 18,0 17,3 ** 0

село Андрієвичі 4 16,6 0,07 3,6 3,0 0,02 3

село Антонівка 3 8,3 0,05 14,0 2,6 * 0,04 11

село Аполлонівка 4 27,6 0,12 15,0 5,8 * 0,01 9

село Бараші 4 18,5 0,08 8,6 3,3 * 0,01 1

село Бастова 
Рудня

3 20,6 0,71 19,0 91,8 0,04 98

село Березівка 4 13,1 0,07 11,0 4,1 * 0 4

село Березники 4 27,1 0,21 14,0 18,7 * 0,01 64

село Бобрицька 
Болярка

4 10,2 0,11 17,0 9,6 0,02 20

село Бобриця 3 14,5 0,09 10,0 5,4 * 0,05 53

село Болярка 4 18,2 0,07 8,8 2,3 * 0,09 69

село Брідок 4 18,8 0,07 19,0 2,1 * 0,06 61

село Будо-Боб- 
риця

4 5,1 0,05 8,2 3,7 * 0,02 1

село Варварівка 3 27,9 0,52 26,0 62,1 * 0,05 132

село Велика 
Глумча

3 43,9 0,53 12,0 57,5 * 0,1 250

село Велика 
Цвіля

4 37,8 0,13 8,9 3,5 * 0,02 37

село Великий 
Яблунець

4 16,3 0,07 6,3 3,5 0,01 6

село Верби 4 12,3 0,06 10,0 3,3 * 0,02 1

село Вересівка 3 31,6 0,23 20,0 18,7 * 0,09 13

село Вікторівка 3 21,4 0,09 12,0 2,3 0,01 3

село Вільхівка 3 19,3 0,09 10,0 4,7 * 0,04 3

село Вільшанка 4 17,1 0,10 16,0 6,6 ** 0

село Вірівка 4 16,3 0,07 3,8 3,0 * 0 15

село Володими-
рівка

4 45,8 0,61 23,0 67,6 0,04 3
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Ганнівка 4 54,1 0,17 10,0 3,1 * 0,01 34

село Ганнопіль 3 7,5 0,13 13,0 13,3 0,07 85

село Горбове 3 52,2 0,74 23,0 82,8 * 0,08 290

село Гута-Бобри- 
цька

4 11,5 0,06 10,0 3,3 * 0,02 24

село Гута-Зеле- 
ницька

4 23,3 0,09 6,8 3,4 * 0,02 2

село Дзержинськ 4 22,5 0,09 8,0 3,7 * 0,08 23

село Дібрівка 4 20,9 0,56 23,0 70,2 0,09 29

село Дуга 3 23,0 0,61 12,0 76,0 0,06 21

село Євгенівка 4 14,5 ## 2,8 ## * 0,02 10

село Єлизаветпіль 4 4,0 ## 13,0 ## * 0,02 12

смт Ємільчине 4 30,3 0,24 9,6 21,3 0,04 6

село Забаро-
Давидівка

4 45,3 0,60 21,0 65,4 0,05 13

село Запруда 4 31,1 0,20 18,0 15,9 * 0,01 200

село Заровенка 3 17,1 0,61 20,0 77,9 0,05 40

село Здоровець 3 41,8 0,73 22,0 86,2 0,06 26

село Зелениця 3 22,8 0,32 16,0 36,3 * 0 7

село Зорянка 3 46,9 0,18 13,0 5,9 * 0,03 1

село Зосимівка 3 100,7 0,31 32,0 5,0 0,03 28

село Ілляшівка 4 37,0 0,12 12,0 2,2 * 0,03 1

село Йосипівка 3 7,5 0,05 6,4 2,5 * 0,03 2

село Кам’янка 3 17,7 0,63 16,0 82,4 0,01 9

село Кам’яно- 
гірка

4 35,1 0,12 18,0 2,3 * 0,03 4

село Катеринівка 3 27,1 0,47 28,0 53,8 * 0,08 129

село Киселівка 3 9,6 0,55 21,0 74,1 0,03 29

село Киянка 4 11,3 0,06 4,4 2,9 * 0,01 7

село Королівка 4 32,9 0,11 9,9 2,0 * 0,04 13

село Косяк 4 38,3 0,13 13,0 3,2 * 0,06 12
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Кочичине 3 40,2 0,85 36,0 104,1 0,14 38

село Красногірка 3 25,7 0,17 11,0 13,7 * 0,01 4

село Крем’янка 4 12,3 0,05 2,8 1,0 * 0 3

село Кривотин 4 34,6 0,17 14,0 9,4 * 0,01 3

село Куліші 4 20,6 0,09 11,0 3,4 * 0,02 303

село Лебідь 4 32,7 0,12 12,0 2,0 * 0,07 1

село Лука 3 28,1 0,43 11,0 49,8 0,05 38

село Льонівка 3 48,8 0,19 23,0 6,5 * 0,11 66

село Майдан 3 9,4 0,05 8,0 3,1 * 0,05 3

село Мала Глумча 4 31,9 0,12 16,0 4,0 0,05 129

село Малий Кри-
вотин

4 59,2 0,19 15,0 3,2 0,05 29

село Малий 
Яблунець

4 21,2 0,12 7,5 8,4 * 0,01 6

село Малоглум-
чанка

3 28,9 0,40 10,0 45,1 0,04 19

село Маринівка 4 18,2 0,08 6,8 2,8 0,07 46

село Мар’янівка 4 14,7 0,09 4,9 5,6 * 0,01 1

село Медведеве 3 31,1 0,71 23,0 87,7 0,03 76

село Миколаївка 4 39,1 0,25 17,0 20,6 0,02 13

село Михайлівка 4 39,4 0,13 7,4 3,1 0,04 2

село Мойсіївка 3 15,3 0,17 18,0 17,5 * 0,08 41

село Мокляки 4 26,0 0,11 13,0 4,2 * 0,04 71

село Нараївка 4 11,0 0,10 5,3 8,2 * 0,02 115

село Неділище 3 17,1 0,69 15,0 90,9 * 0,04 65

село Непізнаничі 4 17,4 0,07 4,1 2,2 * 0,02 13

село Нитине 3 12,1 0,54 16,0 71,1 0,06 46

село Нові Серби 4 20,9 0,08 8,5 2,0 ** 0

село Новоолек-
сандрівка

3 8,8 0,20 23,0 24,2 0,03 25

село Новосілка 4 14,7 0,07 13,0 3,2 0,03 44
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Омелуша 3 19,8 0,22 18,0 22,2 * 0,03 9

село Осівка 4 43,4 0,17 10,0 6,0 0,04 1

село Осова 4 30,3 0,11 11,0 2,8 * 0,11 101

село Паранине 3 39,6 0,31 22,0 27,0 0,07 59

село Підлуби 3 49,6 0,74 25,0 84,8 0,09 247

село Покощеве 4 22,8 0,09 11,0 3,5 * 0,02 16

село Полоничеве 4 46,9 0,28 21,0 20,1 * 0,03 7

село Просіка 4 23,8 0,09 9,0 3,3 * 0,02 8

село Радичі 3 32,9 0,24 29,0 20,4 * 0,06 138

село Рихальське 4 17,4 0,09 5,2 5,8 ** 0

село Рогівка 4 13,1 0,06 2,3 2,3 * 0,09 31

село Руденька 3 129,4 1,03 26,0 96,2 0,09 108

село Рудня-Іва- 
нівська

3 31,9 0,76 24,0 93,7 0,06 141

село Рудня-
Миколаївка

4 48,8 0,24 18,0 14,5 0,04 2

село Рясне 3 11,3 0,76 16,0 100,8 * 0,03 114

село Садки 4 11,5 0,07 7,5 5,0 * 0,01 14

село Серби 4 31,3 0,20 13,0 13,8 * 0,01 24

село Сербо-Сло- 
бідка

4 15,5 0,07 11,0 3,3 * 0,01 34

село Сергіївка 4 30,8 0,10 13,0 2,1 0,03 103

село Середи 4 23,6 0,08 8,0 2,3 * 0,01 57

село Симони 4 31,3 0,11 13,0 2,7 * 0,02 119

село Синявка 3 7,2 0,04 9,6 2,2 * 0,03 4

село Ситне 4 41,0 0,25 20,0 17,3 * 0,04 4

село Сімаківка 4 23,0 0,12 8,3 6,2 * 0,01 2

село Сорочень 3 9,6 0,07 12,0 5,3 * 0,04 36

село Спаське 4 27,9 0,27 19,0 24,4 * 0,03 6

село Стара Гута 4 20,6 0,09 5,9 3,3 * 0,03 1
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Старий 
Хмерин

4 41,5 0,13 6,8 2,5 * 0,06 42

село Старі Не-
пізнаничі

4 17,7 0,07 3,3 1,7 * 0,02 50

село Старі Серби 4 12,6 0,07 7,9 4,5 * 0,02 26

село Степанівка 4 19,8 0,08 6,6 2,5 0,04 4

село Тайки 4 42,9 0,15 12,0 3,5 * 0,02 24

село Усолуси 3 11,0 0,05 14,0 1,8 * 0,07 43

село Хотиж 3 13,7 0,83 15,0 110,2 0,03 26

село Хутір-
Мокляки

4 30,3 0,12 9,4 2,9 * 0,04 150

село Червоний 
Бір

4 6,4 0,04 12,0 2,9 * 0,1 20

село Чміль 4 32,1 0,15 10,0 7,0 * 0,03 24

село Шевченкове 3 17,4 0,75 18,0 99,1 0,03 79

село Яблунівка 4 20,6 0,13 4,6 10,5 0,01 20

смт Яблунець 4 20,4 0,08 8,4 2,6 * 0 27

село Яменець 4 30,5 0,12 13,0 4,0 * 0,03 2

Житомирська область. Коростенський район

село Барди 3 54,9 0,23 20,0 11,6 * 0,13 1

село Березівка 4 110,4 0,34 19,0 5,8 * 0,05 4

село Березневе 4 30,3 0,15 9,2 9,3 * 0,01 3

село Берестовець 3 148,1 0,46 22,0 8,3 0,1 107

село Бехи 3 215,6 0,92 33,0 48,8 0,17 104

село Білка 4 28,4 0,12 5,5 4,2 * 0,03 1

село Болярка 4 56,0 0,18 12,0 3,3 * 0,01 1

село Бондарівка 4 28,9 0,12 7,5 4,5 * 0,01 18

село Боровиця 4 43,9 0,14 7,6 2,9 * 0,01 8

селище Броди 4 31,3 0,16 6,4 9,7 ** 0

село Булахівка 4 124,6 0,40 21,0 8,2 * 0,13 2

село Васьковичі 4 76,9 0,28 16,0 9,0 * 0,07 118
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Велень 3 134,7 0,50 23,0 19,1 0,04 11

село Великий Ліс 4 86,3 0,30 16,0 9,6 * 0,01 1

село Веселівка 4 30,0 0,12 5,8 4,6 * 0,09 108

село Вигів 3 97,8 0,32 21,0 7,2 * 0,09 79

село Видень 4 137,2 0,41 21,0 5,2 0,11 41

село Винарівка 4 48,2 0,15 8,6 1,5 * 0,03 17

село Вороневе 3 350,9 1,31 67,0 52,9 0,09 71

село Горбачі 3 106,9 0,40 21,0 15,5 * 0,18 33

село Горщик 4 32,9 0,12 15,0 4,0 * 0,08 1

село Граби 4 32,1 0,11 6,3 2,3 * 0,02 79

село Грозине 3 133,4 0,43 25,0 9,9 * 0,05 198

село Гулянка 4 39,1 0,18 7,5 8,0 * 0,01 5

село Давидки 3 148,4 0,43 24,0 4,5 0,1 102

село Десятини 4 27,6 0,12 6,0 4,1 * 0,01 1

село Діброва 4 37,8 0,12 7,6 2,1 * 0,01 7

село Дідковичі 4 49,8 0,19 11,0 7,6 * 0,02 9

село Домолоч 4 45,3 0,16 7,9 4,9 * 0,01 2

село Дружбівка 4 77,1 0,26 15,0 7,4 * 0,02 2

село Жабче 3 205,5 0,68 29,0 18,5 0,1 142

село Житомир-
ське

3 215,1 0,68 30,0 14,4 * 0,1 88

село Жупанівка 3 73,1 0,25 16,0 6,4 * 0,08 50

село Заріччя 4 49,6 0,18 12,0 5,7 * 0,01 1

село Зарубинка 4 34,0 0,13 6,5 4,8 * 0,02 26

село Злобичі 4 28,9 0,11 5,5 2,4 * 0,03 1

село Зубівщина 4 87,3 0,28 14,0 5,5 * 0,01 11

село Іванівка 4 32,9 0,13 6,2 3,9 * 0,04 99

село Іванопіль 4 33,2 0,13 6,7 4,2 ** 0

селоІскорость 4 83,0 0,25 15,0 3,2 * 0,02 1

село Каленське 4 71,8 0,26 13,0 9,6 * 0,01 23



256

Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Калинівка 4 60,0 0,21 13,0 5,8 * 0,01 11

село Кам’яна Гора 4 19,0 0,08 4,4 2,4 * 0,03 51

село Клочеве 3 114,9 0,40 17,0 12,6 0,15 57

село Ковалі 4 23,3 0,10 7,1 3,9 * 0,05 69

село Ковалівщина 4 32,1 0,12 6,8 3,3 * 0,03 12

село Ковбащина 4 65,4 0,25 12,0 10,6 * 0,01 2

село Кожухівка 3 186,4 0,53 30,0 4,6 0,11 103

село Корма 4 74,5 0,28 13,0 11,7 ** 0

місто Коростень 3 188,9 1,07 21,0 80,2 0,02 690

село Красногірка 3 62,1 0,21 13,0 5,7 * 0,11 44

село Краснопіль 4 69,9 0,23 12,0 5,2 * 0,01 5

село Красносілка 4 30,8 0,12 8,2 3,7 * 0,01 23

село Кропивня 4 33,8 0,13 6,0 4,1 * 0,05 119

село Купеч 3 159,9 0,50 26,0 10,5 0,12 74

село Купище 3 204,4 0,74 36,0 27,4 0,13 103

село Лісівщина 4 45,0 0,24 8,7 15,7 * 0,04 117

село Лісобуда 4 28,9 0,16 5,3 10,2 * 0,01 35

село Майданівка 4 42,3 0,14 7,8 2,1 * 0,06 11

село Мала Зубів-
щина

4 59,5 0,20 10,0 5,8 * 0,02 2

село Мединівка 4 71,5 0,40 13,0 29,4 * 0,05 4

село Межирічка 4 61,6 0,37 11,0 27,9 * 0,04 15

село Мелені 4 31,6 0,11 5,9 2,2 * 0,04 130

селище Мирний 4 48,2 0,24 8,6 14,3 * 0,01 68

село Михайлівка 4 81,4 0,28 15,0 7,6 * 0,01 3

село Мойсіївка 4 38,0 0,18 6,8 10,2 * 0,02 52

село Мошківка 4 47,1 0,16 9,9 4,3 ** 0

село Немирівка 3 314,8 1,14 62,0 39,4 0,13 76

село Нивки 4 28,9 0,11 5,2 2,1 * 0,01 2

село Новаки 4 60,5 0,20 13,0 4,5 * 0,05 94
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Продовження табл. 

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Новина 4 23,3 0,08 5,2 1,5 * 0,03 99

село Обиходи 2 142,2 0,45 32,0 9,0 0,13 4

село Обиходівка 3 59,7 0,25 14,0 11,6 * 0,15 12

село Олексан-
дрівка

4 16,9 0,09 3,6 3,1 * 0,02 13

село Охотівка 4 29,5 0,13 6,4 4,8 * 0,02 9

село Першотрав-
неве

4 32,1 0,11 6,4 2,0 * 0,04 54

село Піски 3 72,3 0,22 14,0 3,1 * 0,07 34

село Плещівка 4 65,1 0,19 11,0 1,3 * 0,16 102

село Поліське 4 57,3 0,21 11,0 6,9 * 0,02 1

село Полянка 4 28,7 0,10 5,5 1,2 * 0,05 82

село Пугачівка 4 42,6 0,18 9,7 8,5 * 0,01 8

село Радянське 4 27,1 0,11 6,8 5,1 ** 0

село Ришавка 4 35,1 0,12 7,0 2,5 * 0,01 10

село Розівка 4 55,2 0,19 9,3 3,6 * 0,02 4

село Розтяжин 4 112,8 0,33 18,0 3,6 * 0,07 8

село Рудня  
(Поліська)

4 14,2 0,24 7,8 27,3 ** 0

село Рудня
(Ришавська)

4 16,1 0,07 7,3 2,4 * 0,02 7

село Рудня-Біл- 
ківська

4 20,6 0,11 5,1 5,8 ** 0

село Рудня-
Ушомирська

4 41,5 0,18 9,5 8,1 ** 0

село Садибне 4 38,0 0,18 10,0 10,1 ** 0

село Сантарка 4 37,2 0,17 11,0 9,6 * 0,02 4

село Сарновичі 3 81,2 0,30 18,0 9,1 0,17 107

село Сингаї 3 82,8 0,33 19,0 13,9 0,1 192

село Соболівка 4 43,9 0,16 9,1 5,3 * 0 2

селище Сокорики 3 264,4 1,03 48,0 45,8 0,06 82

село Ставище 4 40,4 0,14 7,6 2,8 * 0,02 9
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Старики 4 21,7 0,09 5,3 2,4 ** 0

село Стремигород 4 77,4 0,25 14,0 4,9 * 0,01 36

село Струмок 4 27,1 0,17 6,2 12,3 ** 0

село Субине 4 82,2 0,26 13,0 5,9 * 0,01 1

село Сушки 4 21,4 0,09 4,0 3,0 * 0,02 130

селище Ушиця 4 25,6 0,13 6,1 7,5 * 0,04 1

село Ушомир 4 40,4 0,25 12,0 20,0 * 0,05 116

село Ходаки 4 68,3 0,21 11,0 4,0 * 0,08 32

село Ходачки 4 68,6 0,20 11,0 2,4 ** 0

село Холосне 4 26,8 0,10 5,5 1,6 * 0,01 26

село Хотинівка 4 91,3 0,28 13,0 4,6 * 0,04 1

село Чигирі 3 356,0 1,17 54,0 30,6 * 0,05 260

село Чолівка 4 77,1 0,36 12,0 20,9 * 0,02 1

село Шатрище 3 148,7 0,44 30,0 6,0 0,12 81

село Шершні 4 24,4 0,10 4,9 2,9 * 0 4

село Щорсівка 4 54,4 0,18 11,0 4,9 * 0,02 1

Житомирська область. Лугинський район

село Березовий 
Груд

4 135,0 0,47 26,0 14,2 0,05 89

село Бобричі 3 115,5 0,43 33,0 15,3 0,1 140

село Бовсуни 3 65,9 0,22 39,0 4,7 0,03 7

село Буда 3 38,0 0,24 22,0 14,9 * 0,44 16

село Будо-Літки 4 87,6 0,31 20,0 10,4 0,05 116

село Великий 
Дивлин

3 59,7 0,19 27,0 3,3 0,02 7

село Великий Ліс 4 92,2 0,28 33,0 4,4 * 0,08 18

село Вербівка 3 59,7 0,19 31,0 3,0 0,06 1

село Волошине 3 206,5 0,93 41,0 53,4 0,14 105

село Глухова 4 43,1 0,15 11,0 4,7 * 0,08 39

село Діброва 3 86,5 0,29 43,0 7,4 0,08 41
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Жеревці 3 211,6 0,74 49,0 23,0 0,32 3

смт Жовтневе 3 32,9 0,45 30,0 50,5 0,07 2

село Запілля 3 128,0 0,57 47,0 27,2 0,05 5

село Зарічка 3 233,3 0,77 49,0 20,8 0,07 2

село Іванівка 3 63,8 0,21 30,0 5,1 * 0,08 1

село Калинівка 4 42,9 0,15 16,0 3,4 0,01 4

село Кам’яна 
Гірка

3 58,1 0,31 25,0 16,0 * 0,01 46

село Красносілка 3 111,4 0,50 32,0 26,5 * 0,22 1

село Красностав 4 55,2 0,19 19,0 4,6 * 0,01 10

село Кремне 3 59,7 0,23 25,0 5,3 0,01 16

село Крупчатка 3 165,0 0,69 60,0 33,9 0,08 39

село Леонівка 3 44,2 0,16 25,0 3,8 * 0,07 16

село Липники 3 87,3 0,27 36,0 4,7 0,02 22

село Літки 4 63,8 0,22 20,0 5,9 0,02 7

смт Лугини 3 89,7 0,29 28,0 6,4 0,06 106

селище Лугинки 2 89,5 0,28 28,5 4,8 0,31 23

село Малахівка 3 231,2 0,72 58,0 5,6 0,01 3

село Малий 
Дивлин

2 39,6 0,15 17,0 5,5 * 0,92 36

село Нова Рудня 3 127,8 0,50 23,0 21,8 0,08 87

село Нові Новаки 4 80,1 0,26 15,0 5,9 * 0,07 4

село Новосілка 4 73,4 0,24 16,0 4,9 * 0,06 1

село Осни 3 74,7 0,29 26,0 7,3 0,07 1

село Остапи 3 85,7 0,36 47,0 16,7 * 0,14 58

село Підостапи 4 61,9 0,20 20,0 3,9 * 0,15 99

село Повч 3 167,4 0,58 54,0 17,4 0,05 4

село Путиловичі 3 61,6 0,80 29,0 87,3 0,01 11

село Радогоща 3 115,7 0,42 27,0 14,1 0,11 102

село Рудня-
Жеревці

2 259,3 0,83 100,0 18,8 0,18 51
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Рудня-Пов- 
чанська

