
норм (за винятком радону на окремих ділянках Житомирської, Рівненської та Київської
областей).

На основі узагальнених даних виділено зони підвищеного ризику та зони
потенційного забруднення, що потребують спеціального контролю.

Незадовільна якість підземних, в першу чергу ґрунтових, вод визначається:
а) загальним техногенним забрудненням територій;
б) незадовільним санітарно-технічним станом колодязів, свердловин та їх

неправильною експлуатацією;
Дослідження складу і якості підземних вод проводяться спорадично організаціями

різного адміністративного підпорядкування, що не дає можливості загально оцінити ситуацію
із забрудненням підземних вод на фіксований час і отримати об'єктивну картину його
динаміки.

Способи вирішення означених проблем.
• переоцінка раніше розвіданих родовищ підземних вод і введення в експлуатацію

перспективних, пошуки та розвідка нових;
• інвентаризація технічного стану криниць, свердловин та меліоративних систем на

територіях областей незалежно від їх призначення (в першу чергу на яких
зафіксовано перевищення ГДК) з метою приведення їх в належний стан або
ліквідації;

• проведення паспортизації підприємств, що негативно впливають на якість
підземних вод продуктивних горизонтів, впровадження замкнутого циклу
водокористування та обмеження використання питної води у виробничих цілях;

• інвентаризація місць накопичення токсичних відходів з метою їх ліквідації або
використання у господарських цілях, уточнення зон санітарної охорони цих
об'єктів.

• організація мережі спостережень за фізико-хімічним та санітарно-гігієнічним
станом підземних вод (після інвентаризації наявних свердловин на території
областей та обгрунтування придатних для спостережень об'єктів), включаючи
періодичний контроль джерел децентралізованого водопостачання (сільські
водозабори, криниці);

• проведення спеціалізованих науково-дослідних робіт.
Впровадження результатів роботи здійснюється шляхом використання при плануванні

заходів по покращанню умов проживання населення на забруднених територіях та подання у
вигляді рекомендацій відповідним відомствам і адміністраціям областей щодо оптимізації
використання підземних вод для господарсько-питного водопостачання і оптимізації мережі
моніторингу підземних вод.
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Комплексна оцінка радіаційного стану і умов проживання та валідація моделей
переносу радіонуклідів на забруднених територіях Поліського регіону в населених

пунктах, віднесених до зони безумовного відселення

В.А.Гірій, І.І.Ясковець, В.Р.Заїтов, О.І.Купріянчук, В.А.Оннщук, Г.О.Акінфієв

Інститут радіоекології (IP) УААН

На прикладі досліджуваних населених пунктів розроблено підхід до комплексної
оцінки умов проживання в населених пунктах, що зазнали техногенного (зокрема,
радіонуклідного) забруднення. З позицій цього підходу зібрано, систематизовано та
узагальнено значний обсяг різнопланового фактичного матеріалу, який характеризує як
екологічні, так і соціально-економічні умови проживання у цих населених пунктах.

Модельні розрахунки міграції радіонуклідів в екосистемах виконуються па основі
розроблюваної в IP компартмеитної математичної моделі ЕКОМОДЕЛЬ, яка дає можливість
враховувати показники забруднення грунтів, реальні місцеві особливості ландшафтних умов
та харчування й способу життя людей. Розрахунки вмісту цезію-137 в основних продуктах
раціону та в тілі людини проводяться у комплексі з аналізом фактичних даних щодо рівнів
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радіонуклідного заоруднепня сільгосппродукції, дарів лісу та продуктів харчування, доз
внутрішнього і зовнішнього опромінення та фахового і вікового розподілу доз.

Виконано попередню валідацію параметрів робочої моделі на реальних даних, що
пройшли критичний аналіз і затверджені Міжвідомчою експертною комісією Мінчорнобиля
та інших відомств України. Результати, одержані у 1996 p., показують високу достовірність
модельних розрахунків як вмісту радіонуклідів в основних видах сільськогосподарської
продукції, так і дозового навантаження на людину. Добра або задовільна відповідність
модельних розрахунків і вимірів 1992 - 1995 pp., відзначається для населених пунктів з
високою часткою мінеральних грунтів легкого мехскладу і органогенних грунтів. Розраховані
нами значення річних доз опромінення в основному добре збігаються з даними вимірювань
випромінювання людей. Основний внесок у формування доз опромінення у більшості
пунктів вносить внутрішнє опромінення за рахунок споживання забруднених продуктів
місцевого походження (переважно з особистих господарств), але в найбільш забруднених
населених пунктах Житомирщини більш значимим є зовнішнє опромінення. Найбільший
внесок у дозу внутрішнього опромінення дають місцеві тваринні продукти - молоко, а також
м'ясо. У західній частині другої зони (села Рівненщини і Волині з високими коефіцієнтами
переходу активності в рослини) молоко дає 62 - 80% внеску у дозу внутрішнього
опромінення, у Народицькому районі - близько половини. Споживання грибів та інших дарів
лісу може істотно підвищувати дозу внутрішнього опромінення, але їх внесок відзначається
значним розкидом за рахунок як індивідуальних особливостей раціону, так і різниці у рівнях
забруднення та інтенсивності його переходу в рослинність для різних грунтів.

Формуванню високих рівнів доз опромінення за рахунок споживання місцевих
продуктів у населених пунктах (переважно селах) другої зони дуже сильно сприяє слабкий
зв'язок багатьох з них з адміністративними центрами і занепад соціально-економічної
інфраструктури. Так, з досліджуваних населених пунктів до 51 села не прокладено дорогії з
твердим покриттям, до 58 немає щоденних рейсів громадського транспорту (включаючи
орендний і приватний), у 69 немає продмагів, у 62 - шкіл, у 50 - лікарняних і в 70 - дитячих
дошкільних закладів. Для переважної частини населених пунктів другої зони значення доз
опромінення за рік є меншими як встановлених для обов'язкового відселення, так і т.зв.
паспортних доз, населення залежно від його складу одержало 70-99% дози за життя. Проте
деградація системи життєзабезпечення багатьох сіл робить неможливим подальше
проживання в них. З ін.сторони, очікувана колективна доза у селах з повноцінною статево-
віковою структурою на період середньої тривалості людського життя є за порядком
величини порівнянною з колективною дозою, одержаною їх мешканцями на протязі 1986-
1996 pp.

Отже, вирішальним критерієм при визначенні перспектив населених пунктів другої
зони є нині не захист населення від опромінення, а соціально-економічні фактори, які
реалізуються у демографічному, економічному та соціально-психологічному аспектах. їх
аналіз і узагальнення дозволили нам виконати типізацію досліджуваних населених пунктів,
яка може бути основою прийняття рішень про їхню подальшу долю.
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Комплексний радіоекологічний моніторинг водойм місцевого водокористування

(дослідження 1996 року)

В.М.Самойленко, М.І.Буянов, Ю.С.Тавров

екологічний центр «НІЦ ВЕМОВ»
Науково-дослідні роботи (НДР) за договірною тематикою під назвою «Відбір,

підготовка до аналізу, визначення вмісту радіонуклідів, мікроелементів та токсичних речовин
у водних об'єктах, обробка та аналіз результатів» започатковані у 1995 році і щорічно
виконуються в межах Програми робіт з уточнення радіаційного стану та проведення
комплексного радіоекологічного моніторингу забруднених територій України. Головне
спрямування досліджень - організація та ведення радіоекологічних, токсикологічних та
гідрохімічних досліджень води, донних відкладів та біоти водойм місцевого
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