2 330,3 0,96 100,0 9,1 0,05 2

село Солов’ї 3 54,6 0,21 20,0 6,6 0,07 74

село Станційне 3 80,9 0,27 15,0 6,3 ** 0

село Старі Новаки 3 84,9 0,29 31,0 6,7 0,05 1

село Старосілля 4 72,9 0,23 17,0 3,5 * 0,02 1

село Степанівка 3 191,0 0,60 47,0 12,5 0,06 109

село Теснівка 3 63,5 0,22 26,0 5,5 0,04 57

село Топільня 3 144,1 0,50 31,0 15,5 0,03 2

село Чапаєвка 3 94,6 0,34 21,0 12,0 0,02 2

село Червона 
Волока

3 137,7 0,73 47,0 49,1 0,09 5

Житомирська область. Малинський район

село Баранівка 4 40,4 0,15 7,5 3,6 ** 0

село Барвінки 4 43,4 0,15 8,2 2,6 0,06 2

село Березине 4 16,3 0,15 4,1 13,2 0,05 7

село Білий Берег 4 27,3 0,10 5,8 2,7 ** 0

село Будницьке 4 58,9 0,18 9,6 1,0 0,03 28

село Будо-Вороб’ї 4 28,9 0,12 8,0 4,1 * 0,07 105

село Буки 4 37,5 0,15 8,4 5,8 * 0,09 1

село Бучки 4 25,2 0,12 6,4 6,3 0,02 12

село Вишів 4 46,1 0,14 8,4 1,3 * 0,16 1

село Вишнянка 4 41,3 0,13 7,5 2,4 * 0,04 1

село Візня 4 17,1 0,09 4,3 5,1 0,03 69

село Владівка 4 42,6 0,15 7,4 4,3 * 0,52 98

село Вороб’їв- 
щина

4 28,7 0,10 5,4 1,4 0,04 23

село Ворсівка 4 12,1 0,09 3,1 5,9 0,03 28

село В’юнище 4 9,9 0,14 3,6 14,1 0,03 24

село Гамарня 4 29,2 0,09 5,1 1,0 * 0,58 229

село Головки 4 50,1 0,17 8,4 3,7 0,03 56
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Горинь 4 15,5 0,15 5,3 13,8 0,04 23

смт Гранітне 4 12,6 0,09 3,3 5,8 * 0,31 137

село Гуска 4 28,4 0,13 7,0 6,0 0,03 50

село Гута-Лога- 
нівська

4 20,9 0,15 6,1 11,0 0,05 148

село Гутянське 4 34,0 0,16 5,9 8,2 ** 0

село Діброва 4 27,6 0,11 5,8 3,5 0,04 41

село Дружне 4 55,5 0,18 10,0 4,5 0,05 15

село Єлівка 4 14,7 0,14 2,9 13,0 0,03 44

село Жабоч 4 7,2 0,05 1,9 1,9 0,03 38

село Жовтневе 4 71,8 0,23 11,0 4,2 * 0 1

село Забране 4 23,8 0,09 7,6 1,3 * 0,01 4

село Загребля 4 15,0 0,07 3,8 2,8 * 0,11 46

село Заліски 4 34,3 0,14 6,4 5,0 * 0,01 1

село Зелений Гай 4 53,6 #0,2 9,9 #6,3 0,09 20

село Зибин 4 13,7 0,07 2,9 2,6 ** 0

село Іванівка 4 9,6 0,06 2,2 2,8 ** 0

село Йосипівка 4 54,6 0,29 10,0 19,3 * 0 2

село Кам’янка 4 17,9 0,09 3,6 4,4 0,03 70

село Квітневе 4 50,4 0,16 9,7 3,7 0,03 114

село Клітня 4 26,3 0,11 6,1 3,4 * 0,06 68

село Королівка 4 8,8 0,09 2,6 8,1 0,05 11

село Крупське 4 26,3 0,14 5,8 8,8 * 0,04 3

село Крушники 4 33,8 0,15 6,7 7,9 * 0,03 1

село Ксаверів 4 33,8 0,16 6,7 8,5 * 0,07 126

село Кутище 4 50,4 0,16 10,0 3,1 0,05 17

село Липляни 4 45,3 0,15 7,8 2,9 0,05 95

село Лідівка 4 18,8 0,07 3,9 2,2 ** 0

село Лісна 4 23,6 0,11 5,5 5,1 ** 0

село Лісове 4 71,0 0,21 13,0 2,6 ** 0
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Луки 4 20,9 0,11 6,5 6,1 ** 0

село Лумля 4 27,3 0,09 5,2 1,6 * 0,34 36

село Любовичі 4 43,7 0,16 8,6 4,3 * 0,03 4

місто Малин 4 18,5 0,08 5,5 2,8 0,04 159

село Малинівка 4 23,0 0,08 4,5 1,0 * 0,02 1

село Мар’ятин 4 83,3 0,26 14,0 5,2 * 0,11 4

село Морозівка 4 32,1 0,10 5,5 1,0 * 0,04 106

село Недашки 4 39,4 0,19 8,2 11,0 0,08 78

село Нова Гута 4 33,8 0,11 6,2 1,1 0,04 28

село Нова Діброва 4 28,9 0,12 6,2 4,0 0,05 75

село Нова Рут-
вянка

4 36,2 0,12 6,4 2,3 ** 0

село Нове Життя 4 19,8 0,08 5,4 2,4 0,05 26

село Нові Вороб’ї 4 24,4 0,10 6,1 4,7 * 0,06 75

село Новобрат-
ське

4 39,6 0,13 6,8 1,4 * 0,04 102

село Новоселиця 4 35,4 0,12 8,4 2,4 * 0,32 9

село Нянівка 4 8,8 0,04 2,3 1,2 ** 0

село Ободівка 4 17,1 0,15 6,8 12,6 0,04 30

село Омелянівка 4 34,8 0,13 6,5 4,9 0,02 1

село Першотрав-
неве

4 23,6 0,12 6,2 6,0 0,04 20

село Пиріжки 4 27,6 0,12 5,1 4,9 * 0,02 2

село Писарівка 4 45,8 0,16 7,8 3,6 ** 0

село Привітне 4 28,1 0,12 6,4 4,9 * 0,06 38

село Пристан-
ційне

4 86,5 0,26 16,0 2,9 ** 0

село П’ятидуб 4 28,1 0,11 5,2 3,8 0,06 2

село Репище 4 27,6 0,11 5,0 3,2 0,02 42

село Різня 4 46,6 0,15 8,1 2,1 * 0,02 10

село Рубанка 4 8,8 0,06 2,4 3,4 0,02 22
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Рудня-
Вороб’ївська

4 21,7 0,14 4,5 10,9 * 0,05 4

село Рудня-
Городищенська

4 16,1 0,08 3,7 3,2 0,03 62

село Рудня-
Калинівка

2 346,9 0,96 52,0 1,3 0,18 7

село Рутвянка 4 32,7 0,11 6,0 3,3 ** 0

село Савлуки 4 75,5 0,24 13,0 5,4 * 0,1 1

село Свиридівка 4 29,5 0,11 5,5 4,1 0,04 61

село Сичівка 4 17,1 0,11 4,9 7,7 ** 0

село Скурати 4 39,4 0,13 7,0 1,3 * 0,02 7

село Слобідка 4 19,8 0,08 4,1 3,8 * 0,27 25

село Соснівка 4 11,3 0,13 4,1 11,7 0,03 28

село Стара Гута 4 23,6 0,11 4,6 5,7 0,01 10

село Старі 
Вороб’ї

4 18,8 0,11 4,6 7,4 ** 0

село Стасева 4 30,0 0,12 7,4 3,6 0,05 18

село Стримів-
щина

4 49,8 0,15 8,7 2,1 0,03 46

село Тарасівка 4 13,1 0,07 3,1 3,6 0,04 52

село Тишів 4 60,8 0,18 11,0 2,5 0,03 96

село Тростяниця 4 31,1 0,12 7,2 3,8 0,04 60

село Трудолю-
бівка

4 53,3 0,18 9,8 3,9 ** 0

село Українка 4 22,0 0,10 4,9 4,6 * 0 2

село Устинівка 4 13,4 0,06 3,0 2,3 0,03 97

село Федорівка 4 21,4 0,11 4,2 6,3 * 0,6 94

село Фортуна-
тівка

4 8,6 0,04 2,2 1,0 0,1 1

село Червоний 
Лан

4 71,5 0,22 13,0 2,7 0,05 60

село Червоний 
Плугатар

4 40,2 0,14 8,0 3,7 ** 0
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

смт Чоповичі 4 44,5 0,15 8,2 4,1 0,03 83

село Шевченкове 4 54,6 0,16 10,0 1,4 ** 0

село Щербатівка 4 22,8 0,08 8,7 1,2 * 0,06 1

село Юрівка 4 16,9 0,07 3,3 1,0 ** 0

село Яблунівка 4 39,9 0,16 8,0 7,4 * 0,05 5

село Ялцівка 4 9,9 0,06 2,3 3,0 ** 0

село Ярочище 4 28,1 0,12 6,8 4,6 ** 0

Житомирська область. Народицький район

село Бабиничі 3 91,1 0,32 27,0 9,0 * 0,16 105

село Базар 2 263,6 0,98 57,0 36,2 0,21 145

село Батьківщина 3 202,8 ## 40,0 ## * 0,56 4

село Болотниця 4 95,1 0,30 14,0 6,2 * 0,07 143

село Бродник 3 42,6 0,24 18,0 14,3 * 0,06 5

село Буда-Голу- 
бієвичі

4 60,3 0,25 13,0 11,2 * 0,38 4

село Булів 2 289,0 ## 64,0 ## * 0,58 2

село Великі 
Міньки

2 249,4 ## 51,0 ## * 0,56 18

село Вила 4 20,6 0,13 4,8 8,7 * 0,13 1

село Вільхова 3 79,3 ## 34,0 ## * 0,43 10

село В’язівка 3 57,1 0,22 16,0 4,6 * 0,25 87

село Ганнівка 2 192,9 1,36 66,0 115,8 0,4 18

село Голубієвичі 2 320,1 #1,00 53,0 #25,0 0,08 3

село Грезля 3 74,2 0,50 21,0 40,2 0,18 36

село Гута-Ксаве- 
рівська

3 116,0 0,70 27,0 52,9 0,14 9

село Гуто-
Мар’ятин

3 84,1 0,26 17,0 4,2 * 0,1 104

село Давидки 3 95,4 0,40 22,0 18,9 0,22 92

село Жерев 3 94,0 0,33 32,0 10,3 0,19 63

село Журавлинка 2 324,9 ## 60,0 ## * 0,15 3



265

Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Закусили 3 119,2 0,42 35,0 13,4 0,17 115

село Залісся 3 143,0 0,48 24,0 10,7 0,24 106

село Калинівка 2 273,0 0,85 61,0 15,2 0,17 17

село Карпилівка 2 195,0 ## 31,0 ## * 0,09 5

село Клочки 3 76,3 0,31 29,0 14,4 * 0,24 109

село Колосівка 2 158,0 ## 59,0 ## ** 0

село Ласки 3 92,2 0,31 24,0 7,1 0,11 131

село Латаші 3 96,7 0,28 33,0 2,7 * 0,06 130

село Липлянщина 3 55,2 0,24 13,0 9,5 * 0,15 5

село Листвинівка 2 156,4 ## 59,0 ## * 0,55 12

село Лозниця 2 547,8 1,59 100,0 19,4 0,37 13

село Любарка 2 287,2 0,85 52,0 12,8 0,27 9

село Межиліска 2 170,9 0,60 31,0 19,5 0,11 93

село Мотійки 3 162,3 0,72 40,0 37,4 0,33 83

смт Народичі 2 253,4 1,24 29,0 79,7 0,12 41

село Недашківка 4 17,7 0,29 4,1 29,9 * 0,06 10

село Нова Радча 3 75,0 0,44 30,0 33,7 0,21 71

село Новий До-
рогинь

3 122,2 0,38 23,0 5,4 0,1 80

село Норинці 3 81,2 0,25 28,0 4,4 * 0,07 45

село Одруби 3 137,7 0,44 21,0 3,9 0,17 26

село Оржів 3 77,7 0,23 14,0 1,9 0,08 13

село Осика 2 264,7 ## 53,0 ## * 0,04 4

село Радча 3 59,5 0,56 18,0 53,4 0,16 106

село Ровба 3 71,8 ## 52,0 ## * 0,33 6

село Розсохівське 2 439,9 1,33 100,0 20,7 0,34 28

село Рубежівка 4 57,9 0,19 10,0 3,2 * 0,07 63

село Рудня-База- 
рська

2 192,9 0,77 45,0 32,7 0,32 46

село Рудня-
Кам’янка

3 126,2 ## 29,0 ## * 0,23 5
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Савченки 3 87,1 ## 43,0 ## * 0,04 5

село Селець 2 224,2 1,12 67,0 73,6 0,36 114

село Сингаї 4 60,8 0,20 19,0 5,3 * 0,11 2

село Славенщина 3 123,0 0,37 23,0 4,8 0,12 56

село Славковиці 4 48,5 ## 10,0 ## * 0,23 1

село Слобода-
В’язівка

3 67,5 0,29 19,0 10,7 * 0,2 40

село Стара Радча 3 161,3 0,78 49,0 45,4 0,19 3

село Старий До-
рогинь

3 119,7 0,37 34,0 6,2 0,07 92

село Старий 
Кужіль

3 86,5 ## 25,0 ## * 0,11 5

село Снитище 3 109,8 0,34 30,0 4,9 * 0,1 108

село Сухарівка 3 151,9 0,51 30,0 12,3 0,08 74

село Тичків 3 82,5 0,60 24,0 53,5 0,17 5

село Червоне 4 101,8 0,30 16,0 3,0 * 0,05 18

село Яжберень 3 183,0 0,53 25,0 3,7 0,09 96

Житомирська область. Новоград-Волинський район

село Абрамок 4 16,3 0,07 5,9 1,7 * 0,05 19

село Анастасівка 4 11,5 0,04 3,1 1,2 * 0,04 34

село Берегове 4 18,8 0,07 4,3 1,8 * 0,02 289

смт Броницька 
Гута

3 18,5 0,29 8,7 33,9 0,06 212

село Брониця 3 24,4 0,15 18,0 10,6 0,05 100

село Вербівка 4 13,9 0,06 3,2 1,5 * 0,06 55

село Вишківка 4 9,6 0,05 2,2 1,6 * 0,05 192

село Вірівка 4 15,3 0,07 3,1 2,1 * 0,05 60

смт Городниця 4 22,8 0,07 2,9 1,0 * 0,07 117

село Дібрівське 4 10,2 0,05 2,6 1,6 * 0,04 26

село Дубники 3 57,3 0,38 35,0 31,2 0,08 102

село Калинівка 4 4,3 0,03 1,3 1,2 ** 0
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Карпилівка 4 20,4 0,13 4,4 9,1 ** 0

село Кленова 3 16,9 0,14 7,1 12,3 0,07 101

село Красилівка 4 12,1 0,06 2,6 2,2 * 0,05 101

село Красилівське 4 17,7 0,08 6,1 2,4 * 0,05 202

село Курчицька 
Гута

4 26,5 0,16 13,0 11,1 * 0,1 100

село Курчиця 4 36,2 0,11 9,9 1,6 * 0,12 101

село Липине 3 23,8 0,20 12,0 18,9 0,07 36

село Лучиця 4 10,2 0,05 3,1 1,8 ** 0

село Мала Анас-
тасівка

4 13,7 0,05 3,9 1,0 * 0,04 100

село Мала Цвіля 4 32,9 0,11 8,3 1,0 * 0,06 27

село Михіївка 3 25,4 0,09 9,2 2,2 0,04 48

село Морозівка 4 11,3 0,05 2,4 1,0 * 0,04 206

село Новозелене 4 17,9 0,08 5,0 2,1 * 0,04 88

село Партизанське 4 19,3 0,11 4,7 5,9 * 0,03 17

селище Перелісок 4 9,9 0,05 3,2 2,5 * 0,03 17

село Перелісянка 3 16,9 0,09 7,4 5,9 0,06 31

село Повчине 4 4,6 0,03 1,5 0,8 ** 0

село Прихід 3 27,9 0,11 23,0 3,7 0,04 19

село Суховоля 4 7,0 0,05 2,1 3,1 ** 0

село Таращанка 4 13,1 0,06 2,5 1,0 * 0,05 59

село Федорівка 4 9,1 0,04 2,1 0,8 ** 0

село Ходурки 4 45,0 0,15 9,1 3,2 * 0,11 98

село Червона 
Воля

4 14,2 0,14 6,9 13,4 ** 0

село Чижівка 4 9,1 0,06 1,9 3,1 * 0,01 52

Житомирська область. Овруцький район

село Антоновичі 3 30,5 0,11 25,0 3,2 * 0,11 214

село Базарівка 3 75,8 0,27 17,0 8,5 * 0,06 3

село Барвінкове 4 64,8 0,22 12,0 3,0 * 0,02 2
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Бережесть 3 57,9 0,71 55,0 74,4 0,09 73

село Бігунь 3 44,7 0,15 60,0 2,8 0,12 150

село Білка 4 92,2 0,29 28,0 5,2 * 0,1 100

селище Біло- 
кам’янка

3 3,8 0,29 24,0 38,1 0,08 19

село Бірківське 3 81,4 ## 41,0 ## * 0,41 5

село Богданівка 3 116,8 0,40 27,0 10,9 * 0,09 100

село Бондарі 3 110,4 0,39 48,0 13,2 0,11 119

село Бондарівка 3 94,0 0,36 25,0 15,1 * 0,17 101

село Борутине 2 334,6 ## 61,0 ## * 1,04 1

село Будолюбівка 3 114,7 ## 40,0 ## * 0,05 12

село Велика 
Фосня

3 69,6 0,27 45,0 6,9 * 0,04 336

село Велика 
Хайча

4 94,6 0,29 15,0 3,9 * 0,07 157

село Велика 
Чернігівка

3 117,1 0,34 29,0 2,3 0,14 109

село Великий 
Кобилин

4 103,9 0,31 16,0 2,5 * 0,09 106

село Великі 
Мошки

3 87,3 0,26 13,0 2,4 * 0,11 100

село Верпа 3 44,5 0,17 18,0 5,7 * 0,09 78

село Верхня 3 30,8 0,33 46,0 33,6 0,06 9

село Веселівка 3 69,4 0,26 11,0 5,2 * 0,14 100

село Виступовичі 2 409,6 1,17 100,0 9,7 0,33 28

село Возлякове 2 160,2 ## 79,0 ## * 0,27 19

село Возничі 3 57,6 0,46 18,0 38,6 0,11 87

село Гаєвичі 3 132,9 0,43 25,0 9,3 0,08 89

село Гладковиць-
ка Кам’янка

3 109,8 ## 35,0 ## 0,17 16

село Гладковичі 3 97,2 0,68 23,0 57,9 0,17 192

село Городець 3 29,5 0,16 61,0 9,6 0,11 80
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Гошів 4 40,2 0,17 13,0 5,3 0,09 37

село Грязеве 3 104,5 ## 33,0 ## * 0,1 1

село Гуничі 3 158,9 0,45 24,0 2,9 0,09 127

село Гусарівка 3 135,8 ## 37,0 ## * 0,4 14

село Делета 2 125,4 ## 100,0 ## * 0,79 22

село Деревці 3 106,3 ## 52,0 ## * 0,01 14

село Дівошин 3 24,1 0,11 15,0 4,3 * 0,2 106

село Довгиничі 3 92,7 0,29 24,0 4,5 * 0,05 8

село Дуби 3 29,2 0,17 25,0 10,9 * 0,2 16

село Дубовий Гай 3 39,9 0,15 28,0 4,7 0,07 47

село Думинське 2 125,6 0,87 75,0 75,8 0,44 6

село Жолудівка 3 97,2 ## 41,0 ## * 0,51 20

село Заболоть 3 45,0 0,28 14,0 20,6 0,14 41

село Задорожок 3 70,2 0,29 51,0 12,0 * 0,08 39

село Заріччя 4 67,2 0,22 25,0 5,1 * 0,04 31

село Заськи 3 64,3 0,25 33,0 9,1 0,09 52

село Збраньки 3 116,5 0,34 40,0 3,8 0,07 30

село Збраньківці 3 139,6 1,23 25,0 120,5 0,26 1

село Ігнатпіль 3 52,0 1,06 71,0 130,2 0,1 214

село Іллімка 3 94,3 0,80 31,0 74,8 0,1 92

село Камінь 3 94,0 0,28 16,0 2,4 * 0,09 100

село Кам’янівка 3 147,9 0,74 48,0 46,8 0,2 33

село Кирдани 3 42,1 0,17 18,0 3,3 0,08 84

село Клинець 4 90,0 0,26 14,0 2,4 * 0,03 1

село Кованка 3 60,3 0,59 41,0 59,7 0,1 165

село Козулі 3 25,2 #1,2 37,0 #163,0 0,08 14

село Колесники 2 125,1 ## 19,0 ## * 0,31 12

село Колосівка 4 103,1 0,31 20,0 3,8 * 0,01 1

село Коптівщина 4 86,3 0,25 14,0 2,4 * 0,03 1

село Кораки 3 38,0 0,17 19,0 8,1 * 0,23 33
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Коренівка 4 57,1 0,18 24,0 2,3 * 0,06 112

село Корчівка 3 59,2 0,20 17,0 4,0 0,09 31

село Кошечки 3 91,1 0,28 22,0 2,8 0,17 20

село Красилівка 3 68,0 0,71 36,0 72,7 0,21 149

село Красносілка 3 108,0 0,49 31,0 26,3 0,09 125

село Левковиць-
кий Млинок

3 60,5 0,25 17,0 8,7 * 0,21 3

село Левковичі 3 71,5 0,27 28,0 10,5 0,08 18

село Листвин 3 103,4 0,31 44,0 2,6 0,13 183

село Личмани 3 68,3 0,46 32,0 37,7 0,22 20

село Лукішки 4 35,1 0,14 22,0 4,5 0,08 21

село Лучанки 3 87,9 0,67 32,0 58,1 0,18 91

село Людвинівка 2 192,3 ## 70,0 ## * 0,42 1

селище Магдин 3 80,9 #0,81 25,0 #81,0 0,32 14

село Мала Фосня 3 73,4 0,25 34,0 6,7 * 0,14 100

село Мала Хайча 4 82,5 0,26 14,0 3,2 0,09 25

село Мала Черні-
гівка

3 105,3 0,32 27,0 3,8 * 0,1 100

село Малий 
Кобилин

4 117,3 0,33 19,0 1,3 * 0,05 1

село Малі Мошки 4 71,0 #0,20 11,0 #0,8 * 0,05 13

село Мамеч 3 101,8 0,30 21,0 2,4 * 0,12 4

село Мацьки 3 46,1 0,34 28,0 29,6 0,2 20

село Мишковичі 4 85,5 0,24 14,0 1,3 * 0,15 5

село Млини 2 130,2 0,68 100,0 45,5 0,3 4

село Можари 3 48,8 0,26 21,0 17,0 0,1 10

село Мочульня 3 85,7 0,27 28,0 2,2 * 0,1 2

село Мощаниця 3 159,4 0,50 36,0 9,7 0,35 63

село Нагоряни 3 87,9 0,29 20,0 5,4 * 0,04 1

село Невгоди 3 74,7 0,31 16,0 12,2 * 0,14 102

село Нивки 3 73,1 #0,26 33,0 #6,5 * 0,01 2
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Нижня 
Рудня

3 60,0 0,25 33,0 39,5 0,11 14

село Нова Рудня 3 101,3 0,88 39,0 84,3 0,1 29

село Нові Велід-
ники

3 77,4 0,70 26,0 66,0 0,11 195

село Новосілки 4 113,3 0,33 17,0 3,7 * 0,05 8

село Норинськ 3 108,0 0,34 22,0 5,5 0,15 209

місто Овруч 3 72,1 0,27 10,0 7,4 0,09 3219

село Олександри 2 231,2 ## 76,0 ## * 0,54 12

село Оленичі 3 64,3 0,23 24,0 4,2 * 0,08 30

село Острів 4 49,8 0,18 38,0 4,4 * 0,04 1

село Острови 3 46,1 0,22 28,4 11,3 * 0,31 102

село Павловичі 4 69,6 0,21 12,0 2,4 * 0,07 6

село Павлюківка 3 42,3 0,29 46,0 23,6 * 0,27 51

село Папірня 3 145,5 0,43 23,0 5,2 * 0,13 83

село Переброди 3 74,2 0,72 32,0 72,7 0,08 54

смт Першотрав-
неве

3 161,3 0,64 22,0 23,5 0,11 302

село Підвелід-
ники

3 78,0 0,28 19,0 8,1 0,13 106

село Підруддя 4 86,0 0,27 16,0 4,8 * 0,07 179

село Піхоцьке 3 190,2 ## 127,0 ## * 0,02 1

село Піщаниця 3 103,9 0,47 27,0 26,1 0,09 161

село Побичі 3 48,2 0,75 61,0 86,1 0,23 39

село Покалів 4 62,1 0,21 12,0 5,0 * 0,09 40

село Поліське 3 144,4 0,55 29,0 23,5 0,18 71

село Полохачів 3 95,1 0,33 24,0 9,7 * 0,09 19

село Потаповичі 4 76,3 0,25 15,0 5,5 0,08 20

село Прибитки 3 67,2 0,60 21,0 57,7 0,14 58

село Привар 3 68,0 0,21 16,0 3,9 * 0,5 2

село Прилуки 3 51,4 0,62 55,0 66,0 0,15 44
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Радчиці 4 43,9 0,47 7,7 48,1 0,09 101

село Раківщина 3 189,9 0,53 28,0 2,1 0,09 87

село Рокитне 3 243,0 0,70 61,0 2,3 0,2 13

село Рудня  
(Ігнатпільс.)

3 53,0 0,26 72,0 15,2 0,35 1

село Рудня  
(Руднянська)

2 144,9 0,46 51,0 4,9 0,35 1

село Селезівка 3 62,4 0,23 58,0 6,9 0,16 76

село Семени 3 55,2 0,47 51,0 44,2 0,16 17

село Середня 
Рудня

3 71,8 0,44 36,0 34,3 0,14 18

село Сидори 2 128,3 ## 73,0 ## * 0,41 8

село Сирківщина 3 68,3 0,22 27,0 3,5 * 0,04 1

село Сирниця 3 52,0 0,55 57,0 55,9 0,15 84

село Скребеличі 4 93,0 0,28 17,0 2,9 * 0,14 252

село Слобода 3 86,0 0,30 26,0 9,3 0,1 28

село Слобода-
Новоселицька

4 99,9 0,33 16,0 7,7 * 0,09 1

село Слобода-
Шоломківська

3 96,4 0,29 21,0 3,2 0,07 64

село Словечне 3 37,5 0,14 37,0 3,0 0,08 204

село Смоляне 3 91,6 0,30 19,0 7,1 * 0,19 30

село Солотине 2 299,8 ## 100,0 ## ** 0

село Сорокопень 3 78,0 0,70 34,0 66,6 0,09 77

село Старі Велід-
ники

3 73,1 0,70 28,0 69,8 0,12 12

село Сташки 4 60,5 0,38 12,0 29,9 0,11 136

село Стовпичне 2 204,7 ## 62,0 ## * 0,26 24

село Стугівщина 4 73,9 0,25 17,0 4,3 * 0,07 21

село Теклівка 4 44,7 0,15 11,0 2,9 * 0,12 2

село Товкачі 4 58,7 0,42 12,0 35,1 0,09 84

село Тхорин 3 57,1 0,27 38,0 14,4 * 0,18 321
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Усове 3 105,5 0,70 56,0 55,0 0,09 104

село Хлупляни 4 87,3 0,27 18,0 2,8 * 0,05 1

село Чабан 3 132,9 0,50 40,0 18,8 0,14 78

село Червонка 3 117,9 0,54 60,0 30,3 0,13 44

село Червоно-
сілка

2 124,3 0,37 58,0 3,4 * 0,63 20

село Черевки 3 79,6 0,24 21,0 2,2 0,13 83

село Черепин 3 108,2 0,37 35,0 11,0 0,1 64

село Черепинки 3 73,9 0,29 24,0 11,2 * 0,06 83

село Шоломки 3 84,4 0,25 28,0 2,1 0,08 180

село Ясенець 3 28,1 0,17 13,0 12,5 * 0,26 102

село Яцковичі 4 66,4 0,20 14,0 2,9 * 0,02 2

Житомирська область. Олевський район

село Андріївка 0 65,6 0,31 0,0 18,2 ** 0

село Артинськ 4 46,1 0,59 9,9 65,3 * 0,04 5

село Бацеве 4 28,9 0,22 16,0 18,5 * 0,09 13

село Білокоровичі 3 66,2 0,50 23,0 44,4 * 0,08 280

село Болярка 4 67,5 0,27 14,0 11,4 * 0,07 103

село Будки 3 50,6 0,44 21,0 42,7 * 0,16 79

смт Бучмани 3 104,2 0,35 30,0 8,9 * 0,07 2

село Варварівка 4 53,8 0,23 14,0 10,6 * 0,06 94

селище Вербове 3 62,7 ## 29,0 ## * 0,48 3

село Держанівка 3 24,9 0,15 16,0 10,7 * 0,02 23

село Джерело 3 81,4 0,34 23,0 15,2 * 0,14 52

смт Діброва 2 243,8 0,76 32,0 14,8 0,05 73

смт Дружба 3 111,4 0,92 22,0 87,6 0,03 55

село Жовтневе 3 80,6 0,75 27,0 74,8 0,04 111

село Жубровичі 3 85,5 0,28 19,0 6,2 * 0,11 155

село Журжевичі 3 31,3 0,44 18,0 48,4 ** 0

село Забороче 4 84,7 0,29 17,0 8,1 * 0,04 104
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Замисловичі 3 97,2 0,46 41,0 27,3 * 0,24 140

село Зольня 3 56,0 0,80 33,0 91,4 * 0,19 228

село Зубковичі 3 83,3 0,42 26,0 26,7 * 0,2 117

село Кам’янка 3 56,5 0,43 19,0 38,6 * 0,16 27

село Кишин 4 43,7 0,18 11,0 8,0 * 0,04 44

село Ковалівка 3 36,2 0,68 20,0 81,3 * 0,25 37

село Комсомоль-
ське

3 42,1 0,66 16,0 75,1 * 0,16 144

село Копище 3 85,2 0,95 31,0 101,1 0,06 103

село Корощине 4 68,9 0,26 17,0 10,3 * 0,24 144

село Ліски 4 67,5 0,30 26,0 16,4 * 0,23 59

село Лісове 3 39,1 0,39 23,0 34,7 0,03 32

село Лопатичі 3 60,3 1,14 27,0 138,7 0,02 113

селище Лугове 3 49,6 0,46 23,0 45,3 0,09 24

село Майдан 3 85,5 0,36 21,0 17,7 0,04 105

село Майдан-
Копищенський

3 47,4 0,76 20,0 87,8 0,05 22

село Михайлівка 3 41,3 0,60 21,0 68,0 * 0,08 58

село Млинок 3 49,8 0,51 25,0 52,0 * 0,24 32

смт Нові Білоко-
ровичі

3 73,4 0,30 12,0 13,5 * 0,09 312

смт Новоозерянка 3 77,4 0,65 42,0 59,4 0,03 105

село Обище 4 68,9 0,30 19,0 15,6 * 0,12 1

село Озеряни 3 72,1 0,31 17,0 14,2 * 0,27 235

смт Олевськ 4 45,7 0,45 7,2 45,4 0,05 71

село Перга 3 72,6 1,41 31,0 170,0 0,07 103

село Пояски 3 46,3 0,74 25,0 85,5 * 0,1 192

село Радовель 3 80,1 0,86 27,0 90,8 * 0,14 355

село Рудня 3 50,4 0,65 0,0 71,9 * 0,01 1

село Рудня-
Бистра

3 16,1 0,11 24,0 9,2 0,11 72
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Рудня-
Замисловицька

4 35,9 0,68 8,8 81,3 * 0,13 55

село Рудня-
Озерянська

3 55,2 1,46 22,0 178,6 * 0,2 69

село Рудня-
Перганська

3 53,0 0,94 25,0 110,2 0,07 17

село Рудня-
Радовельська

2 232,8 1,59 65,0 137,5 * 0,25 45

село Рудня-
Хочинська

3 92,2 0,99 32,0 104,1 * 0,17 144

село Сарнівка 3 67,0 0,37 21,0 26,0 0,05 71

село Сердюки 3 46,9 0,76 26,0 88,2 0,04 86

селище Снови-
довичі

4 49,0 #0,21 14,0 #10,8 * 0,01 11

село Соснівка 4 30,5 0,24 9,1 22,1 * 0,04 5

село Стовпинка 3 31,1 0,23 13,0 19,4 * 0,05 85

село Сущани 3 71,3 0,28 30,0 11,8 0,03 119

село Тепениця 3 44,5 0,54 15,0 59,5 * 0,07 220

село Устинівка 3 34,8 0,34 19,0 33,6 * 0,32 40

село Хмелівка 4 61,9 0,26 13,0 13,1 * 0,09 5

село Хочине 3 89,7 1,23 23,0 139,3 0,05 107

село Шебедиха 3 50,6 0,49 16,0 49,4 * 0,16 28

село Юрове 3 37,2 0,25 17,0 20,7 * 0,19 85

Івано-Франківська область. Снятинський район

село Підвисоке 4 61,9 0,19 9,0 1,9 0,05 206

село Потічок 4 33,2 0,12 5,5 1,9 0,05 104

село Русів 4 52,5 0,17 8,7 1,9 0,08 103

село Стецева 4 80,4 0,24 11,0 1,9 0,04 147

село Стецівка 4 49,8 0,16 8,4 1,9 0,04 31

Київська область. Білоцерківський район

місто Біла Церква 4 13,0 0,07 4,7 1,5 0,06 1326

село Вербова 4 167,0 0,48 31,0 1,5 0,07 7
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Дрозди 4 28,7 0,16 5,4 8,0 * 0,05 352

село Затиша 4 74,2 0,23 11,0 3,4 ** 0

село Іванівка 4 57,0 0,19 13,0 1,5 0,08 112

село Йосипівка 3 238,1 0,69 36,0 3,1 0,08 13

село Коженики 4 15,1 0,10 3,1 4,4 * 0,06 68

село Красне 4 106,3 0,34 17,0 6,6 0,08 29

село Людвинівка 4 44,2 0,19 7,1 4,8 ** 0

село Мазепинці 4 21,9 0,10 5,2 3,2 * 0,07 56

село Мала Анто-
нівка

4 68,6 0,24 11,0 6,2 0,06 64

село Михайлівка 4 124,8 0,37 21,0 1,5 0,06 33

село Одноріг 4 21,2 0,10 4,0 2,7 * 0,05 24

село Олійникова 4 79,9 0,24 12,0 3,4 0,05 9

село Павлівка 3 278,0 0,81 43,0 5,2 0,08 8

село Поправка 4 20,1 0,08 4,1 2,2 * 0,03 142

село Розаліївка 4 73,0 0,27 12,0 9,2 0,07 86

село Степок 4 58,7 0,21 9,5 5,8 * 0,06 116

село Тарасівка 4 157,8 0,48 26,0 7,2 0,07 80

місто Узин 4 86,1 0,25 10,0 1,5 0,07 311

село Храпачі 4 18,6 0,08 3,7 3,0 * 0,05 146

село Черкас  
(Поправськ.)

4 9,7 0,05 4,0 2,0 * 0,05 114

село Шкарівка 4 18,3 0,11 4,0 7,4 0,06 182

Київська область. Богуславський район

село Біївці 4 39,9 0,16 6,4 7,2 0,04 53

місто Богуслав 4 55,0 #0,19 9,3 #1,8 0,07 366

село Бородані 4 34,6 0,12 5,6 3,3 0,06 3

село Бране Поле 4 117,1 0,34 18,0 2,2 0,03 80

село Вільховець 4 19,3 0,09 3,2 5,0 0,05 69

село Гута 4 47,8 0,17 8,1 2,0 * 0,06 114

село Дешки 4 29,2 0,10 4,8 3,0 ** 0
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Дибинці 4 31,3 0,12 5,0 3,9 0,06 61

село Дібрівка 4 51,2 0,16 8,7 3,2 0,05 7

село Дмитренки 4 65,2 0,21 9,9 2,2 * 0,07 112

село Івки 4 52,8 0,17 8,9 3,4 0,02 1

село Ісайки 4 102,9 0,32 15,0 3,2 0,04 130

село Калинівка 4 51,8 0,16 8,6 3,0 0,08 5

село Карандинці 4 78,5 0,22 13,0 1,5 ** 0

село Киданівка 4 85,2 0,26 13,0 3,6 * 0,04 94

село Коряківка 4 103,9 0,29 16,0 2,0 * 0,07 5

село Лютарі 4 39,4 0,15 7,0 5,0 * 0,04 54

село Медвин 4 64,3 0,21 11,0 3,5 0,03 228

село Мисайлівка 4 20,1 0,08 3,8 2,8 * 0,07 119

село Митаївка 4 94,6 0,30 14,0 3,9 0,03 18

село Москаленки 4 82,8 0,33 14,0 8,8 0,06 3

село Побережка 4 48,5 0,15 7,4 2,0 0,05 100

село Поташня 4 87,6 0,29 14,0 7,6 0,03 1

село Розкопанці 4 18,8 0,12 3,5 9,2 * 0,07 93

село Саварка 4 82,5 0,25 14,0 4,2 * 0,07 78

село Синиця 4 74,5 0,24 11,0 4,9 0,05 14

село Софійка 4 88,1 0,27 13,0 3,3 0,06 7

село Тептіївка 4 32,9 0,12 5,2 3,8 * 0,06 67

село Туники 4 28,4 0,11 5,0 3,7 * 0,09 70

село Хохітва 4 81,4 0,24 12,0 3,2 0,05 97

село Чайки 4 28,9 0,11 5,0 3,3 0,06 10

село Шупики 4 49,6 0,15 8,2 1,5 * 0,07 112

село Щербашинці 4 165,3 0,49 29,0 2,5 * 0,08 224

село Яцюки 4 101,5 0,31 16,0 2,5 0,04 1

Київська область. Бородянський район

смт Бабинці 4 28,4 0,12 4,0 5,4 0,05 281

село Берестянка 4 38,6 0,19 17,0 10,2 0,05 2
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Блиставиця 4 36,7 0,18 6,8 9,4 * 0,05 149

село Бондарня 4 35,0 0,12 20,0 2,4 0,11 2

смт Бородянка 4 45,8 0,23 6,7 9,3 0,04 288

село Буда-
Бабинецька

4 23,5 0,13 7,0 6,9 0,07 30

село Вабля 4 32,8 0,16 7,5 8,9 0,07 2

село Великий Ліс 4 43,9 0,22 12,0 10,4 0,17 1

село Вишняки 4 22,3 0,16 5,5 12,2 0,06 8

село Волиця 4 19,2 0,11 4,8 6,4 * 0,14 7

село Гай 4 41,6 0,21 7,9 12,5 * 0,12 3

село Галинка 4 23,9 0,17 5,3 11,4 * 0,06 13

село Діброво-
Ленінське

4 27,8 0,13 6,8 5,7 * 0,07 5

село Дружня 4 38,3 0,18 8,7 9,4 0,03 9

село Жовтневе 4 18,6 0,13 3,7 10,6 * 0,05 3

село Загальці 4 21,7 0,17 5,4 9,4 0,08 4

село Здвижівка 4 31,7 0,17 11,0 8,0 0,02 14

село Качали 4 23,4 0,14 5,2 6,9 * 0,07 88

смт Клавдієво-
Тарасове

4 69,6 0,28 17,0 9,2 0,04 325

село Коблицький 
Ліс

4 53,3 0,24 21,0 9,4 * 0,35 1

село Коблиця 4 38,3 0,20 23,0 9,8 * 0,1 3

село Козинці 4 27,9 0,16 6,3 9,5 * 0,1 133

село Красний Ріг 4 58,2 0,27 19,0 11,4 * 0,08 5

село Луб’янка 4 36,7 0,16 9,6 6,3 * 0,06 144

село Майданівка 4 23,1 0,18 5,9 13,6 0,05 74

село Мигалки 4 28,6 0,14 10,0 6,3 0,09 70

село Микуличі 4 56,5 0,21 11,0 5,4 0,04 17

село Мирча 4 27,7 0,15 14,0 9,5 0,13 22

село Небрат 4 42,0 0,19 17,0 10,6 * 0,04 14
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

смт Немішаєве 4 64,6 0,26 8,0 9,8 0,04 335

село Нова Буда 4 20,8 0,22 4,6 20,0 0,09 3

село Нова Гребля 4 41,7 0,21 12,0 9,5 0,05 2

село Нове Залісся 4 28,1 0,15 9,5 7,6 0,08 2

село Новий 
Корогод

4 12,9 0,09 3,2 6,2 * 0,05 18

село Озера 4 60,1 0,24 11,0 8,2 * 0,06 26

село Озерщина 4 18,2 0,14 4,8 7,9 * 0,11 73

село Пилиповичі 4 38,6 0,18 13,0 6,9 * 0,08 160

смт Пісківка 4 42,5 0,23 7,4 13,2 0,08 41

село Пороскотень 4 52,2 0,23 13,0 9,5 0,03 1

село Поташня 4 18,2 0,16 5,7 12,7 0,12 10

село Раска 4 112,5 0,40 22,0 11,6 0,17 2

село Стара Буда 4 34,3 0,16 8,1 7,2 0,13 1

село Тальське 4 24,1 0,15 8,6 8,2 * 0,19 68

село Торф’яне 4 72,0 ## 14,0 ## * 0,18 5

село Шибене 4 28,9 0,15 8,9 5,4 0,04 4

село Язвинка 4 19,3 0,14 6,8 9,2 0,06 2

Київська область. Броварський район

село Літки 4 31,9 0,11 5,7 1,9 * 0,04 598

село Літочки 4 44,7 0,17 7,3 7,0 ** 0

село Погреби 4 54,9 0,18 8,7 2,0 * 0,03 834

село Пухівка 4 41,5 0,18 7,4 6,8 * 0,02 752

село Рожни 4 38,8 0,15 6,8 3,4 * 0,05 320

Київська область. Васильківський район

село Вільшанська 
Новоселиця

4 83,8 0,32 18,0 7,8 * 0,07 406

село Петрівка 4 106,9 0,33 16,0 3,7 * 0,04 28

село Степанівка 3 222,0 0,61 29,0 2,2 * 0,07 201

село Тростинська 
Новоселиця

4 25,9 0,09 5,7 2,2 * 0,06 336
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Устимівка 4 17,4 0,10 3,4 4,5 * 0,04 926

село Червоне 
Поле

4 8,8 0,05 2,8 2,3 * 0,05 250

село Червоне 
(Шевченківка)

4 234,1 ## 36,0 ## * 0,05 14

село Шевченківка 4 30,2 0,13 4,8 6,8 * 0,04 162

село Яцьки 4 16,2 0,09 2,8 5,2 * 0,04 320

Київська область. Вишгородський район

село Абрамівка 4 35,6 #0,24 8,5 #16,8 * 0,14 87

село Андріївка 4 83,3 0,28 19,0 4,4 * 0,19 67

село Богдани 4 78,5 0,51 25,0 27,2 * 0,47 31

село Боденьки 4 32,3 #0,25 7,2 #20,9 * 0,11 18

село Вахівка 4 120,0 #0,59 22,0 #32,2 * 0,21 137

місто Вишгород 4 23,7 #0,15 6,8 #9,5 * 0,02 6

село Вища  
Дубечня

4 42,7 #0,15 8,5 #2,4 * 0,13 132

село Володими-
рівка

4 41,7 #0,20 11,0 #9,8 * 0,17 92

село Вороньківка 4 30,7 0,14 6,1 5,5 * 0,08 92

село Воропаїв 4 28,7 #0,11 6,8 #1,5 * 0,19 129

село Гаврилівка 4 36,1 #0,13 6,0 #1,5 * 0,05 235

село Глібівка 4 26,8 #0,15 11,0 #7,5 * 0,15 108

село Гута-Катю- 
жанська

4 45,8 #0,59 15,0 #62,4 * 0,23 68

село Гута-Межи- 
гірська

4 35,1 0,18 7,3 8,2 * 0,09 21

село Демидів 4 16,1 #0,11 5,3 #5,4 * 0,06 596

смт Димер 4 33,4 0,12 5,5 2,1 * 0,09 143

село Дудки 4 27,1 #0,18 7,3 #10,7 * 0,2 4

село Жукин 4 30,5 #0,11 5,4 #2,7 * 0,16 133

село Каменка 4 43,1 #0,30 7,5 #23,4 ** 0

село Катюжанка 4 37,5 #0,45 12,0 #43,8 * 0,07 617
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Козаровичі 4 39,6 #0,13 7,4 #2,7 * 0,1 140

село Круги 3 87,3 0,36 23,0 11,6 * 0,17 25

село Лебедівка 4 37,0 #0,18 8,6 #7,6 * 0,12 179

село Литвинівка 4 30,8 0,19 6,2 11,6 * 0,04 164

село Лісовичі 4 44,7 0,22 10,0 11,4 * 0,1 95

село Любидва 4 71,8 #0,36 24,0 #19,0 * 0,26 34

село Любимівка 4 52,8 0,38 12,0 29,8 * 0,2 72

село Лютіж 4 24,1 0,12 6,6 4,3 * 0,05 206

село Миколаївка 4 37,8 0,21 8,5 12,0 * 0,17 40

село Нижча 
Дубечня

4 30,3 #0,13 6,1 #3,2 * 0,07 142

село Нові Пет- 
рівці

4 39,6 #0,15 6,3 #2,3 * 0,06 276

село Новосілки 4 23,6 #0,10 4,9 #2,9 * 0,15 134

село Овдієва Нива 4 73,4 #0,38 18,0 #17,05 * 0,28 14

село Осещина 4 31,1 #0,14 5,3 #4,1 * 0,01 2

село Петрівське 4 57,6 #0,37 11,0 #20,6 * 0,11 21

село Пилява 4 106,6 #1,13 45,0 #101,1 * 0,13 1

село Пірнове 4 45,8 #0,16 9,9 #1,5 * 0,08 97

село Раківка 4 26,8 0,14 5,6 6,0 * 0,13 29

село Рикунь 4 24,6 0,11 4,4 3,5 * 0,18 104

село Ритні 4 73,7 #0,45 26,0 #20,4 * 0,23 12

село Рихта 4 95,6 #1,24 39,0 #123,5 * 0,3 13

село Ровжі 4 16,1 #0,09 3,3 #3,8 * 0,27 34

село Рови 4 41,0 0,21 15,0 8,8 * 0,08 88

село Розтісне 4 37,5 0,19 11,0 7,6 * 0,26 44

село Рудня-
Димерська

4 56,0 #0,24 16,0 #8,4 0,02 1

село Савенки 4 28,9 #0,32 7,8 #28,8 * 0,17 73

село Синяк 4 23,3 0,11 5,0 3,9 * 0,05 190

село Сичівка 4 68,6 0,24 18,0 4,3 * 0,23 55
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Старі Пет- 
рівці

4 46,6 0,20 9,0 6,0 * 0,06 232

село Сувид 4 31,1 #0,13 7,0 #3,4 * 0,1 39

село Сухолуччя 4 69,9 #1,23 17,0 #132,2 * 0,14 110

село Тарасівщина 4 25,2 #0,15 5,9 #7,8 * 0,12 73

село Толокунь 4 59,5 #0,39 15,0 #26,0 * 0,12 36

село Федорівка 4 48,2 0,25 14,0 11,8 * 0,1 75

село Хотянівка 4 29,7 0,15 5,6 7,0 * 0,13 111

село Червоне 
(Синяк.)

4 29,5 0,15 5,6 6,2 ** 0

село Ясногородка 4 42,3 0,21 9,3 6,0 * 0,15 55

Київська область. Іванківський район

село Білий Берег 3 60,3 0,28 17,0 14,0 * 0,13 2

село Блідча 4 31,2 0,16 9,3 7,9 0,12 34

село Болотня 4 65,9 0,24 13,0 4,6 * 0,02 1

село Буда-
Полідарівська

4 24,9 ## 5,2 ## * 0,09 16

село Варівськ 4 25,5 0,14 5,9 5,3 0,05 4

село Верхолісся 4 27,1 #0,14 6,4 #6,2 * 0,04 1

село Воропаївка 3 67,8 0,24 20,0 5,4 0,07 4

село Горностай-
піль

3 108,8 0,34 25,0 3,3 0,05 107

село Губин 3 101,7 0,34 32,0 5,6 * 0,07 2

село Димарка 4 16,8 0,12 6,8 7,7 0,06 24

село Дитятки 3 107,2 0,36 26,0 5,6 0,05 44

село Доманівка 4 71,5 0,27 15,0 5,5 * 0,05 221

село Жерева 4 32,6 0,12 6,1 2,4 0,04 2

село Жеревпілля 4 13,2 0,11 3,8 5,2 0,04 7

село Жміївка 4 15,5 0,08 5,6 2,8 0,09 6

село Запрудка 4 41,8 0,17 10,0 4,4 * 0,06 493

село Заруддя 4 34,8 0,15 8,5 4,4 0,06 21
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Захарівка 4 23,3 0,14 5,4 5,7 * 0,12 3

село Зимовище 4 43,3 0,26 12,0 14,5 * 0,03 343

село Зорин 3 74,2 0,26 20,0 6,6 0,05 20

смт Іванків 3 60,5 0,22 13,0 3,7 0,05 1056

село Карпилівка 3 116,8 0,40 35,0 9,6 0,11 3

село Кірове 4 70,2 0,23 14,0 3,0 0,1 2

село Ковалівка 4 59,2 0,22 15,0 5,5 0,01 2

село Коленці 4 43,7 0,29 13,0 19,6 0,11 8

село Коленцівське 4 44,1 ## 12,0 ## * 0,03 2

село Красилівка 4 62,4 0,23 14,0 7,8 0,05 1

село Кропивня 4 52,7 0,19 11,0 4,8 0,03 2

село Кухарі 4 30,0 0,13 7,4 4,4 0,05 81

село Лапутьки 3 76,9 0,25 23,0 3,7 * 0,12 1

село Леонівка 4 40,8 0,19 14,0 8,8 0,15 1

село Людвинівка 4 34,3 0,16 8,6 5,6 * 0,02 2

село Макарівка 4 39,5 0,16 11,0 4,8 0,08 2

село Мала Мака-
рівка

4 46,6 0,18 12,0 5,0 0,07 1

село Медвин 3 56,3 0,20 19,0 1,5 * 0,04 1

село Мокра 
Корма

4 32,1 ## 6,9 ## * 0,08 1

село Мусійки 4 30,4 0,15 5,5 5,6 0,04 82

село Нові Мака-
левичі

4 33,9 0,17 9,5 6,1 0,11 1

село Нові Соколи 4 54,5 0,24 14,0 8,6 0,04 2

село Обуховичі 
(Обухов.)

3 50,9 0,21 13,0 8,0 0,05 143

село Олива 4 27,6 0,14 7,7 4,4 0,03 11

село Олизарівка 4 21,5 #0,10 6,2 #2,2 0,07 53

село Оране 3 81,2 #0,39 20,0 #21,3 0,07 13

село Осовець 4 63,8 0,25 9,9 5,8 * 0,1 5
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Петрівське 4 18,8 0,11 4,6 4,1 0,05 9

село Пироговичі 4 60,6 0,24 18,0 7,0 0,07 13

село Підгайне 4 27,4 0,22 7,1 16,4 0,07 22

село Піски 3 109,6 0,34 25,0 4,0 0,06 6

село Полідарівка 4 17,2 #0,07 3,8 ## * 0,1 57

село Поталіївка 4 25,3 0,10 5,5 2,2 0,05 13

село Потоки 4 62,4 0,24 16,0 8,6 0,04 4

село Прибірськ 3 71,0 0,31 24,0 11,2 0,07 87

село Рахвалівка 4 36,2 #0,12 7,1 ## * 0,03 2

село Розважів 4 22,5 0,10 4,3 3,7 0,04 87

село Рокитна 
Слобода

3 59,5 0,28 20,0 16,0 * 0,14 2

село Рудня-Лев- 
ківська

4 22,2 0,13 5,0 5,0 * 0,16 1

село Рудня-Сидо- 
рівська

4 37,5 0,18 8,0 10,0 * 0,09 45

село Рудня-
Тальська

3 62,4 0,21 18,0 2,8 * 0,09 329

село Рудня-
Шпилівська

3 67,5 0,24 26,0 5,2 * 0,03 1

село Русаки 4 47,3 0,18 11,0 3,3 * 0,09 201

село Сидоровичі 4 29,8 0,18 6,8 9,4 0,07 14

село Слобода-
Кухарська

4 39,7 0,15 7,5 3,4 0,04 9

село Соснівка 4 35,6 0,20 9,4 9,6 0,06 4

село Ставрівка 4 30,5 0,15 7,8 6,8 0,05 4

село Станишівка 3 62,7 0,25 17,0 8,8 * 0,02 2

село Старі Соколи 3 58,9 0,31 16,0 17,6 0,08 11

село Старовичі 4 9,6 0,09 2,9 7,3 0,06 8

село Степанівка 3 86,5 #0,37 25,0 ## * 0,07 2

село Страхолісся 3 67,0 0,29 18,0 10,6 0,06 44

село Сукачі 4 63,8 #0,26 12,0 ## 0,06 157
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Термахівка 4 19,6 0,10 4,6 4,4 0,04 1

село Тетерівське 4 21,4 0,18 8,5 12,6 0,02 7

село Федорівка 4 34,8 0,20 8,4 11,2 * 0,02 5

село Феневичі 4 57,2 0,25 14,0 10,4 0,06 108

село Фрузинівка 3 68,0 0,28 20,0 10,8 0,05 6

село Хочева 4 42,9 #0,31 14,0 ## 0,11 5

село Чкаловка 4 49,6 0,21 9,1 7,0 * 0,03 1

село Шевченкове 
(Димар.)

4 45,2 ## 10,0 ## * 0,07 1

село Шевченкове 
(Розваж.)

4 26,8 0,12 7,1 3,4 * 0,02 209

село Шпилі 4 57,1 0,29 21,0 14,6 0,07 81

село Яхнівка 4 11,9 ## 5,6 ## * 0,08 2

Київська область. Кагарлицький район

село Антонівка 4 78,5 0,23 12,0 1,5 * 0,09 11

село Балико-
Щучинка

4 28,1 0,12 5,4 4,8 * 0,07 79

село Бендюгівка 4 56,0 0,21 9,5 5,0 * 0,08 34

село Бурти 4 20,6 0,09 5,0 4,0 * 0,08 89

село Горохове 4 81,4 0,38 13,0 21,6 * 0,07 52

село Горохуватка 4 82,8 0,26 13,0 2,7 * 0,08 46

село Жовтневе 4 87,1 0,30 14,0 3,0 * 0,09 75

село Землянка 4 34,6 0,16 5,8 9,2 * 0,09 14

село Зорівка 4 18,8 0,07 3,8 2,0 * 0,02 1

село Іванівка 4 91,1 0,29 15,0 2,2 * 0,09 30

місто Кагарлик 4 83,8 0,31 13,0 7,2 0,06 9

село Леонівка 4 101,0 0,32 16,0 3,8 * 0,08 77

село Липовець 4 66,7 0,24 9,9 7,6 * 0,07 97

село Мирівка 4 34,8 0,13 6,4 4,0 * 0,07 137

село Новосілки 4 108,2 0,36 17,0 8,2 * 0,07 62

село Переселення 4 102,6 0,30 17,0 3,2 * 0,07 67
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Петрівське 
(Горохівська с/р)

4 100,7 0,32 16,0 3,6 * 0,06 14

село Расавка  
(Слобідська с/р)

4 26,5 0,10 5,0 1,5 * 0,07 62

село Расавка (Лі-
щинська с/р)

4 39,1 0,18 9,2 8,4 * 0,07 12

село Слобода 4 42,6 0,17 7,9 6,0 * 0,07 61

село Стави 4 46,1 0,17 7,5 3,1 * 0,07 95

село Сущани 4 32,7 0,12 5,8 4,2 * 0,07 84

село Тарасівка 4 70,5 0,22 11,0 3,1 * 0,1 5

село Тернівка 4 28,7 0,16 4,7 8,8 * 0,07 55

село Халча 4 9,9 0,06 2,2 3,2 * 0,07 42

село Черняхів 4 32,7 0,11 6,4 1,5 * 0,07 134

село Шпендівка 4 104,2 0,32 16,0 2,7 * 0,07 112

село Шубівка 4 22,2 0,09 4,4 2,6 * 0,08 126

село Яблунівка 4 15,0 0,11 3,1 9,0 * 0,08 60

Київська область. Києво-Святошинський район

місто Боярка 4 11,8 0,05 5,2 2,2 * 0,03 2002

село Бузова 4 20,9 0,08 3,7 2,9 * 0,04 435

смт Буча 4 9,9 0,08 2,4 5,4 * 0,01 2

смт Ворзель 4 20,9 0,13 2,8 4,8 * 0,06 221

село Горенка 4 12,1 0,06 3,7 3,1 * 0,02 424

смт Гостомель 4 10,2 0,08 1,9 4,6 * 0,06 261

село Дмитрівка 4 20,4 0,08 3,9 2,7 * 0,02 324

місто Ірпінь 4 20,9 0,13 5,7 5,0 0,07 3

смт Коцюбинське 4 13,1 0,07 2,1 4,6 * 0,06 253

село Круглик 4 15,4 ## 3,8 ## * 0,05 222

село Мила 4 20,2 0,07 3,4 2,0 * 0,04 184

село Мироцьке 4 16,3 0,07 3,1 2,5 * 0,03 165

село Хмільна 4 22,7 0,08 8,4 1,5 ** 0

село Шпитьки 4 20,1 0,09 3,4 4,2 * 0,03 330
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

Київська область. Макарівський район

село Андріївка 4 21,7 0,10 7,2 2,6 * 0,07 129

село Березівка 4 22,5 0,10 4,3 4,4 * 0,05 1

село Бишів 4 21,7 0,11 5,4 2,5 * 0,07 225

село Вітрівка 4 20,9 0,09 4,8 3,9 * 0,09 110

село Гавронщина 4 20,6 0,09 4,4 3,6 * 0,12 184

село Горобіївка 4 18,5 0,10 5,0 3,1 * 0,06 16

село Завалівка 4 16,9 0,09 9,5 5,4 * 0,06 1

село Зурівка 4 17,4 0,07 4,3 2,6 * 0,1 6

село Калинівка 4 19,6 0,09 4,3 1,5 * 0,09 10

смт Кодра 4 15,3 0,07 5,7 2,5 0,07 76

село Колонщина 4 19,3 0,09 7,0 2,0 * 0,12 250

село Комарівка 4 11,5 0,06 4,0 2,5 0,07 23

село Конопельки 
(Соснівс.)

4 12,9 0,09 3,0 5,6 * 0,08 6

село Копилів 4 19,6 0,07 7,5 1,5 * 0,06 126

село Копіївка 4 14,5 0,08 8,1 2,7 * 0,01 1

село Королівка 
(Королівс.)

4 14,0 0,07 3,3 2,4 * 0,08 127

село Липівка 4 18,2 0,07 4,0 2,0 * 0,13 269

село Лишня 4 21,4 0,12 6,8 5,4 * 0,08 81

село Лозовик 4 19,3 0,09 3,9 4,7 * 0,06 2

село Лубське 4 22,8 0,12 4,2 3,2 * 0,07 4

село Людвинівка 4 17,9 0,09 4,0 2,0 * 0,09 17

смт Макарів 4 23,0 0,09 3,1 2,1 0,07 1

смт Макарів-І 
(війск. міст)

4 34,8 #0,13 6,9 #4,0 ** 0

село Мар’янівка 
(Колонщ.)

4 10,7 ## 2,7 ## ** 0

село Мотижин 4 20,9 0,08 4,1 2,2 * 0,07 103

село Небелиця 4 11,5 0,05 2,8 1,5 * 0,1 197
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Осикове 4 21,2 0,13 4,8 5,6 * 0,08 53

село Пашківка 4 15,0 0,06 3,6 1,8 * 0,05 168

село Плахтянка 4 24,1 0,14 6,7 3,7 * 0,06 101

село Почепин 4 25,2 #0,10 4,9 #3,3 * 0,07 2

село Северинівка 4 22,5 0,13 6,5 6,6 * 0,05 3

село Соболівка 4 19,9 0,08 5,0 2,2 0,09 1

село Соснівка 4 11,7 0,06 8,5 2,0 * 0,09 84

село Фасівочка 4 20,4 0,08 4,3 2,5 * 0,07 2

село Фасова 4 19,3 0,07 4,5 1,5 * 0,08 114

село Ферма  
(Бишівськ.)

4 16,6 0,07 3,2 2,5 * 0,07 3

село Чапаївка 4 16,6 #0,06 3,9 #1,5 * 0,11 34

село Червона 
Гірка

4 25,4 0,14 5,9 6,2 * 0,14 26

село Червона 
Слобода

4 14,7 0,07 7,6 2,2 * 0,12 89

село Чорногородка 4 15,8 0,09 4,4 6,2 * 0,12 90

село Шнурів Ліс 4 8,0 #0,09 2,5 #5,0 * 0,07 1

село Юрів 4 17,7 0,11 9,5 4,9 * 0,11 77

село Юрівка 4 12,9 0,06 2,7 2,8 * 0,09 14

село Яблунівка 4 14,7 0,11 4,6 3,1 * 0,05 1

село Ясногородка 4 14,7 0,07 3,7 3,0 * 0,12 286

Київська область. Миронівський район

село Вахутинці 4 57,9 0,21 9,1 7,2 * 0,08 17

село Ведмедівка 4 17,9 0,08 3,7 4,2 * 0,07 30

село Великий 
Букрин

4 11,0 0,07 2,2 4,6 * 0,08 10

село Владиславка 4 31,1 0,13 5,7 5,4 * 0,06 142

село Грушів 4 45,5 0,16 7,2 4,7 * 0,08 77

село Дударі 4 148,4 ## 21,0 ## * 0,08 10

село Ємчиха 4 16,7 0,06 3,3 1,5 0,07 1
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Зеленьки 4 43,1 0,16 12,0 4,3 * 0,07 199

село Козин 4 33,5 0,15 6,1 6,8 0,07 2

село Липовий Ріг 4 21,4 0,10 3,8 4,8 * 0,09 35

село Малий 
Букрин

4 17,5 0,08 5,0 3,4 * 0,07 11

село Маслівка 4 33,5 0,14 10,0 5,8 0,07 7

місто Миронівка 4 12,1 0,05 4,6 2,2 * 0,07 296

село Пії 4 15,5 0,06 7,2 1,8 * 0,08 106

село Пустовіти 4 25,2 0,09 4,5 2,0 * 0,07 161

село Ромашки 4 27,2 0,11 6,2 1,5 * 0,06 9

село Росава 4 37,8 0,14 6,2 4,2 * 0,07 251

село Ходорів 4 68,3 #0,23 10,0 #6,0 0,05 6

село Юхни 4 55,1 0,18 10,0 2,9 * 0,07 82

Київська область. ОП-Славутич район

місто Славутич 4 67,8 ## 10,0 ## *0,02 22

Київська область. Обухівський район

село Безіменне 4 47,0 #0,14 7,4 #1,5 ** 0

село Великі Дми-
тровичі

4 11,6 #0,08 3,3 #6,3 * 0,08 131

село Витачів 4 18,4 #0,07 3,6 #1,5 * 0,06 87

село Германівка 4 24,4 0,08 4,7 1,5 * 0,07 272

село Григорівка 4 14,1 0,08 4,5 1,5 * 0,06 105

село Гусачівка 4 15,8 0,06 3,8 2,1 * 0,08 78

село Дерев’яна 4 23,8 0,08 4,2 1,5 * 0,06 63

село Долина 4 75,0 0,24 12,0 1,5 * 0,07 46

село Жуківці 4 17,4 0,07 4,6 2,0 * 0,07 53

смт Козин 4 18,8 0,09 2,3 3,3 * 0,06 114

село Козіївка 4 27,9 0,10 4,4 2,7 ** 0

село Копачів 4 8,4 0,05 2,1 2,7 * 0,06 13

село Красне 
Перше

4 27,3 0,10 4,8 3,4 * 0,08 27
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Макарівка 4 52,0 0,16 7,6 2,7 ** 0

село Мала Віль-
шанка

4 10,0 #0,04 2,8 #1,5 * 0,07 13

село Підгірці 4 30,9 0,12 7,7 2,7 * 0,08 40

село Семенівка 4 14,7 0,07 2,9 1,5 * 0,07 123

село Старі Без-
радичі

4 19,0 0,07 3,8 2,7 * 0,08 10

село Таценки 4 15,9 ## 2,6 ## ** 0

село Трипілля 4 14,9 0,07 3,5 2,0 * 0,05 101

Київська область. Поліський район

село Буда-Вовч- 
ківська

2 32,1 #0,12 6,4 #4,5 ** 0

село Буда-Радин- 
ська

4 13,9 0,06 4,2 2,5 * 0,11 7

село Вересня 4 7,2 #0,06 1,9 #1,5 0,11 2

село Військове 4 102,1 ## 18,0 ## * 0,09 18

село Вовчків 4 26,3 0,13 4,3 7,4 0,22 295

село Володарка 4 11,0 0,08 2,2 6,0 0,06 54

село Городещина 4 12,1 0,08 2,9 5,8 0,05 6

село Дубова 4 11,3 ## 2,9 0,0 * 0,12 3

село Дубова  
(Володар.)

4 11,3 0,09 0,0 7,0 * 0,09 1

село Залишани 4 19,0 0,10 3,3 5,4 0,05 71

село Зелена По-
ляна

4 45,8 0,19 14,0 5,5 0,07 21

село Калинівка 4 17,4 0,11 3,9 7,5 * 0,1 80

село Красятичі 4 10,4 0,09 3,1 6,1 0,05 89

село Луговики 3 40,2 0,21 14,0 6,3 0,11 117

село Максимовичі 4 17,1 #0,07 8,0 #2,1 0,02 15

село Мар’янівка 3 80,6 0,29 19,0 7,1 0,06 74

село Міхлівщина 4 9,1 ## 2,1 ## 0,06 5

село Млачівка 4 56,0 0,22 13,0 4,4 0,08 25
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Нівецьке 4 30,3 ## 8,9 ## * 0,02 82

село Омелянівка 4 18,8 ## 5,8 ## * 0,12 17

село Орджонікідзе 4 25,7 0,14 5,7 6,6 * 0,17 69

село Рагівка 4 28,4 0,16 15,0 6,2 0,25 15

село Радинка 4 11,8 0,11 5,0 4,4 * 0,2 252

село Стара Мар-
ківка

4 62,4 #0,23 14,0 #5,4 * 0,54 53

село Стещина 4 15,5 0,13 4,8 8,4 * 0,03 1

село Стовпне 4 14,5 #0,06 3,6 #1,5 ** 0

село Федорівка 4 14,5 0,08 5,4 5,2 * 0,12 71

село Чапаєве 4 19,8 ## 4,9 ## * 0,14 2

село Червона 4 25,2 ## 7,8 ## 0,23 2

село Черемошна 4 17,7 ## 7,1 ## * 0,08 1

село Шкнева 4 61,3 0,22 9,1 7,0 * 0,14 152

Київська область. Рокитнянський район

село Бакумівка 4 90,3 0,30 16,0 5,6 0,05 38

село Бушеве 4 60,9 0,18 12,0 2,3 0,08 10

село Житні 4 54,9 0,19 12,0 5,6 0,05 218

село Запруддя 4 51,9 #0,17 8,1 #1,5 0,03 111

село Колесникове 4 19,1 #0,08 3,6 #3,0 0,03 13

село Луб’янка 4 38,5 #0,16 6,3 #6,0 0,04 22

село Любка 4 99,9 #0,28 14,0 #2,0 ** 0

село Маківка 4 75,7 0,22 12,0 1,5 0,04 71

село Насташка 4 32,3 #0,11 8,9 #2,8 0,03 205

село Ольшаниця 4 89,7 0,29 16,0 2,9 0,03 257

село Петрівське 4 84,0 0,24 13,0 1,5 0,05 40

село Рокитне 4 31,3 #0,13 4,1 #4,5 * 0,06 497

смт Ромашки 4 85,5 0,29 13,0 5,6 0,04 153

село Савинці 4 93,3 0,28 14,0 2,3 * 0,03 111

село Синява 3 183,5 0,55 28,0 5,2 0,03 262
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Телешівка 4 87,9 0,28 15,0 5,2 0,04 9

село Шарки 4 168,4 0,48 25,0 1,5 0,02 16

Київська область. Сквирський район

село Андріївка 4 91,6 0,30 14,0 6,0 * 0,09 48

село Великопо-
ловецьке

4 16,3 0,10 3,7 7,5 * 0,06 1178

село Мала Ми-
хайлівка

4 13,1 0,09 2,9 6,8 * 0,06 300

Київська область. Ставищенський район

село Антонівка 4 65,4 #0,19 9,7 #2,5 0,07 107

село Багатирка 4 34,1 0,11 5,6 1,5 0,07 35

село Гостра 4 64,3 0,21 9,6 2,5 0,07 149

село Іванівка 4 49,3 0,16 7,9 4,0 0,08 274

село Кривець 4 11,9 0,06 2,6 3,6 0,1 126

село Любча 4 105,3 0,31 16,0 2,0 0,07 38

смт Ставище 4 32,7 0,13 3,7 2,8 0,08 1349

Київська область. Таращанський район

село Антонівка 4 32,2 0,13 5,4 2,0 * 0 30

село Бовкун 4 124,6 0,41 20,0 1,5 * 0,07 88

село Буда 3 216,2 #0,60 30,0 #1,5 * 0,08 65

село Велика 
Березянка

4 24,9 0,09 4,3 2,0 * 0,01 316

село Веселий Кут 4 10,4 #0,05 2,0 #2,9 * 0 157

село Кирдани 3 224,5 #0,62 32,0 #2,9 0,04 78

село Кислівка 3 222,1 0,62 31,0 1,5 0,02 86

село Ківшувата 4 114,7 #0,35 17,0 #2,7 0,05 128

село Косяківка 4 18,8 0,07 3,2 2,2 * 0 184

село Крива 4 28,7 0,13 5,5 5,8 * 0,08 19

село Круті Горби 4 44,6 #0,14 7,1 #2,7 * 0 99

село Лука 3 177,1 #0,49 25,0 #2,7 0,03 261

село Лук’янівка 4 91,3 0,31 13,0 4,0 * 0,12 90
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Маковецьке 4 131,0 ## 20,0 ## ** 0

село Малобере-
занське

4 26,4 #0,12 6,2 #2,7 ** 0

село Салиха 4 10,8 #0,07 3,3 #2,2 * 0,05 158

село Степок 4 155,4 0,44 23,0 3,6 * 0,07 15

місто Тараща 4 26,8 0,10 6,3 1,5 0,03 358

Київська область. Фастівський район

село Велика 
Офірна

4 21,4 #0,08 5,1 #1,5 0,07 53

село Велика 
Снітинка

4 10,0 #0,04 3,1 #1,5 0,06 250

село Дорогинка 4 15,5 #0,06 2,7 #1,5 * 0,02 4

село Кощіївка 4 13,7 #0,05 6,0 #1,5 ** 0

село Мала Офірна 4 20,2 #0,07 6,2 #1,5 0,08 23

село Мала Сни-
тівка

4 28,4 #0,09 7,3 #1,5 0,07 90

село Паляничинці 4 29,4 #0,10 5,9 #1,5 * 0,04 51

село Приши- 
вальня

4 12,6 #0,05 4,0 #1,5 ** 0

місто Фастів 4 39,9 0,14 7,6 2,8 0,06 324

село Червоне 4 20,4 #0,07 6,4 #1,5 * 0,04 100

Рівненська область. Березнівський район

село Адамівка 4 14,7 0,10 11,0 7,4 * 0,06 82

село Антонівка 4 22,0 0,11 38,0 6,2 * 0,06 123

село Балашівка 4 30,3 0,33 15,0 34,1 0,04 169

смт Березне 4 17,1 0,07 8,5 2,0 0,04 127

село Бистричі 4 21,4 0,10 15,0 5,4 * 0,04 173

село Білка 4 27,6 0,13 13,0 6,9 * 0,01 91

село Більчаки 4 26,8 0,09 13,0 2,0 * 0,09 160

село Богуші 4 24,6 0,13 17,0 8,2 0,04 86

село Бронне 4 46,9 0,18 18,0 2,2 0,02 165
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Ведмедівка 4 25,7 0,10 13,0 3,5 * 0,11 20

село Велика 
Купля

4 17,7 0,10 8,6 6,0 * 0,04 60

село Велике Поле 4 23,0 0,08 12,0 2,0 * 0,01 94

село Великі 
Селища

4 20,9 0,10 13,0 5,3 * 0,02 1

село Вілля 4 19,8 0,10 15,0 5,6 * 0,11 69

село Вільхівка 4 19,6 0,10 9,5 5,9 * 0,08 113

село Вітковичі 4 19,6 0,08 12,0 2,0 0,01 164

село Глибочок 4 17,9 0,09 12,0 5,1 * 0,07 105

село Голубне 4 22,0 0,15 8,7 12,0 * 0,08 201

село Городище 4 25,7 0,09 14,0 2,0 * 0,04 195

село Грушівка 4 14,2 0,08 9,3 5,8 * 0,08 202

село Грушівська 
Гута

4 17,1 0,08 12,0 3,7 * 0,1 32

село Губків 4 23,3 0,08 12,0 2,0 0,04 89

село Друхів 4 23,6 0,10 16,0 3,8 * 0,05 99

село Замостище 4 43,4 0,16 15,0 5,3 * 0,07 15

село Зірне 4 24,4 0,17 13,0 13,5 * 0,01 117

село Іванівка 4 18,5 0,09 13,0 4,5 * 0,07 35

село Кам’янка 4 21,2 0,13 15,0 9,6 * 0,04 129

село Карачун 4 17,9 0,15 14,0 8,3 * 0,15 27

село Князівка 4 30,3 0,16 20,0 10,3 0,03 131

село Колодязне 4 28,7 0,10 16,0 2,0 * 0,1 105

село Кургани 4 26,8 0,11 14,0 4,4 ** 0

село Левачі 4 20,9 ## 13,0 ## ** 0

село Лінчин 4 21,4 0,32 21,0 36,7 0,03 150

село Малинськ 4 31,1 0,21 23,0 12,5 0,04 95

село Малушка 4 49,8 0,28 23,0 16,6 0,05 57

село Маринин 4 22,2 0,12 13,0 7,3 0,03 100

село Михалин 4 34,0 0,27 19,0 24,2 * 0,04 37
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Моквин 4 20,1 0,08 7,2 2,0 * 0,05 130

село Мочулянка 4 42,6 0,17 17,0 7,5 * 0,11 47

село Новий 
Моквин

4 27,1 0,10 19,0 3,1 * 0,04 101

село Озірці 4 20,9 0,09 13,0 4,5 * 0,05 52

село Орлівка 4 16,9 0,12 14,0 10,1 0,02 102

село Підгало 4 16,6 0,09 8,4 6,0 * 0,11 34

село Поліське 4 24,4 0,11 13,0 4,7 * 0,07 46

село Поляни 4 34,6 0,26 19,0 23,3 * 0,01 124

село Прислуч 4 29,5 0,10 14,0 2,4 * 0,07 135

село Сівки 4 23,8 0,30 21,0 32,0 * 0,09 70

село Совпа 4 18,2 0,09 9,3 4,7 * 0,03 113

смт Соснове 4 25,7 0,11 12,0 4,4 0,03 201

село Тишиця 4 30,3 0,13 15,0 6,4 0,04 43

село Хмелівка 4 18,2 0,13 13,0 9,5 * 0,02 1

село Хотин 4 21,7 0,08 14,0 2,0 * 0,09 111

село Яблунне 4 19,6 0,08 9,1 2,4 * 0,06 147

село Ялинівка 4 15,3 0,06 11,0 2,0 * 0,1 22

село Яринівка 4 24,9 0,13 14,0 4,1 * 0,06 60

село Яцьковичі 4 26,5 0,15 14,0 9,3 0,06 111

Рівненська область. Володимирецький район

село Антонівка 3 42,1 0,68 17,0 68,6 0,05 122

село Бабка 3 33,2 0,47 13,0 40,2 0,05 52

село Балаховичі 3 29,5 0,44 15,0 38,6 * 0,05 131

село Березина 3 47,7 0,93 47,0 100,0 0,21 20

село Берестівка 3 53,6 0,46 28,0 31,4 * 0,19 100

село Бишляк 3 34,8 0,59 30,0 56,2 * 0,32 32

село Біле 3 54,4 0,65 60,0 67,2 * 0,08 99

село Більська 
Воля

3 22,8 0,96 25,0 115,8 0,1 157
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Великий 
Жолудськ

3 42,9 0,62 17,0 58,4 * 0,01 90

село Великі Тел-
ковичі

3 20,4 0,60 25,0 64,6 * 0,13 100

село Великі Цеп-
цевичі

3 43,7 0,88 19,0 102,4 0,04 122

село Велихів 4 21,7 0,76 19,0 87,6 * 0,05 103

село Веретено 3 45,5 0,62 19,0 57,4 0,05 12

смт Володимирець 4 39,4 0,64 9,0 63,2 0,06 221

село Воронки 3 24,9 0,95 29,0 111,1 * 0,07 105

село Городець 4 37,8 0,62 20,0 61,8 0,04 78

село Городок 3 32,1 1,72 28,0 219,6 * 0,37 111

село Діброва 3 37,5 1,16 27,0 137,4 0,08 13

село Довговоля 4 69,6 0,71 41,0 61,8 * 0,05 100

село Дубівка 3 39,4 0,67 14,0 67,4 * 0,07 103

село Жовкині 3 50,6 0,71 17,0 70,1 * 0,14 139

село Журавлине 3 54,4 1,12 52,0 126,7 0,16 43

село Заболоття 3 16,6 0,40 16,0 38,6 * 0,03 106

село Зелене 3 52,5 0,65 25,0 58,1 * 0,13 100

село Зелениця 3 61,9 0,42 21,0 22,6 * 0,15 92

село Іванчі 3 37,5 0,66 17,0 66,0 0,03 40

село Каноничі 3 64,6 0,67 22,0 58,4 0,05 131

село Кідри 3 29,7 0,51 15,0 55,6 * 0,05 100

село Кошмаки 3 22,8 0,66 13,0 72,2 * 0,07 91

село Красносілля 3 55,5 0,65 17,0 58,4 * 0,04 100

село Кримне 3 48,2 0,71 26,0 69,8 * 0,17 98

село Кругле 3 24,1 0,82 19,0 94,4 * 0,15 89

місто Кузне-
цовськ

4 28,4 ## 6,0 ## * 0,02 1

село Липне 3 59,2 0,63 21,0 52,6 * 0,16 80

село Лозки 3 29,2 0,65 13,0 66,8 * 0,06 88
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Луко 3 28,9 1,13 63,0 137,2 * 0,51 109

село Любахи 3 35,4 0,56 21,0 53,0 * 0,04 100

село Малий Жо-
лудськ

3 30,3 0,54 15,0 52,6 * 0,05 94

село Малі Телко- 
вичі

3 50,1 0,63 20,0 62,8 * 0,28 2

село Маюничі 3 20,9 0,64 11,0 68,6 * 0,08 72

село Мостище 3 32,9 0,39 17,0 29,2 * 0,12 1

село Мульчиці 3 40,4 0,84 27,0 90,7 0,12 164

село Нетреба 3 39,1 0,88 14,0 97,0 * 0,05 1

село Новаки 3 34,0 0,58 16,0 56,0 * 0,1 114

село Новосілки 3 36,2 0,56 24,0 61,4 * 0,16 85

село Озеро 3 83,3 0,81 29,0 71,4 * 0,03 100

село Озерці 3 23,0 0,84 33,0 97,8 0,15 156

село Острів 3 24,1 0,59 13,0 61,8 * 0,04 87

село Острівці 3 30,3 0,36 14,0 24,4 * 0,07 102

село Полиці 3 48,5 0,48 19,0 37,8 0,04 112

село Половлі 3 44,5 0,55 19,0 48,8 * 0,17 123

село Радижеве 3 74,2 0,95 36,0 93,0 * 0,18 94

смт Рафалівка 4 22,2 0,70 3,8 77,2 0,04 185

село Ромейки 3 46,9 0,67 17,0 64,2 * 0,05 104

село Рудка 3 48,0 1,34 41,0 160,0 * 0,11 100

село Сварині 4 29,5 0,58 19,0 59,0 * 0,09 106

село Собіщиці 3 35,9 0,55 29,0 52,2 * 0,1 76

село Сопачів 3 58,4 0,50 23,0 36,8 0,08 188

село Сошники 3 16,1 0,69 13,0 79,2 0,02 32

село Стара Рафа-
лівка

3 27,9 0,44 19,0 39,2 0,06 66

село Степангород 3 38,0 0,74 21,0 86,4 * 0,06 100

село Суховоля 3 37,0 0,58 18,0 55,0 * 0,04 130

село Уріччя 3 60,0 0,61 41,0 51,0 * 0,15 101
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Хиночі 3 64,3 0,94 38,0 95,1 * 0,09 99

село Чаква 3 37,5 0,83 17,0 90,8 0,04 65

село Чудля 3 30,8 0,60 19,0 67,2 * 0,09 102

село Чучеве 3 31,3 0,46 14,0 34,9 * 0,14 140

село Щоків 3 40,4 0,83 20,0 90,0 0,12 25

Рівненська область. Дубровицький район

село Бережки 3 70,7 0,45 33,0 32,8 * 0,28 181

село Бережниця 3 32,7 0,30 21,0 25,2 * 0,08 99

село Берестя 3 76,3 0,44 33,0 28,3 * 0,19 166

село Білаші 3 50,1 0,34 16,0 23,8 * 0,06 1

село Біле 3 140,1 0,91 53,0 70,2 0,34 52

село Бродець 3 82,5 0,42 33,0 27,4 * 0,2 46

село Будимля 2 64,6 1,78 79,0 222,8 0,32 101

село Великий 
Черемель

2 104,2 2,50 100,0 304,4 0,45 31

село Великі Озера 2 39,4 0,62 61,0 69,0 0,17 97

село Велюнь 3 173,6 0,69 51,0 30,9 0,16 134

село Вербівка 3 89,2 0,48 46,0 32,0 0,21 87

село Висоцьк 3 83,8 0,46 44,0 31,0 0,08 366

село Вільне 3 39,6 0,42 30,0 38,2 * 0,28 1

село Городище 3 31,9 0,28 30,0 26,8 0,07 53

село Грані 3 37,0 0,35 20,0 30,6 * 0,11 8

село Грицьки 3 40,4 0,33 23,0 27,7 * 0,11 35

місто Дубровиця 3 80,9 0,49 22,0 32,6 0,04 102

село Жадень 3 39,1 0,51 33,0 56,3 0,17 149

село Загребля 3 149,5 0,64 46,0 31,7 * 0,26 38

село Залішани 3 33,5 0,34 20,0 30,8 * 0,09 2

село Залужжя 3 70,7 0,45 29,0 32,4 * 0,28 246

село Заслуччя 3 71,8 0,51 33,0 40,3 0,07 31

село Зелень 3 20,4 0,34 25,0 35,8 * 0,11 56
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Золоте 3 41,3 0,37 28,0 31,6 * 0,14 115

село Колки 3 54,6 0,37 30,0 24,6 0,08 135

село Кривиця 3 30,6 0,33 19,0 30,0 * 0,19 53

село Крупове 3 39,8 0,36 24,0 30,4 * 0,1 115

село Кураш 3 31,6 0,31 17,0 27,0 * 0,08 1

село Лісове 3 62,7 0,69 41,0 70,0 * 0,21 98

село Літвиця 3 43,4 0,36 22,0 29,2 * 0,17 46

село Лугове 3 105,5 0,99 54,0 99,3 0,27 86

село Людинь 3 112,0 0,74 50,0 56,2 0,12 125

село Лютинськ 3 95,1 0,49 41,0 31,1 * 0,05 128

село Миляч 3 87,9 0,88 48,0 86,7 0,24 159

село Мочулище 3 43,1 0,37 27,0 30,7 * 0,06 135

село Нивецьк 3 27,9 0,30 25,0 27,4 * 0,1 61

село Озерськ 3 23,6 0,33 27,0 33,3 * 0,27 112

село Орв’яниця 3 49,8 0,38 23,0 28,7 * 0,07 214

село Осова 3 31,3 0,28 18,0 24,0 * 0,21 140

село Партизан-
ське

3 107,4 0,50 33,0 26,2 * 0,26 75

село Переброди 3 27,3 0,87 39,0 110,8 0,23 42

село Підлісне 3 50,6 0,38 24,0 30,6 * 0,13 109

село Порубка 3 94,0 0,55 40,0 30,1 * 0,17 108

село Працюки 3 52,8 0,43 34,0 36,0 * 0,09 11

село Різки 2 67,5 ## 86,0 ## * 1,27 26

село Рудня 3 129,1 0,71 43,0 48,2 0,15 11

село Сварицевичі 3 28,4 0,35 27,0 33,6 * 0,23 142

село Селець 3 77,4 0,45 36,0 28,7 * 0,13 45

село Смородськ 3 124,3 0,55 33,0 30,4 0,09 78

село Соломіївка 3 50,4 0,35 20,0 25,6 * 0,16 137

село Трипутня 3 65,1 0,44 31,0 34,0 * 0,09 84

село Тумень 3 67,0 0,42 38,0 32,8 * 0,15 56
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Удрицьк 3 116,3 0,85 39,0 74,0 0,17 133

село Узлісся 3 37,5 0,33 25,0 27,4 * 0,17 85

село Хилин 3 59,5 0,39 38,0 30,2 * 0,18 1

село Хочин 3 48,5 0,40 25,0 35,4 * 0,18 2

село Червоне 3 55,7 0,40 32,0 30,3 * 0,31 1

село Шахи 2 71,5 0,89 100,0 94,0 0,24 52

село Ясинець 3 79,6 0,45 35,0 28,0 * 0,18 114

Рівненська область. Зарічненський район

село Бір 3 55,2 3,44 98,0 456,7 0,71 20

село Борове 3 18,6 1,57 70,0 196,4 0,15 309

село Бродниця 3 19,6 0,29 44,0 29,3 * 0,11 355

село Бутове 3 11,8 0,31 19,0 38,2 * 0,2 103

село Вичівка 3 16,3 0,32 16,0 38,4 0,07 126

село Вовчиці 3 39,9 0,98 56,0 118,4 0,18 83

село Голубне 3 44,7 0,43 38,0 39,2 * 0,08 43

село Гориничі 3 31,9 0,32 22,0 30,6 * 0,28 131

село Дібрівськ 3 52,8 0,44 57,0 36,4 0,18 174

село Дідівка 3 36,4 0,51 15,0 54,4 0,09 26

село Дубчиці 3 65,4 0,47 27,0 35,7 * 0,18 227

село Ждань 3 34,0 0,61 39,0 70,8 * 0,24 57

село Задовже 3 23,8 0,43 13,0 46,5 * 0,06 54

село Заозер’я 3 46,3 0,43 21,0 39,1 * 0,07 52

смт Зарічне 3 64,3 0,36 27,0 21,5 0,07 284

село Зелена  
Діброва

3 28,7 1,17 46,0 152,3 0,26 37

село Іванчиці 3 96,4 0,55 28,0 35,7 0,07 87

село Комори 3 134,2 0,60 46,0 34,2 * 0,18 73

село Коник 3 34,6 0,91 24,0 111,5 * 0,29 5

село Котира 3 47,4 0,55 19,0 55,8 * 0,26 56

село Кутин 3 68,6 0,44 30,0 32,5 0,07 107
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Кутинок 3 38,6 0,43 11,0 45,2 * 0,35 23

село Кухітська 
Воля

3 13,7 0,65 22,0 80,8 0,1 306

село Кухче 3 43,9 0,38 39,0 31,5 0,13 134

село Лисичин 3 34,6 2,46 100,0 326,5 0,25 32

село Локниця 3 24,9 1,03 18,0 131,2 * 0,09 104

село Любинь 3 56,8 0,42 28,0 33,7 0,07 31

село Млин 3 47,4 0,51 23,0 49,5 0,07 33

село Млинок 3 38,3 1,07 48,0 120,9 0,12 135

село Морочне 3 48,0 0,68 21,0 73,4 0,09 132

село Мутвиця 3 89,7 0,78 32,0 71,7 0,06 114

село Неньковичі 3 39,1 0,48 31,0 49,1 0,16 186

село Ниговищі 3 21,7 0,39 24,0 43,6 * 0,23 76

село Нобель 3 34,3 0,46 22,0 47,4 0,1 57

село Новорічиця 3 35,4 0,45 30,0 46,0 0,1 158

село Новосілля 3 37,0 0,56 23,0 58,9 0,14 43

село Олексан-
дрове

3 35,1 0,75 48,0 87,0 0,07 51

село Омит 3 26,3 0,38 25,0 41,6 * 0,19 101

село Острівськ 3 41,0 0,58 77,0 61,3 0,09 78

село Парська 3 48,5 ## 47,0 ## ** 0

село Перекалля 3 31,1 0,64 45,0 69,6 * 0,06 109

село Привітівка 3 60,5 0,42 28,0 31,3 0,09 51

село Приклад-
ники

3 109,6 0,50 38,0 27,4 0,08 61

село Річиця 3 38,0 0,56 24,0 58,8 ** 0

село Річки 3 35,1 0,54 25,0 61,6 0,08 76

село Радовель 3 39,9 0,41 63,0 36,7 0,12 32

село Сенчиці 3 38,3 0,40 37,0 35,0 * 0,31 170

село Серники 3 58,4 1,67 61,0 204,2 0,14 293

село Соломир 3 16,3 0,81 23,0 107,6 * 0,07 82



302

Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Тиховиж 3 34,6 0,65 63,0 73,9 0,12 34

село Храпин 3 35,6 0,80 17,0 94,7 0,04 61

село Чернин 3 59,2 0,41 35,0 31,0 * 0,06 56

Рівненська область. Рокитнівський район

село Березове 3 43,4 1,54 34,0 196,9 0,18 103

село Біловіж 3 53,3 1,30 31,0 157,4 * 0,1 119

село Більськ 3 35,9 1,56 40,0 204,4 0,14 111

село Блажове 3 54,9 0,69 40,0 71,5 0,08 111

село Борове 3 82,5 0,58 67,0 45,6 * 0,2 122

село Буда 3 49,8 0,75 19,0 84,6 * 0,06 74

село Будки-
Кам’янські

3 78,5 0,82 80,0 83,2 * 0,48 161

село Будки-
Сновидовицькі

3 45,8 0,28 27,0 18,4 * 0,13 40

село Вежиця 3 68,8 5,55 100,0 752,5 0,61 147

село Глинне 3 18,8 1,27 31,0 168,6 0,16 106

село Грабунь 3 50,6 2,22 60,0 283,7 * 1,01 296

село Дерть 3 48,2 0,64 25,0 70,2 * 0,09 74

село Дроздинь 3 38,6 3,73 85,0 501,1 0,47 105

село Дубно 3 34,0 1,17 29,0 146,3 * 0,19 153

село Єльне 3 68,8 3,49 86,0 462,6 0,37 96

село Заболоття 3 45,8 2,50 48,0 328,0 0,29 91

село Залав’я 3 43,1 1,32 70,0 167,3 0,1 50

село Кам’яне 3 24,4 0,89 29,0 113,6 0,09 108

село Карпилівка 3 85,7 0,85 48,0 79,8 0,22 110

село Кисоричі 3 51,2 1,17 24,0 143,0 * 0,08 129

село Купель 3 23,6 0,65 24,0 78,0 * 0,22 1

село Лісове 3 65,9 0,82 39,0 88,2 * 0,02 24

село Масевичі 3 63,5 0,58 37,0 55,5 * 1,72 474

село Мушня 3 25,7 0,77 39,0 90,6 * 0,44 89
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Нетреба 3 123,2 0,65 23,0 42,4 * 0,06 3

село Обсіч 3 30,3 0,99 23,0 126,7 0,19 63

село Олексан-
дрівка

3 62,7 0,37 21,0 24,8 * 0,42 160

село Осницьк 3 90,3 1,08 55,0 114,7 0,13 103

село Остки 3 59,7 0,54 31,0 47,8 * 0,09 6

село Переходичі 3 97,8 1,73 100,0 200,8 0,37 94

село Познань 3 25,7 1,27 34,0 162,8 0,14 106

смт Рокитне 3 61,9 0,87 29,0 93,8 0,12 306

село Рокитне 3 44,5 0,57 33,0 58,5 0,12 306

село Сновидовичі 3 68,3 1,06 37,0 121,3 0,06 1

село Старе Село 3 35,9 2,80 71,0 375,4 0,6 125

село Старики 3 58,7 0,81 38,0 87,3 * 0,5 146

смт Томашгород 3 35,4 1,84 14,0 241,5 * 2,28 324

село Томашгород 
(Сєхі)

3 79,8 #1,13 36,0 #124,0 * 0,39 237

село Хміль 3 21,7 1,92 43,0 256,9 0,14 105

Рівненська область. Сарненський район

село Білятичі 3 54,9 0,30 22,0 16,2 0,05 108

село Бутейки 3 22,5 0,21 12,0 16,0 * 0,04 192

село Велике 
Вербче

3 24,4 0,23 13,0 11,0 * 0,05 155

село Вири 3 49,3 1,53 27,0 194,5 0,1 100

село Вирка 3 21,4 0,25 12,0 14,0 * 0,05 50

село Висове 3 22,0 0,52 10,0 58,5 0,06 100

село Волоша 3 23,3 0,23 14,0 19,5 * 0,09 61

село Глушиця 3 22,5 0,23 16,0 19,5 * 0,05 122

село Гранітне 3 33,2 1,32 27,0 171,5 0,09 100

село Грушівка 3 22,0 0,18 11,0 12,0 * 0,1 117

село Гута-Перейма 3 33,5 0,45 15,0 46,0 * 0,03 38

село Двірець 3 26,5 0,16 12,0 7,5 * 0,06 55
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Довге 3 48,0 0,45 19,0 40,2 0,14 100

село Дубняки 3 38,6 0,68 18,0 77,0 * 0,09 100

село Зарів’я 3 30,5 0,71 20,0 83,5 0,07 100

село Зносичі 3 24,1 0,40 21,0 42,0 0,08 100

село Іванівка 3 54,9 0,71 21,0 77,8 0,06 105

село Калинівка 3 19,6 0,16 11,0 10,0 * 0,05 139

село Кам’яне-
Случанське

3 31,1 0,36 29,0 37,0 0,08 104

село Карасин 3 61,3 1,27 46,0 155,3 0,16 106

село Карпилівка 3 52,2 2,65 66,0 351,2 0,07 101

село Катеринівка 3 34,0 0,39 14,0 36,0 0,03 110

смт Клесів 3 52,5 1,84 39,0 238,3 0,07 200

село Клесів 3 105,3 3,10 76,0 396,0 0,07 200

село Копище 3 30,0 0,36 15,0 34,8 * 0,12 1

село Корост 3 23,3 0,17 16,0 11,0 * 0,07 185

село Костянти-
нівка

3 33,8 0,51 18,0 54,1 0,06 105

село Кричильськ 3 22,5 0,19 16,0 13,0 * 0,04 236

село Кузьмівка 3 18,2 0,28 11,0 27,5 * 0,1 103

село Любиковичі 3 53,0 0,37 19,0 27,3 0,11 104

село Люхча 3 20,1 0,20 13,0 16,7 * 0,04 147

село Мале Вербче 3 22,2 0,20 12,0 15,0 * 0,03 98

село Мар’янівка 3 58,7 0,55 33,0 49,8 * 0,04 91

село Маслопуща 3 32,1 0,74 14,0 91,0 0,33 100

село Мельниця 3 19,0 0,15 10,0 8,0 * 0,06 105

село Немовичі 3 37,5 0,38 18,0 34,0 * 0,05 126

селище Немовичі 3 61,3 0,65 20,0 63,0 * 0,02 102

село Обірки 3 30,5 0,27 15,0 21,9 * 0,09 82

село Одринки 3 25,2 0,24 31,0 20,0 * 0,11 140

село Олексіївка 3 33,5 1,21 22,0 156,5 0,07 45
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Орлівка 3 51,7 1,06 26,0 124,8 0,06 104

село Підгірник 3 17,1 0,20 6,0 16,5 * 0,06 31

село Поляна 3 41,5 0,24 15,0 17,0 ** 0

село Пугач 3 49,8 3,17 71,0 425,6 0,11 101

село Ремчиці 3 27,1 0,34 15,0 33,8 0,01 100

село Рудня-Кар- 
пилівська

3 64,6 3,03 73,0 402,4 0,11 100

місто Сарни 4 23,3 ## 5,5 ## * 0,09 636

село Селище 3 55,2 1,10 32,0 132,7 0,07 100

смт Степань 4 18,8 0,17 6,5 12,0 * 0,07 295

селище Страшеве 3 17,7 ## 30,0 ## ** 0

село Стрільськ 3 39,4 0,81 20,0 94,0 0,05 107

село Тинне 3 34,3 0,83 23,0 103,2 0,09 100

село Тріскині 3 46,9 0,33 20,0 23,8 * 0,02 216

село Труди 3 21,4 0,15 11,0 8,8 * 0,06 54

село Тутовичі 3 22,5 0,48 12,0 52,7 0,04 100

село Убереж 3 39,1 0,24 15,0 13,0 ** 0

село Угли 3 26,3 0,20 13,0 13,0 * 0,11 96

село Федорівка 3 50,1 1,32 23,0 167,5 0,08 155

село Цепцевичі 3 37,8 0,39 13,0 36,0 0,04 100

село Чабель 3 37,2 1,15 29,0 147,7 0,07 100

селище Чемерне 3 42,9 0,99 19,0 117,0 0,12 100

село Чудель 3 27,3 0,67 17,0 79,5 0,07 100

село Яблунька 3 17,4 0,22 11,0 19,5 * 0,08 115

село Яринівка 3 24,9 0,35 14,0 34,5 * 0,01 126

село Ясногірка 3 41,3 1,20 29,0 153,0 0,09 100

Сумська область. Шосткинський район

село Богданівка 3 77,4 0,28 22,0 8,8 0,08 207

село Богданка 4 72,3 0,23 15,0 5,2 0,07 96

село Вовна 4 86,0 0,28 14,0 7,2 0,06 86
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Дібрівка 4 27,3 0,11 5,3 3,8 0,04 64

село Ковтунове 4 33,2 0,10 5,2 0,5 0,05 146

село Пирогівка 3 83,3 0,83 26,0 83,4 0,1 119

село Чорні Лози 4 12,9 0,08 2,2 5,6 0,06 7

Сумська область. Шосткинський район

село Базелівщина 4 99,4 ## 18,0 ## ** 0

село Майське 4 72,3 0,36 10,0 22,3 0,11 14

село Степне 4 34,6 0,10 5,6 0,5 0,07 108

село Феофілівка 4 30,0 0,13 4,0 5,5 0,02 13

Тернопільська область. Заліщицький район

місто Заліщики 4 9,1 0,04 4,3 1,5 * 0,01 |260

Тернопільська область. Чортківський район

село Вересневе 4 61,1 0,18 10,0 1,5 * 0,06 48

смт Заводське 4 52,8 0,16 8,0 1,5 0,01 111

село Зелена 4 80,4 0,23 11,0 1,5 * 0,02 96

село Колиндяни 4 34,6 0,11 5,6 1,5 0,01 29

село Коцюбин-
чики

4 79,0 0,22 11,0 1,5 0,01 5

село Сокиринці 4 41,5 0,13 6,3 1,5 0,02 1

село Сосулівка 4 15,8 0,06 2,8 1,5 0,01 39

місто Чортків 4 16,1 0,06 4,9 1,5 0,01 5030

село Шманьківці 4 27,3 0,09 4,5 1,5 0,01 12

Хмельницька область. Кам’янець-Подільський район

село Ніверка 4 40,4 0,12 6,3 1,1 0,07 42

село Нововоло-
димирівка

4 136,1 0,37 19,0 0,9 0,02 1

село Чорнокозинці 4 7,5 0,03 1,3 1,0 0,05 163

село Шустівці 4 56,3 0,16 7,7 1,1 0,05 147

Хмельницька область. Чемеровецький район

село Велика 
Зелена

4 87,9 0,25 13,0 0,9 0,08 26
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Вікторівка 4 41,3 0,12 6,5 1,1 0,05 79

село Криків 4 10,4 0,04 1,9 1,2 0,05 203

село Мала Зелена 4 105,0 0,29 15,0 1,0 0,06 32

село Шидлівці 4 67,2 0,19 9,6 0,9 0,04 67

Черкаська область. Городищенський район

село Валява 4 39,4 0,12 5,4 0,5 * 0,01 4

село Ксаверове 4 17,9 0,06 2,6 0,5 * 0 2

Черкаська область. Жашківський район

селище Костян-
тинівка

4 57,6 0,17 8,7 0,6 * 0,04 1

село Нагірна 4 46,1 0,14 6,8 0,5 ** 0

село Побійна 4 42,6 0,13 6,4 1,0 ** 0

село Червоний 
Кут

4 20,6 0,07 3,3 0,5 ** 0

Черкаська область. Звенигородський район

село Багачівка 4 84,9 0,24 11,0 0,5 * 0,04 314

село Вільховець 4 77,4 0,22 9,7 0,5 * 0,08 112

місто Звениго-
родка

4 59,7 0,17 8,9 0,5 0,05 150

село Княжа 3 165,5 0,46 20,0 1,0 0,03 192

село Мизинівка 4 19,8 0,07 3,3 1,0 * 0,08 81

село Михайлівка 4 26,0 0,08 3,8 0,5 * 0,09 83

село Озірна 4 42,6 0,13 5,6 0,5 * 0,08 210

селище Олексан-
дрівка

4 119,5 0,33 15,0 0,5 * 0,08 30

село Павлівка 4 39,4 0,11 5,7 0,5 ** 0

село Попівка 4 48,0 0,14 6,4 1,0 0,06 90

село Стара 4 45,0 0,13 5,8 0,5 * 0,08 65

село Чичирко-
зівка

3 222,3 0,61 27,0 1,0 0,09 83

смт Юрківка 4 83,8 0,23 8,2 0,5 0,04 161
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

Черкаська область. Канівський район

село Бабичі 4 21,2 0,07 3,6 0,5 ** 0

село Грищинці 4 94,3 0,29 15,0 1,0 0,07 72

місто Канів 4 73,4 0,24 11,0 1,0 0,06 332

село Ковалі 4 17,9 0,06 2,9 1,0 ** 0

село Кононча 4 25,2 0,09 3,9 0,5 0,06 58

село Курилівка 4 21,4 0,07 3,4 1,0 0,04 23

село Литвинець 4 98,3 0,27 15,0 0,5 0,06 124

село Михайлівка 4 39,1 0,12 6,9 0,5 0,05 19

село Пищальники 4 93,2 0,26 14,0 0,5 * 0,03 76

село Потапці 4 26,3 0,08 4,4 0,5 ** 0

село Таганча 4 12,1 0,05 2,1 0,5 ** 0

село Тростянець 3 146,5 0,40 21,0 1,0 0,02 19

село Трощин 4 23,8 0,07 4,0 0,5 ** 0

село Хмільна 4 55,7 0,16 8,7 0,5 0,06 102

село Хутір 4 43,9 0,13 6,2 0,5 0,06 17

село Черниші 4 50,9 0,15 8,7 0,5 * 0,07 111

село Яблунів 4 43,1 0,13 6,1 1,0 ** 0

Черкаська область. Катеринопільський район

село Бродецьке 4 71,5 0,21 11,0 1,0 * 0,06 195

село Вербовець 4 59,7 0,18 9,1 1,0 0,05 46

село Вікнине 4 69,6 0,20 10,0 0,5 0,06 58

село Гончариха 4 61,9 0,18 9,1 0,5 * 0,08 103

село Грушківка 4 55,7 0,16 8,5 0,5 0,06 22

село Гуляйполе 4 51,2 0,15 8,9 0,5 * 0,05 319

село Єлизаветка 4 26,3 0,08 3,8 0,5 * 0,04 2

смт Єрки 4 40,7 0,13 4,6 1,0 0,06 50

село Кайтанівка 4 56,3 0,17 9,4 1,0 0,06 103

смт Катеринопіль 4 33,5 0,11 4,1 1,0 0,06 122

село Киселівка 4 35,4 0,11 5,8 0,5 * 0,05 1
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Луківка 4 73,7 0,21 12,0 1,0 0,07 1

смт Мокра Кали-
гірка

4 21,4 0,07 2,2 1,0 0,05 112

селище Ново-
українка

4 33,2 0,11 6,0 0,5 ** 0

село Пальчик 4 64,8 0,19 9,2 1,0 0,05 37

село Радчиха 4 72,3 0,21 11,0 1,0 * 0,09 91

село Ромейково 4 28,4 0,09 4,5 1,0 * 0,08 107

село Ступичне 4 50,4 0,15 7,3 1,0 * 0,04 127

село Суха Кали-
гірка

4 60,5 0,18 8,7 0,5 * 0,03 82

село Шостакове 4 84,9 0,24 13,0 0,5 * 0,02 50

село Ямпіль 4 27,1 0,09 3,7 1,0 ** 0

село Ярошівка 4 17,7 0,07 2,8 1,0 ** 0

Черкаська область. Корсунь-Шевченківський район

село Гута-Стеб- 
лицька

4 162,6 ## 27,0 0,0 * 0,07 55

село Заріччя 4 63,0 0,18 13,0 0,5 * 0,04 134

село Комарівка 4 49,8 0,15 7,5 1,0 * 0,01 71

село Миколаївка 4 99,9 0,28 15,0 0,5 * 0,04 116

село Нова Буда 4 23,3 0,07 3,7 0,5 * 0,05 1

село Петрушки 4 16,6 0,06 3,3 0,5 ** 0

село Сидорівка 4 64,3 0,19 9,4 1,0 * 0,05 151

село Склименці 4 76,1 0,22 12,0 1,0 * 0,07 33

село Скрипчинці 4 84,1 0,24 13,0 0,5 * 0,07 101

смт Стеблів 4 34,0 0,11 3,6 1,0 0,06 336

село Хильки 4 66,4 0,19 9,8 0,5 * 0,05 81

селище Хлерівка 4 67,8 0,19 12,0 0,5 * 0,01 6

село Шендерівка 4 23,0 0,08 4,1 0,5 * 0,01 1

Черкаська область. Лисянський район

село Боярка 4 15,3 0,05 2,8 0,5 0,02 78
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Журжинці 4 106,3 0,30 16,0 1,0 0,07 17

смт Лисянка 4 24,9 0,08 6,9 1,0 0,05 67

селище Петрів-
ська Буда

3 216,7 0,59 29,0 0,5 * 0,08 2

село Петрівська 
Гута

4 132,1 0,36 19,0 0,5 * 0,1 12

село Писарівка 
(Писарівськ.)

4 54,4 0,16 5,7 1,0 0,01 30

село Смільчинці 4 40,7 0,12 7,6 1,0 0,06 114

село Хижинці 4 64,0 0,18 9,0 0,5 0,03 103

село Чеснівка 4 55,2 0,16 9,2 0,5 0,04 16

Черкаська область. Маньківський район

село Кривець 4 26,3 0,08 3,8 0,5 * 0,04 1

село Кути 4 30,5 0,09 4,6 0,5 ** 0

Черкаська область. Тальнівський район

село Гуляйка 4 74,6 0,21 10,0 0,5 0,05 24

село Довгеньке 4 41,8 0,13 6,3 0,5 * 0,02 6

село Кобринове 4 38,5 0,12 5,3 1,0 0,06 121

село Криві Коліна 4 26,3 0,08 3,4 0,5 ** 0

село Лоташеве 4 87,9 0,25 11,0 1,0 * 0,08 117

село Майданецьке 4 21,9 0,07 3,4 0,5 0,07 48

село Мошурів 4 24,6 0,08 3,3 0,5 0,07 214

село Павлівка 
Перша

4 56,8 0,16 7,4 0,5 * 0,04 101

село Піщана 4 117,7 0,32 16,0 0,5 0,04 1

місто Тальне 4 35,0 0,11 6,5 1,0 0,05 526

село Тальянки 4 31,4 0,10 4,1 0,5 0,07 93

Черкаська область. Уманський район

село Піковець 4 24,1 0,08 3,4 0,5 ** 0

село Шарин 4 24,6 0,08 3,8 0,5 * 0,09 86

село Ятранівка 4 42,9 0,12 6,3 0,5 * 0,08 114
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

Черкаська область. Христинівський район

село Синиця 4 19,8 0,07 3,0 0,5 * 0,01 2

Черкаська область. Черкаський район

село Кумейки 4 31,9 0,10 6,1 0,5 ** 0

Черкаська область. Шполянський район

село Васильків 4 33,2 0,12 4,5 0,5 0,06 45

село Георгіївка 4 99,9 0,28 13,0 0,5 0,06 23

село Іскрене 4 72,1 0,21 9,8 0,5 0,05 115

село Капустине 4 49,6 0,15 7,4 1,0 * 0,05 119

село Лозуватка 4 33,8 0,11 5,3 1,0 0,05 34

Чернівецька область. Заставнівський район

село Бабин 4 110,6 ## 16,0 ## * 0,02 136

село Веренчанка 4 26,8 ## 5,8 ## * 0,02 170

село Вимушів 4 14,4 ## 2,6 ## ** 0

село Звенячин 4 49,3 ## 8,2 ## * 0,03 142

село Йосипівка 4 57,7 ## 8,9 ## * 0,03 30

село Кадубівці 4 52,3 ## 8,3 ## * 0,03 110

село Рудка 4 32,7 ## 5,4 ## ** 0

Чернівецька область. Кіцманський район

село Борівці 4 110,1 ## 16,0 ## * 0,03 68

село Киселів 3 143,0 ## 21,0 ## * 0,02 282

село Малятинці 4 43,5 ## 7,2 ## * 0,03 179

село Ставчани 4 35,9 ## 5,9 ## * 0,02 157

село Хлівище 4 47,1 ## 7,3 ## * 0,03 157

село Шишківці 4 105,6 ## 14,0 ## * 0,02 197

село Южинець 4 57,6 ## 8,4 ## * 0,01 260

Чернігівська область. Козелецький район

село Беремицьке 4 17,1 #0,10 4,0 #5,0 * 0 42

село Білики 4 15,5 0,10 4,9 5,0 0,07 9

село Бір 4 27,6 0,25 9,6 18,0 * 0,08 4
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Бірки 4 12,9 0,09 5,9 6,4 0,05 47

село Бобруйки 4 14,2 0,09 3,0 5,4 * 0,03 121

село Булахів 4 11,5 0,08 2,8 3,6 * 0,03 101

село Виповзів 4 26,5 0,15 11,0 7,2 0,05 71

село Вовчок 4 13,1 0,09 3,3 6,0 * 0,01 106

село Гарбузин 4 12,1 0,06 2,7 3,2 0,05 29

село Гладке 4 14,2 0,08 2,9 4,2 0,06 63

смт Десна 4 49,8 0,26 6,6 7,2 0,05 308

село Євминка 4 22,5 0,11 4,6 3,6 0,05 60

село Єрків 4 12,3 0,07 2,4 2,8 0,06 13

село Жилин 
Млинок

4 20,4 0,12 5,0 8,0 * 0,03 20

село Жуківщина 4 9,6 0,07 1,5 5,6 0,04 5

село Карпеки 4 11,8 0,07 2,9 3,2 0,05 6

село Карпилівка 4 20,6 0,10 9,8 3,8 0,04 121

село Короп’є 4 23,0 0,13 9,3 5,4 0,06 63

село Косачівка 4 26,5 0,12 12,0 3,4 0,06 24

село Крехаїв 4 23,8 0,13 5,2 4,2 * 0,04 125

село Лебедівка 4 17,4 0,09 5,2 3,0 0,06 17

село Лошакова 
Гута

3 34,8 0,24 15,0 18,4 0,06 55

село Лутава 4 15,3 0,10 8,9 3,2 0,05 87

село Любечанинів 4 16,1 0,09 4,7 3,9 0,06 7

село Максим 4 8,0 0,07 4,3 3,2 0,07 40

село Морівськ 4 13,9 0,09 3,3 3,0 0,06 116

село Набільське 4 12,6 0,15 4,1 13,2 0,06 2

місто Остер 4 19,0 0,13 5,3 2,5 0,06 313

село Отрохи 4 31,6 0,14 27,0 4,0 0,05 55

село Патюти 4 13,4 0,08 2,5 4,6 0,06 82

село Петрівське 4 12,9 0,07 2,1 4,0 * 0,01 127
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Поліське 4 21,2 0,15 3,9 5,0 0,06 6

село Романьки 4 12,1 0,09 3,0 7,6 0,06 8

село Рудня 4 16,9 0,15 10,0 6,4 0,06 62

село Савин 4 17,1 0,11 3,2 6,0 0,05 4

село Сираї 4 18,2 0,10 2,8 4,4 0,06 82

село Сокирин 4 10,4 0,08 2,8 4,6 0,05 18

село Соколівка 4 12,6 0,14 5,4 5,6 0,07 30

село Сорокошичі 3 25,2 0,23 15,0 16,8 0,06 18

село Тужар 3 34,3 0,32 20,0 25,4 0,08 48

Чернігівська область. Корюківський район

село Богдалівка 4 5,1 ## 3,0 ## ** 0

село Бреч 4 3,5 0,13 3,2 14,4 0,04 3

село Будище 3 86,5 #0,29 16,0 #5,0 * 0,02 1

селище Голубів-
щина

4 3,7 0,07 1,2 6,2 ** 0

село Гутище 4 4,6 0,10 2,6 10,0 ** 0

селище Довга 4 4,2 0,12 2,6 13,8 * 0,08 10

село Журавлева 
Буда

4 3,3 0,05 0,9 4,2 * 0,07 8

село Заляддя 4 18,4 0,14 6,5 12,6 ** 0

місто Корюківка 4 16,1 0,44 5,1 49,8 0,05 421

село Лебіддя 4 6,0 ## 15,0 ## ** 0

село Лісове 4 14,0 0,09 7,6 5,8 * 0,06 5

село Лубенець 4 5,0 0,05 2,6 3,8 0,09 3

село Милейки 4 83,9 ## 19,0 ## 0,07 3

село Нова Гури-
нівка

4 4,1 ## 1,3 ## ** 0

село Новоселівка 4 4,6 0,05 2,5 4,6 * 0,08 13

село Озереди 3 206,3 0,81 29,0 36,2 * 0,11 7

село Олійники 4 14,1 0,09 5,9 5,8 0,04 3

село Парастовське 4 4,2 0,38 1,2 51,4 * 0,07 20



314

Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Реймента-
рівка

4 24,8 0,17 8,6 12,0 0,06 29

село Рибинськ 4 3,3 0,10 1,2 11,2 * 0,07 80

село Савинки 3 33,4 0,55 10,0 62,6 0,05 91

село Самотуги 4 5,3 0,19 2,7 22,8 * 0,09 46

село Стопилка 4 5,6 0,13 1,4 12,6 * 0,07 11

село Сядрине 4 4,2 0,07 1,9 6,2 * 0,06 180

село Тельне 4 5,3 0,19 1,9 20,5 * 0,08 42

село Трудовик 4 4,2 0,50 1,7 68,0 0,03 1

село Ховдіївка 4 16,8 0,11 4,0 5,6 * 0,07 19

село Хотіївка 4 28,7 0,26 8,2 21,4 0,06 35

село Червоний 
Довжик

4 4,7 0,15 5,0 13,0 0,03 1

Чернігівська область. Новгород-Сіверський район

село Будище 4 6,7 #0,05 5,7 #3,1 * 0,04 102

село Гірки 4 53,8 0,18 7,8 3,8 * 0,04 70

село Дігтярівка 4 10,2 0,06 2,3 3,2 * 0,02 105

село Пушкарі 4 9,0 0,06 4,2 3,2 * 0,04 38

Чернігівська область. Ріпкинський рай

село Бахани 4 17,7 0,10 5,7 5,4 * 0,05 32

село Березівка 4 16,9 0,09 3,0 4,4 0,04 2

село Вир 4 14,7 0,13 7,1 9,8 * 0,05 2

село Галків 4 17,1 0,08 3,4 3,6 0,07 3

селище Гірки 4 24,1 ## 5,5 ## ** 0

село Глиненка 4 15,0 0,22 6,5 23,8 * 0,12 2

село Голубівка 4 18,2 0,09 5,3 3,8 * 0,03 84

село Грабів 4 29,2 0,14 11,0 6,4 * 0,04 92

село Грабовка 3 62,1 0,42 38,0 31,0 * 0,08 21

село Грибова 
Рудня

4 8,0 0,08 6,0 5,4 * 0,05 92

село Губарі 4 21,4 0,10 4,3 5,0 0,02 1
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Губичі 3 128,0 0,45 26,0 12,6 0,12 46

село Гуньківка 3 151,6 0,58 39,0 20,9 0,16 14

село Довгуни 4 20,9 0,09 5,5 3,2 * 0 31

селище Заводське 4 11,8 0,15 5,0 13,0 * 0,05 30

село Задеріївка 3 20,9 0,16 11,0 13,0 * 0,03 132

смт Замглай 4 11,3 0,16 2,3 16,6 0,06 221

село Зубахи 3 19,3 0,10 8,8 4,0 * 0,01 60

село Кам’янка 4 45,8 0,18 9,8 4,8 * 0,03 50

село Кислі 4 9,1 0,09 4,0 4,4 * 0,03 58

село Клонів 4 20,6 0,10 4,4 3,6 * 0 27

село Комарівка 3 117,6 0,45 48,0 15,8 0,15 23

село Коробки 4 17,4 0,11 5,8 8,0 * 0,03 74

село Корольча 4 19,0 0,12 3,4 5,2 * 0,02 46

село Корчев’я 4 13,7 0,09 5,6 3,8 * 0,06 7

село Кратинь 4 20,9 0,11 11,0 5,8 * 0,03 95

село Кукарі 4 13,9 0,08 4,8 4,6 * 0,02 29

селище Левичівка 3 75,5 ## 16,0 ## ** 0

село Лісківка 3 96,7 0,37 18,0 13,4 * 0,06 19

село Лопатні 4 21,7 0,10 8,4 3,4 * 0,03 103

смт Любеч 4 15,0 0,10 2,7 6,0 0,06 147

село Малинівка 4 16,3 0,12 3,8 8,2 * 0,02 82

село Маньки 4 17,7 0,11 4,2 6,4 * 0,02 53

село Мекшунівка 3 49,0 0,25 16,0 14,9 * 0,07 38

село Миси 3 74,2 0,32 17,0 15,2 * 0,12 83

село Мокрі Ве-
лички

4 39,6 0,15 8,6 4,2 * 0,02 106

село Мохначі 4 12,1 0,09 6,0 5,0 * 0,01 93

село Неданчичі 3 101,8 0,37 23,0 11,2 0,07 50

село Незаможне 4 37,8 0,14 7,8 4,2 * 0,01 62

село Нова Рудня 3 114,4 0,48 28,0 16,4 ** 0
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Новосілки 4 18,5 0,09 4,6 4,8 * 0,02 49

село Олексан-
дрівка

4 7,5 0,11 5,5 10,6 * 0,03 117

село Олешня 4 11,5 0,11 6,4 9,2 * 0,01 96

село Павлівка 4 18,2 0,12 3,0 5,4 * 0,01 88

село Переділ 4 23,8 0,11 7,1 3,6 * 0,02 8

селище Пересаж 4 13,1 0,08 2,7 4,4 * 0,01 38

село Петруші 4 8,6 0,09 2,7 6,4 * 0,01 121

село Пилипча 4 15,5 0,11 16,0 8,0 * 0,04 82

село Пищики 4 16,3 ## 4,3 ## * 0,06 19

село Пізнопали 4 10,2 0,07 3,5 4,6 * 0,04 30

село Плехтіївка 4 8,8 ## 3,0 ## * 0,05 5

село Пролетар-
ська Рудня

3 66,2 0,32 21,0 18,8 * 0,03 10

смт Радуль 4 33,5 0,12 4,7 3,9 * 0,02 110

село Рашкова 
Слобода

4 13,4 0,07 3,0 3,2 * 0,01 32

село Редьківка 2 206,3 0,68 36,0 12,4 0,11 18

смт Ріпки 4 19,8 0,10 3,0 5,0 0,05 666

село Розсудів 4 22,2 0,12 4,3 5,6 0,06 2

село Семаки 4 15,5 0,11 6,5 7,4 * 0,01 101

село Сенюки 4 24,4 0,12 15,0 6,4 * 0,05 1

село Скитьки 4 13,7 0,10 2,9 6,4 0,1 1

село Смолигівка 4 15,8 0,09 3,1 4,4 0,06 5

село Суслівка 4 8,8 0,12 3,3 11,6 * 0,02 52

село Тараса Шев-
ченка

4 17,4 0,15 3,4 3,0 * 0,03 65

село Тулія 4 15,8 ## 2,6 ## * 0,01 12

село Углова Рудня 4 19,3 0,12 6,2 8,4 ** 0

село Червона Гута 3 60,3 ## 16,0 ## * 0,05 38

село Чудівка 4 13,1 #0,09 3,1 #6,0 * 0,04 21
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Чумак 4 11,0 0,10 2,4 6,6 * 0,01 24

село Шкуранка 3 45,8 ## 8,5 ## * 0,04 10

село Шумани 4 16,6 0,12 3,0 6,6 * 0,04 6

селище Яворці 4 16,1 ## 3,6 ## * 0,03 56

Чернігівська область. Семенівський район

село Архипівка 4 18,8 0,11 4,5 6,4 0,07 93

село Баранівка 4 8,3 0,08 3,7 6,7 * 0,04 52

село Блешня 3 98,0 #0,53 35,0 ## * 0,2 26

селище Газопро-
відне

4 15,3 0,32 3,9 35,6 * 0,08 30

село Галаганівка 4 19,8 0,13 4,4 7,9 * 0,05 29

село Гаті 3 110,6 0,43 22,0 16,8 0,03 1

село Грем’ячка 4 19,6 0,12 7,0 8,0 * 0,01 1

село Дачне 4 91,3 ## 16,0 ## ** 0

село Жовтневе 4 59,2 0,22 11,0 5,0 * 0,03 90

село Залізний 
Міст

4 30,0 0,15 7,0 9,0 * 0,02 58

село Заріччя 3 52,2 0,30 23,0 21,1 0,18 3

село Зелена Роща 4 13,4 0,08 3,9 3,0 * 0,11 3

селище Зелений 
Гай

4 16,3 0,17 3,1 16,0 ** 0

село Зоря 4 23,8 ## 4,0 ## * 0,03 1

село Іванівка 4 20,9 0,18 8,3 15,9 * 0,06 117

село Іванпуть 4 12,6 0,14 5,5 12,1 * 0,04 104

село Калинівське 4 57,1 0,31 12,0 21,0 * 0,08 6

село Карасі 4 8,6 0,15 1,8 17,0 * 0,11 5

село Карповичі 3 86,3 0,39 17,0 19,2 0,08 105

село Красні Лози 3 84,7 0,50 23,0 37,0 0,13 2

село Кривуша 4 19,0 ## 10,0 ## ** 0

село Кринички 4 62,4 0,33 13,0 22,0 * 0,02 17

село Криульки 4 18,8 0,13 3,0 10,4 * 0,08 13
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Кути Другі 3 21,2 0,21 16,0 19,4 0,07 56

село Кути Перші 3 15,0 0,13 17,0 11,7 * 0,02 10

село Леонівка 4 17,9 0,10 6,1 6,1 0,06 39

село Лісківщина 3 88,1 0,43 27,0 25,4 0,06 18

село Логи 4 36,7 ## 6,6 ## ** 0

село Максими-
хине

4 12,1 #0,18 3,1 #19,2 * 0,13 6

село Марс 4 12,3 0,12 3,6 10,1 * 0,05 1

село Медведівка 4 69,6 0,28 18,0 8,1 * 0,1 12

село Миколаївка 4 46,9 0,18 7,0 5,7 * 0,04 109

село Михайлове 4 58,1 ## 9,6 ## * 0,07 11

село Мхи 4 71,0 0,25 11,0 5,6 * 0,04 32

село Набережне 3 80,9 0,39 24,0 22,5 ** 0

село Олексан-
дрівка

4 12,6 0,32 4,9 38,7 * 0,04 128

село Орликівка 4 8,8 0,09 6,7 8,1 0,06 43

село Першотрав-
неве

4 6,4 ## 1,8 ## * 0,04 2

село Покровське 4 43,9 0,17 8,8 6,0 * 0,03 37

село Прогрес 4 94,6 0,44 19,0 21,7 0,07 63

село Ракужа 3 82,5 ## 22,0 ## * 0,02 1

село Ракути 4 17,7 0,22 4,4 23,0 ** 0

місто Семенівка 4 41,0 0,28 7,3 21,3 0,06 89

село Східне 4 19,6 0,17 3,5 16,0 ** 0

село Тимоновичі 3 61,1 0,25 15,0 10,6 0,07 70

село Угли 4 18,5 0,14 5,0 11,0 * 0,09 21

селище Улянів-
ське

4 57,3 0,22 12,0 7,0 * 0,04 9

село Ферубки 4 20,1 0,09 4,6 3,7 * 0,03 6

село Фроли 4 10,4 #0,18 2,3 #20,2 * 0,18 9

село Хотіївка 4 95,6 0,45 14,0 26,9 0,07 103
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Червоний 
Гай

3 92,4 0,43 21,0 24,0 0,07 10

село Червоний 
Пахар

3 41,5 0,23 19,0 14,9 0,07 34

село Чорнозем 4 69,9 0,29 14,0 14,1 * 0,02 23

Чернігівська область. Сосницький район

село Кудрівка 4 5,1 0,06 1,2 5,2 0,05 84

село Ляшківці 4 80,4 0,25 13,0 4,4 * 0,07 16

село Матвіївка 4 73,7 0,23 13,0 3,2 * 0,08 73

село Полісся 4 15,2 0,08 3,5 4,0 * 0,07 81

село Свірок 3 91,3 0,31 22,0 7,0 0,05 5

село Соснівка 4 48,4 0,17 9,9 4,6 * 0,07 65

село Хлоп’яники 4 15,5 0,07 3,8 2,7 0,06 90

Чернігівська область. Чернігівський район

село Антоновичі 4 12,1 0,07 3,0 4,6 * 0,07 102

село Бірки 4 32,1 0,16 8,1 8,0 * 0,08 31

село Боровики 3 21,2 0,25 21,0 23,2 * 0,1 74

село Будище 3 31,3 0,19 16,0 9,8 * 0,03 53

село Василева 
Гута

3 25,7 0,31 15,0 31,7 * 0,09 28

село Ведильці 4 39,9 0,20 12,0 11,8 0,06 139

село Ворохівка 3 26,8 0,15 10,0 6,6 * 0,01 34

село Глядин 3 65,9 0,28 32,0 13,0 0,09 18

смт Гончарівське 4 17,1 0,14 3,7 7,0 0,06 382

село Дніпровське 3 42,6 0,26 17,0 16,8 * 0,05 81

село Завод 3 59,5 0,29 40,0 16,2 * 0,13 2

село Загатка 3 39,4 0,36 19,0 33,4 * 0,1 32

село Кархівка 4 16,6 0,09 3,0 4,6 * 0,09 45

село Ковпита 4 50,4 0,28 9,9 17,2 0,05 136

село Леньків Круг 4 16,3 0,10 2,4 2,8 0,06 33

село Линея 3 174,7 0,59 36,0 15,2 * 0,11 7
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Ліски 3 32,9 0,20 14,0 11,4 * 0,02 17

село Лісне 3 19,0 0,26 15,0 27,6 * 0,13 14

село Локотьків 2 410,7 ## 83,0 ## ** 0

село Малійки 4 24,4 0,17 8,4 13,8 * 0,09 50

село Мньов 3 58,7 0,25 17,0 11,8 0,08 103

село Москалі 4 12,3 0,07 3,2 2,8 * 0,08 18

село Пакуль 3 34,8 0,18 18,0 10,2 0,06 150

село Папірня 3 54,9 0,34 21,0 23,7 * 0,11 4

село Пильня 3 58,4 0,32 28,0 20,5 0,09 19

селище Північне 3 56,0 ## 26,0 ## ** 0

село Пльохів 4 25,2 0,12 4,6 5,4 0,06 84

село Повідов 3 49,3 0,30 18,0 21,2 * 0,04 48

село Прохорів 3 37,5 0,28 13,0 24,6 * 0,1 17

село Пустинки 4 47,7 0,27 15,0 13,4 * 0,13 45

селище Ревунів 
Круг

4 11,0 0,13 6,9 11,8 0,03 2

село Рудня 3 39,6 0,33 19,0 26,1 * 0,11 2

село Семенягівка 3 30,0 0,18 8,9 11,0 0,06 2

село Скугарі 4 27,9 0,14 5,8 6,6 * 0,07 52

село Смолин 4 12,6 0,10 3,1 7,8 * 0,01 57

село Старик 3 44,7 0,30 15,0 22,8 * 0,06 44

село Хатилова 
Гута

3 31,6 0,47 25,0 50,4 * 0,14 72

село Хмільниця 4 18,2 0,12 3,6 9,6 * 0,04 302

село Храпате 4 51,4 0,25 16,0 12,8 * 0,07 20

селище Цен-
тральне

3 66,7 0,27 21,0 8,6 0,07 15

село Червоне 4 14,5 0,11 4,4 8,0 0,04 4

село Шибиринівка 4 15,0 0,07 3,7 3,6 * 0,08 141

село Шмаївка 3 27,6 0,21 16,0 16,0 * 0,04 32

село Шульгівка 4 13,7 0,15 5,4 12,4 0,05 2
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Продовження табл.

Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

Зона відчуження. Народицький район

село Довгий Ліс 1 348,0 ## 0,0 ## *3,68 3

село Мотилі 1 122,0 ## 0,0 ## ** 0

село Нове Шарне 1 1066,0 ## 0,0 ## *5,73 3

село Омельники 1 137,0 ## 0,0 ## ** 0

Зона відчуження. Овруцький район

село Деркачі 1 259,0 ## 0,0 ## ** 0

село Журба 1 222,0 ## 0,0 ## ** 0

село Липські 
Романи

1 144,0 ## 0,0 ## ** 0

Зона відчуження. Чорнобильський район

село Андріївка 1 78,0 ## 0,0 ## *0,67 67

село Бенівка 1 929,0 ## 0,0 ## ** 0

село Бички 1 30,0 ## 0,0 ## *0,64 11

село Буда 1 1830,0 ## 0,0 ## *2,4 12

село Буряківка 1 962,0 ## 0,0 ## ** 0

село Глинка 1 37,0 ## 0,0 ## *6,56 5

село Городище 1 44,0 ## 0,0 ## *0,23 10

село Городчан 1 370,0 ## 0,0 ## ** 0

село Залісся 1 211,0 ## 0,0 ## *6,23 62

село Замошня 1 37,0 ## 0,0 ## *3,57 13

село Запілля 1 352,0 ## 0,0 ## ** 0

село Зимовище 1 1584,0 ## 0,0 ## *5,33 27

село Іванівка 1 218,0 ## 0,0 ## ** 0

село Іллінці 1 48,0 ## 0,0 ## *0,45 118

село Іловниця 1 159,0 ## 0,0 ## *0,14 233

село Кам’янка 1 96,0 ## 0,0 ## ** 0

село Копачі 1 2283,0 ## 0,0 ## *1,69 12

село Корогод 1 118,0 ## 0,0 ## *0,44 5

село Коцюбинське 1 925,0 ## 0,0 ## ** 0
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Кошарівка 1 999,0 ## 0,0 ## ** 0

село Кошівка 1 159,0 ## 0,0 ## *3,3 6

село Красне  
(Машівська с/р )

1 1110,0 ## 0,0 ## ** 0

село Красне (Тов- 
століська с/р)

1 370,0 ## 0,0 ## ** 0

село Крива Гора 1 925,0 ## 0,0 ## *0,44 3

село Купувате 1 81,0 ## 0,0 ## *0,63 45

село Ладижичі 1 52,0 ## 0,0 ## *1,13 19

село Лелів 1 144,0 ## 0,0 ## *11,29 9

село Машеве 1 1295,0 ## 0,0 ## *5,18 5

село Нова Крас-
ниця

1 673,0 ## 0,0 ## ** 0

село Новосілки 1 174,0 ## 0,0 ## ** 0

село Новошепе-
личі

1 1117,0 ## 0,0 ## *2,57 36

село Опачичі 1 170,0 ## 0,0 ## *0,29 18

село Оташів 1 81,0 ## 0,0 ## *0,45 20

село Паришів 1 74,0 ## 0,0 ## *0,36 43

село Плютовище 1 203,0 ## 0,0 ## *4,07 71

місто Прип’ять 1 3556,0 ## 0,0 ## *0,11 27

село Річиця 1 788,0 ## 0,0 ## *3,95 4

село Роз’їждже 1 37,0 ## 0,0 ## *0,13 12

село Розсоха 1 77,0 ## 0,0 ## *1,07 12

село Рудня-
Вересня

1 141,0 ## 0,0 ## ** 0

село Рудня-
Іллінецька

1 74,0 ## 0,0 ## *0,34 9

село Рудьки 1 333,0 ## 0,0 ## *15,76 41

село Стара Крас-
ниця

1 370,0 ## 0,0 ## ** 0

село Старі Ше-
пеличі

1 500,0 ## 0,0 ## *3,65 12
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

село Старосілля 1 233,0 ## 0,0 ## ** 0

село Стечанка 1 52,0 ## 0,0 ## *0,23 14

село Теремці 1 37,0 ## 0,0 ## *0,66 62

село Терехів 1 104,0 ## 0,0 ## *0,43 61

село Товстий Ліс 1 5360,0 ## 0,0 ## *0,35 3

село Усів 1 1258,0 ## 0,0 ## ** 0

село Хутір  
Золотніїв

1 85,0 ## 0,0 ## ** 0

село Чапаївка 1 159,0 ## 0,0 ## ** 0

село Черевач 1 122,0 ## 0,0 ## *2,05 4

село Чистогалівка 1 1354,0 ## 0,0 ## *4,99 14

місто Чорнобиль 1 362,0 ## 0,0 ## *0,17 157

селище Чорно-
биль–2

1 407,0 ## 0,0 ## ** 0

село Ямпіль 1 155,0 ## 0,0 ## ** 0

селище Янів 1 1073,0 ## 0,0 ## ** 0

Зона відчуження. Поліський район

село Бобер 1 1558,0 ## 0,0 ## ** 0

село Бовище 1 396,0 ## 0,0 ## ** 0

село Варовичі 1 3359,0 ## 0,0 ## ** 0

село Вільшанка 1 762,0 ## 0,0 ## ** 0

село Ковшилівка 1 2586,0 ## 0,0 ## ** 0

село Лісництво 
Яковецьке

1 370,0 ## 0,0 ## ** 0

село Луб’янка 1 233,0 ## 0,0 ## *1,23 23

село Володими-
рівка

1 3397,0 ## 0,0 ## *19,92 16

село Весняне 1 3840,0 ## 0,0 ## *9,61 5

село Кливини 1 307,0 ## 0,0 ## *1,86 4

село Стара Рудня 1 437,0 ## 0,0 ## *1,07 4
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Населенний  
пункт

Зона
Цезій  

в ґрунті
Доза за  
2006 рік

Доза за 
70 років

Цезій  
в молоці

ЛВЛ
Кількість 
вимірю-

вань

Зона відчуження. Народицький район

село Великі 
Кліщі

2 765,0 ## 0,0 ## ** 0

село Звіздаль 2 762,0 ## 0,0 ## ** 0

село Малинка 2 67,0 ## 0,0 ## ** 0

село Малі Кліщі 2 629,0 ## 0,0 ## ** 0

село Малі  
Міньки

2 1040,0 ## 0,0 ## ** 0

село Перемога 2 677,0 ## 0,0 ## ** 0

село Поліське 2 833,0 ## 0,0 ## ** 0

село Рудня-
Осошня

2 1336,0 ## 0,0 ## ** 0

село Слобода 2 66,0 ## 0,0 ## ** 0

село Хрипля 2 681,0 ## 0,0 ## ** 0

село Шишелівка 2 1014,0 ## 0,0 ## ** 0

ТЕМАТИЧНІ КАРТИ ЗАБРУДНЕННЯ

· Зонування радіоактивно забрудненої території України згідно ді-
ючих нормативно-правових актів.

· Забруднення території України цезієм-137 (станом на 10 травня 
2006 р.).

· Сумарні ефективні дози внутрішнього та зовнішнього опромінення, 
розраховані на період 1986–2055 рр.

· Доза опромінення щитовидної залози. Перша вікова група (до 1 року 
на момент аварії).

· Вміст цезію-137 в молоці.
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ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ  

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ  

КАТАСТРОФИ»

№ 3191-VI від 05.04.2011 р.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань «Сучасний стан 
та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» 
(додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 2011 року поінформувати 
Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламент-
ських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи».

3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забез-
печити видання збірника матеріалів за результатами цих парламентських 
слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верхов- 
ної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Голова Верховної Ради України            В. ЛИТВИН
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Схвалено
Постановою Верховної Ради України

від 5 квітня 2011 року  
№ 3191-VI

РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ 

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»

Учасники парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні зав- 
дання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», які відбулися 
16 березня 2011 року, відзначають, що за час після аварії на Чорнобиль-
ській АЕС в Україні:

створено систему державного управління, визначено державну політи-
ку у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі 
соціального захисту постраждалого населення;

відселені та евакуйовані десятки тисяч громадян з радіоактивно за-
бруднених територій;

збудовано компактні населені пункти з відповідною інфраструктурою 
для переселених громадян;

визначено правовий режим зон, що зазнали радіоактивного забруднен-
ня внаслідок Чорнобильської катастрофи;

під опікою держави знаходяться сотні тисяч постраждалих громадян, 
які мають відповідні пільги та отримують компенсаційні виплати;

налагоджено дієве міжнародне співробітництво з реалізації міжнарод-
них проектів на майданчику Чорнобильської АЕС.

Нормативно-правова база в частині діяльності зі зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему, створення і розвитку системи поводження з радіоак-
тивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, є достатньо збалансованою і планомірно вдосконалюється.

Разом з тим ще досі існує ряд проблем, які потребують комплексного 
підходу до подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та захисту 
постраждалого населення. Актуальними залишаються проблеми соціаль-
ного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи. Зокрема, невідкладним завданням є вирішення питань законо-
давчого вдосконалення системи пенсійного забезпечення; фінансування 
програми із забезпечення житлом, особливо критичної групи – інвалідів 
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із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; за-
безпечення путівками на оздоровлення дорослих і дітей, якості надання 
санаторно-курортних послуг, виплати компенсації вартості санаторно-
курортного лікування; забезпечення за рецептами лікарів безоплатними 
ліками; забезпечення безоплатного харчування потерпілих дітей, які про-
живають на радіоактивно забруднених територіях, відповідно до фізіоло-
гічних норм.

Соціально-психологічне напруження серед населення, яке постраж-
дало внаслідок Чорнобильської катастрофи, викликає також скорочення 
фінансування щодо надання спеціалізованої медичної допомоги, забезпе-
чення безоплатними ліками та житлом, відсутність оптимальної та прозо-
рої системи організації оздоровлення.

Різке зростання соціальної напруги серед постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи напередодні 25-х роковин Чорнобильської 
катастрофи викликав підготовлений Урядом України та внесений на роз-
гляд Верховної Ради України проект закону про гарантії держави щодо 
виконання рішень суду (реєстр. № 7562), яким передбачається заміна 
конкретизованих, законодавчо закріплених обсягів соціальних гарантій 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 
надання і визначення розмірів цих гарантій за рішенням Кабінету Міні-
стрів України.

Аналіз досвіду реалізації положень законодавства з питань подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи свідчить про недостатню наукову 
обґрунтованість мети діяльності з подолання її наслідків, завдань, що ма-
ють бути виконані для її досягнення, шляхів реалізації поставлених за-
вдань, визначених для їх виконання термінів та ресурсів.

Нормативно-правова база з проблем подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи потребує вдосконалення і адаптації до змін радіаційної 
ситуації на забруднених територіях. Також залишається законодавчо не-
визначеною довгострокова перспектива і господарське призначення зон 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Різниця між встановленими Законом України «Про статус і соціаль-
ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи» (796-12) (далі – Закон) розмірами компенсаційних виплат, 
доплат та допомог і встановленими постановами Кабінету Міністрів 
України, які застосовуються на практиці, призводить до загострення со-
ціальних конфліктів. Зокрема, з цієї причини постраждалі масово звер-
таються до судових органів, вимагаючи виплати недоотриманих ними 
пенсій і компенсацій. Борги перед «чорнобильцями» постійно зроста-
ють.

Залишається невирішеною проблема узгодження норм Закону (796-
12) з Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року  
№ 10-рп/2008 (v010p710-08).
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Про необхідність вдосконалення законодавчої бази з питань подолан-
ня наслідків Чорнобильської катастрофи зазначалося у щорічних поста-
новах Верховної Ради України з нагоди роковин катастрофи. Проте жо-
ден із суб’єктів права законодавчої ініціативи не запропонував змін, що 
підвищували б ефективність соціального захисту громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечили б його рефор-
мування.

Подальший розвиток законодавства має базуватися на науково об-
ґрунтованих сучасних уявленнях про дію іонізуючого випромінювання 
на організм людини, використанні дозових критеріїв, стану радіаційної 
ситуації, врахуванні реально отриманих населенням доз опромінення, ди-
наміці стану здоров’я населення при визначенні заходів соціальної під-
тримки постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Державне управління у сфері подолання наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи повинно стати науково обґрунтованим і стабільним. Потрібна 
така система управління з подолання наслідків Чорнобильської катастро-
фи, яка б об’єднала всі напрями – соціальний захист і реабілітація насе-
лення, яке постраждало внаслідок катастрофи; екологічне оздоровлення 
радіоактивно забруднених територій; економічне і соціальне відроджен-
ня населених пунктів; узагальнення наукових даних та створення більш 
ефективної нормативно-правової бази щодо розв’язання всіх проблем, 
пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, дозво-
ливши перейти до нової фази – відродження та розвитку.

Недостатнє фінансування за бюджетною програмою «Радіологічний 
захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіо- 
активного забруднення» зумовило зупинення впровадження комплек-
су протирадіаційних заходів на цих територіях та скорочення чисель- 
ності фахівців-радіологів в областях. Через брак коштів протягом 2009– 
2010 років не проводилася дозиметрична паспортизація населених пунк-
тів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, що унеможливлює 
об’єктивну оцінку радіаційної ситуації. Не повною мірою виконуються ви-
моги Закону (796-12) щодо опублікування в загальнодержавних та регіо- 
нальних друкованих засобах масової інформації карт зон радіоактивного 
забруднення, переліку населених пунктів, віднесених до цих зон, та даних 
щорічних дозиметричних паспортизацій. Відсутність вільного доступу до 
такої інформації є одним із чинників збільшення соціально-економічної 
напруги на забруднених територіях та сприяє зростанню недовіри з боку 
населення до влади та її діяльності щодо подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи.

Таким чином, інформаційна політика держави щодо чорнобильських 
питань та радіаційних ризиків позбавлена системності, не повною мірою 
стала ефективним інструментом подолання наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи.



330

Чорнобильська катастрофа є однією з найбільш трагічних подій в істо-
рії людства, та разом з тим – це яскравий приклад єднання країн світу пе-
ред глобальною загрозою. Зараз, через чверть віку після аварії, остаточне 
вирішення чорнобильських проблем більше ніж будь-коли залежить від 
зусиль міжнародної спільноти, її наполегливості та послідовності. Гене-
ральна Асамблея ООН проголосила третє десятиліття після Чорнобиль-
ської катастрофи (2006–2016 роки) Десятиліттям реабілітації та сталого 
розвитку постраждалих регіонів, що передбачає зміцнення міжнародної 
співпраці та координації зусиль у справі повернення постраждалих гро-
мад до нормального життя.

Україна повністю виконує свої міжнародні зобов’язання відповідно 
до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Уряда-
ми країн «Великої сімки» та Комісією Європейського Співтовариства 
щодо закриття Чорнобильської АЕС від 20 грудня 1995 року (998_008) 
і, за підтримки світової спільноти, фінансує та реалізує на державному 
рівні весь комплекс робіт щодо зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну сис-
тему.

Рішення про зняття енергоблоків з експлуатації і остаточне закриття 
Чорнобильської АЕС прийнято достроково до вичерпання проектного ре-
сурсу енергоблоків. Зупинена Чорнобильська АЕС залишається ядерним 
об’єктом. Щодо безпеки, то вона продовжує перебувати в тому самому 
правовому і регламентному полі, що і діючі атомні електростанції.

У зв’язку з відсутністю не лише національного, а й світового досвіду в 
ліквідації наслідків подібних аварій перетворення об’єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему є найбільш складним завданням.

Роботи на об’єкті «Укриття» виконуються відповідно до міжнародно-
го Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття», який діє з 1998 року. 
Реалізація зазначеного Плану досягла нині найвідповідальнішого етапу. 
З початку його реалізації країнами-донорами внесено до Чорнобильсько-
го фонду «Укриття» понад 966,0 млн євро.

Але на сьогоднішній день Україні не вистачає близько 740 млн євро 
на завершення чорнобильських проектів. Загальна вартість усього Пла-
ну здійснення заходів на об’єкті «Укриття», у тому числі і нового безпеч-
ного конфайнмента як його складової, за останніми оцінками, становить 
близько 1,55 млрд євро, тобто додатково необхідно близько 600 млн євро. 
Додаткового поповнення на суму 140,0 млн євро потребує також Рахунок 
ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – 
ЄБРР), у першу чергу на завершення будівництва нового сховища від-
працьованого ядерного палива.

Українська сторона у липні 2009 року на Асамблеї країн-донорів Чор-
нобильського фонду «Укриття» оголосила про свій додатковий внесок до 
Чорнобильського фонду «Укриття» у сумі 54,0 млн доларів США та зако-
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нодавчо оформила його у 2010 році. Така заява була схвально сприйнята 
іншими сторонами, і Україна чекає, що країни-донори зроблять додаткові 
внески до Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної без-
пеки ЄБРР, кошти з яких будуть спрямовуватися на реалізацію у першу 
чергу основних міжнародних проектів – спорудження нового безпечного 
конфайнмента та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Українській стороні разом з країнами «Великої сімки» та Європей-
ською Комісією необхідно активізувати роботу з країнами-донорами 
щодо додаткового наповнення коштами Чорнобильського фонду «Укрит-
тя» та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР, а також залучення до реалізації 
Чорнобильських проектів потенційних країн-донорів.

При цьому з урахуванням об’єктивного зростання вартості робіт з бу-
дівництва нового безпечного конфайнмента та нового сховища відпра-
цьованого ядерного палива Українська сторона має і в подальшому брати 
консолідовану участь у наповненні Чорнобильського фонду «Укриття» 
та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР коштами, необхідними для успішного 
завершення цих проектів, та проголосити про свій наступний додатковий 
внесок до цих фондів.

За рекомендаціями Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 
України прийнято ряд нормативно-правових актів, завдяки яким, а та-
кож організації ефективної взаємодії та координації діяльності зацікав-
лених організацій, за останні роки відбулися позитивні зрушення щодо 
зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему. Однак обсяги та темпи ви-
конання робіт на майданчику Чорнобильської АЕС досі не можна вва-
жати задовільними. Окремі питання правового характеру у взаєминах 
із західними і українськими партнерами планомірно вирішуються, але, 
можливо, не так оперативно.

Затверджена законом Загальнодержавна програма зняття з експлуата-
ції Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологіч-
но безпечну систему (886-17) (далі – Програма) почала діяти з січня 2010 
року. При цьому обсяги видатків на виконання заходів Програми (886-17), 
визначені державним бюджетом на відповідний рік, не забезпечують вико-
нання заходів Програми (886-17) у повному обсязі.

Водночас у середньому на 7–10 років затримуються терміни реаліза-
ції проектів міжнародної технічної допомоги. Як наслідок, зростає їх вар-
тість, що викликає додаткове навантаження на державний бюджет.

Разом з тим, незважаючи на систематичне недофінансування видатків 
«чорнобильських» бюджетних програм, експлуатуюча організація – дер-
жавне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (далі – ДСП 
«ЧАЕС») і її трудовий колектив забезпечили безпеку зупинених енер-
гоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива, об’єк- 
та «Укриття», фізичний захист ядерних матеріалів, що знаходяться на 
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промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, дотримання гарантій  
МАГАТЕ щодо їх зберігання.

Забезпечується виконання мінімально необхідних заходів щодо до-
тримання вимог законодавства, які спрямовані на зменшення обсягу 
винесення радіонуклідів за межі зони відчуження і зони безумовного 
(обов’язкового) відселення.

Потребує перегляду концепція чорнобильської зони відчуження на те-
риторії України з метою подальшого ефективного використання та розви-
тку промислового майданчика і виробничої інфраструктури Чорнобиль-
ської АЕС та зони відчуження, максимального залучення кваліфікованого 
персоналу Чорнобильської АЕС та трудового ресурсу м. Славутича.

Учасники парламентських слухань звертають увагу, що не забезпече-
но виконання Постанови Верховної Ради України від 18 квітня 2008 року 
№ 276-VI (276-17) «Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи» (21-ші роковини Чорнобильської катастро-
фи) щодо внесення змін до законів України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
(796-12) та «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (791а-12).

З метою вдосконалення діяльності щодо подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи, посилення захисту постраждалих громадян учас-
ники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

Кабінету Міністрів України:
1. Надати Верховній Раді України звіт про стан виконання Загально-

державної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 
2006–2010 роки (3522-15), підготувати та подати на розгляд Верховної 
Ради України проект закону про Загальнодержавну програму подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012–2016 роки.

2. Забезпечити підтримання і підвищення рівня безпеки діючих АЕС 
України, дотримання вимог норм, правил та стандартів з ядерної та ра-
діаційної безпеки, втілення передової міжнародної практики та досвіду 
експлуатації.

3. Прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України проектів 
законів:

про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
(796-12) з метою реформування системи соціального захисту громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не допустивши 
зниження досягнутого рівня соціального захисту;

про внесення змін до Закону України «Про правовий режим території, 
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» (791а-12 ) з метою створення правових механізмів стимулювання 
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сталого розвитку цих територій, активізації виробничої діяльності та під-
вищення їх інвестиційної привабливості.

4. У проекті Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи на 2012–2016 роки та у проекті закону про Держав-
ний бюджет України на 2012 рік передбачити вирішення проблем поліп-
шення медичного забезпечення, оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та придбання для них ліків; комп-
лексного соціально-економічного розвитку територій, що зазнали радіо-
активного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та місць 
компактного переселення громадян; забезпечення житлом громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; радіаційного за-
хисту населення та екологічного оздоровлення забруднених територій; 
інформування громадян про радіаційний стан територій; наукового забез-
печення робіт та інформаційних систем.

5. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект за-
кону про Загальнодержавну програму ведення сільськогосподарського 
виробництва на радіоактивно забруднених територіях та їх комплексної 
реабілітації.

6. Забезпечити відповідно до розрахункових потреб фінансування за-
ходів, спрямованих на виробництво радіологічно безпечної сільськогос-
подарської продукції, відновлення і розвиток традиційних галузей сіль-
ськогосподарського виробництва на території, забрудненій внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, а також робіт за бюджетною програмою «Ра-
діологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що 
зазнала радіоактивного забруднення».

7. За підсумками першого півріччя 2011 року подати на розгляд Вер-
ховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2011 рік» (2857-17) про збільшення 
видатків за бюджетними програмами:

«Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологіч-
них захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення терито-
рії, що зазнала радіоактивного забруднення»;

«Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи»;

«Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» 
Чорнобильської АЕС»;

«Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та 
поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними від-
ходами на Чорнобильській АЕС».

8. Здійснити індексацію розміру пенсій по інвалідності, що настала вна-
слідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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9. Під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України 
на 2012 рік передбачити:

а) збільшення видатків за бюджетними програмами:
«Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онколо-

гічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних тех-
нологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи»;

«Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення терито-
рії, що зазнала радіоактивного забруднення»;

«Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»;

«Щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання 
продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове 
забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи»;

«Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи»;

«Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» 
Чорнобильської АЕС»;

«Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та 
поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними від-
ходами на Чорнобильській АЕС»;

«Внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» на реалізацію 
програми SIP»;

«Внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР»;
«Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і без-

умовного (обов’язкового) відселення»;
б) фінансування за окремими кодами бюджетної класифікації 

(v0011201-11) заходів щодо:
забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи;
впорядкування територій у нижній течії річки Прип’ять та загально-

зоологічному заказнику загальнодержавного значення «Чорнобильський 
спеціальний»;

забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи;

в) цільове виділення коштів ДСП «ЧАЕС» на забезпечення витрат з 
відшкодування Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій 
особам, яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права 
на пенсію за віком.

10. Відкликати проект закону про гарантії держави щодо виконання 
рішень суду (реєстр. № 7562), поданий Кабінетом Міністрів України на 
розгляд Верховної Ради України.
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11. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на подальше удо-
сконалення функціонування Державного реєстру України осіб, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

12. Забезпечити створення ефективної системи оздоровлення грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема 
шляхом посилення вимог до відповідності придбаних путівок нозології 
захворювань, удосконалення механізмів закупівлі, розподілу санаторно-
курортних путівок та створення прозорої системи черговості їх отриман-
ня, використання місцевої оздоровчої бази.

13. Розглянути питання щодо оптимізації надання медичної допо-
моги постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи населенню 
в спеціалізованих медичних закладах, управління питаннями медико-
санітарного забезпечення постраждалих осіб та осіб, які зайняті в умо-
вах постійного впливу радіаційного фактору, включаючи аспекти ава-
рійної готовності, розробки рекомендацій та заходів щодо зниження 
опромінення.

14. З метою підвищення доступності та якості медичної допомоги ди-
тячому населенню, зокрема постраждалому внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, спільно з міжнародними організаціями забезпечити прове-
дення моніторингу стану здоров’я дітей, підвищення рівня інформованос-
ті батьків, медичних та інших працівників різних сфер.

15. Провести у 2012 році та в наступні роки щорічно дозиметричну пас-
портизацію населених пунктів України та оприлюднити отримані дані, 
перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднен-
ня, та карти цих зон у загальнодержавних, регіональних і місцевих друко-
ваних засобах масової інформації.

16. Розробити нову концепцію чорнобильської зони відчуження на 
території України та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС з метою 
подальшого ефективного використання і розвитку промислового майдан-
чика та виробничої інфраструктури Чорнобильської АЕС та зони відчу-
ження, передбачивши в ній:

активне використання всіх можливостей промислового майданчика 
ЧАЕС і зони відчуження для потреб атомної та інших галузей промисло-
вості України;

максимальне залучення кваліфікованого персоналу Чорнобильської 
АЕС та трудового ресурсу м. Славутича;

повернення в перспективі відчужених земель до використання в гос-
подарському комплексі України.

17. Вжити заходів щодо прискорення досягнення цілей та забезпечити 
дієвий контроль за дотриманням графіків виконання робіт та кошторисів 
видатків міжнародних проектів, що реалізуються на майданчику Чорно-
бильської АЕС, у першу чергу за проектами будівництва нового безпеч-
ного конфайнмента та нового сховища відпрацьованого ядерного палива.



18. Внести пропозиції щодо врегулювання питання відшкодування по-
датку на додану вартість у рамках реалізації проектів міжнародної тех-
нічної допомоги на майданчику Чорнобильської АЕС та звільнення від 
цивільної відповідальності за ядерну шкоду генеральних підрядників та/
або їх субпідрядників за проектами будівництва нового безпечного кон-
файнмента та нового сховища відпрацьованого ядерного палива.

19. Надати Верховній Раді України інформацію про стан виконан-
ня першочергових заходів, передбачених Загальнодержавною програ-
мою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему (886-17) та Загальнодержав-
ною цільовою екологічною програмою поводження з радіоактивними 
відходами (516-17), в частині створення в зоні відчуження об’єктів інф-
раструктури для безпечного поводження з радіоактивними відходами,  
в першу чергу з відходами чорнобильського походження.

20. Створити умови і забезпечити відповідне фінансування польових 
досліджень, зберігання та експонування виявлених та врятованих на те-
риторії зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення 
історико-етнографічних предметів, археологічних пам’яток, архівних до-
кументів та інших культурних цінностей з метою їх збереження та внесен-
ня до Музейного фонду України і Національного архівного фонду Укра-
їни, а також надати приміщення для створення музею-архіву народної 
культури Українського Полісся.

21. Розглянути питання про надання в установленому порядку статусу 
національної Державній установі «Науковий центр радіаційної медици-
ни» Національної академії медичних наук України.

22. Забезпечити виділення коштів на реконструкцію реабілітаційно-
го центру для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини» 
Національної академії медичних наук України.

23. Знайти можливість придбання для клініки Державної установи 
«Науковий центр радіаційної медицини» Національної академії медич-
них наук України медичного обладнання – магнітно-резонансного томо-
графа.
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