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Перелік умовних ПоЗначень:

МКРЗ – Міжнародний Комітет із радіаційного захисту

НКРЗ – Національний Комітет із радіаційного захисту

МАГАТЄ – Міжнародна Агенція з атомної енергетики

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

ЧАЕС – Чорнобильська атомна станція

РАЕС – Рівненська атомна станція

ХАЕС – Хмельницька атомна станція

ТДР – тимчасові достимі рівні

ЛВЛ – лічильник випромінювання людини

встуП

26 квітня 2016 р. виповнилося 30 років із часу страшної для 
всього людства техногенної ядерної катастрофи – аварії на Чор-
нобильській атомній електростанції.

На жаль, ядерна енергетика увійшла у свідомість людства не 
через творення, а через руйнування та смерть, яскравим прикла-
дом чого стало бомбардування японських місць Хіросіми та На-
гасакі (1945 р.).

30 років, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС 
мали, мають і, на жаль, ще довго матимуть значний вплив на стан 
здоров’я населення не тільки України але й світу.

У результаті вибуху четвертого реактора в атмосферу було 
викинуто кілька мільйонів кубічних метрів радіоактивних га-
зів. Вітри рознесли радіоактивні речовини по всій Європі. Вла-
да спочатку намагалась приховувати ситуацію всіма можливими 
способами, один із яких – стеження за телефонними розмовами, 
які ведуться з Києва та Київської області. Лише через кілька днів 
шведські вчені з АЕС «Форсмак» зареєстрували підйом рівня ра-
діації. Керівництву СРСР довелося визнати факт страшної ава-
рії, яка, за словами багатьох аналітиків, надалі поховала розвиток 
радянської атомної енергетики і послужила символом розвалу 
СРСР.

Через певний час по всій Європі і навіть в Ірландії випали за-
бруднені радіоактивні дощі.

Із зони радіусом 30 км від реактора, що вибухнув, була про-
ведена повна евакуація жителів. Проживання в ній заборонено. 
Мине багато років, перш ніж буде пізнаний і осмислений весь 
жах Чорнобильської катастрофи, її страшні наслідки для людства. 
Площі Європейських територій (тис.км2) зазнавших радіоактив-
ного забруднення 137Cs вище 40 кБк/м2 станом на 10.05.1986 
р. становили: Україна – 38,2; Білорусь – 46,1; Росія – 59,8. Ра-
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діоактивного забруднення також зазнали деякі країни Європи:  
Швеція – 23,4; Фінляндія – 19,0; Австрія – 11,1 (див. додаток 1).

Ця аварія перетворила унікальні за чистотою території 
Рівненсь кого Полісся – у «радіозабруднений заповідник», на до-
вгі роки заборонений для повсякденного використання, у якому 6 
районів Рівненської області були визнані радіоактивно «забруд-
неними» тільки через 4 роки після аварії! 

Але ж ідеться про сотні тисяч дорослого та особливо дитячого 
населення, яке продовжує проживати на радіаційно «забрудне-
них» територіях і яке отримало дози зовнішнього та внутрішньо-
го опромінення, спочатку радіоактивного йоду, а потім довгожи-
вучих радіонуклідів цезію. «Забуто» більше 400 тис. населення, 
зокрема понад 100 тис. яких, на момент аварії були діть ми, ва-
гітними і немовлятами, які народилися в «гострий період». На 
жаль, лікарям лікувальної мережі, залишається тільки конста-
тувати «цифри» зростання тієї чи іншої патології, найчастіше 
онко- і гемапатології, вроджених вад і т. ін. Поряд із найбільше 
постраждалими територіями Київської, Житомирської, Чернігів-
ської і Черкаської областей, радіоактивні опади випали також у 
Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, 
Чернівецькій, Волинській і Кіровоградській областях. 

На жаль, за 30 років що минули після радіаційної трагедії, а 
особливо за останні 10–15 років виділення коштів на забезпе-
чення радіаційно-захисних заходів постійно скорочувалось, на-
приклад, на проведення дозиметричної паспортизації населених 
пунктів виділялась епізодично, а після 2011 року не виділялося 
зовсім. 

Постає питання: чи все зроблено державою відповідно до  
ст. 16 Конституції України – «Забезпечення екологічної безпеки 
і підтримання  екологічної рівноваги на території України, подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи плане-
тарного масштабу,  збереження генофонду українського народу є 
обов’язком держави». Відповідь очевидна.

 

роЗділ I.  
 

радіація. історичні асПекти  
та основні виЗначення

1.1. коротка характеристика рівненської області

Рі́вненська о́бласть (до 1991 р. – Ровенська область) – область 
в Україні. Розташована на північному заході країни. Площа об-
ласті становить 20,1 тис. км² (3,3% площі території України). 
Населення 1 154,2 тис. осіб (на 1 січня 2011 року). Центр обла- 
сті – місто Рівне. Утворена 4 грудня 1939 р.

Територія області розташована між 50°01’ та 51°58’ північної 
широти й між 25°01’ та 27°38’ східної довготи. Протяжність об-
ласті з півночі на південь 215 км, а із заходу на схід – 186 км. 
Межує на півночі з Брестською та Гомельською областями Біло-
русі, на сході з Житомирською, на південному сході з Хмельниць-
кою, на півдні з Тернопільською, на південному заході із Львівсь-
кою, на заході з Волинською областями.

Для Полісся Рівненщини характерна наявність лісової та бо-
лотної рослинності. Кількість опадів за рік (550–650 мм) тут пе-
ревищує кількість випаруваної з поверхні вологи. Це зумовлює 
промивний тип водного режиму, призводить до заболочування по-
нижених ділянок, утворення болотних ґрунтів. Цьому сприяє та-
кож високий рівень залягання ґрунтових вод. Ґрунтоутворювальні 
породи мають переважно легкий механічний склад і представлені 
піщаними та супіщаними льодовиковими і водно-льодовикови-
ми відкладами. Основними типами ґрунтів на Поліссі (>60%) є 
дерново-підзолисті із різним ступенем опідзолення, оглеєння та 
механічним складом. Вони утворилися під хвойними та мішани-
ми лісами з трав’янистою рослинністю, що сприяло формуван-
ню таких ґрунтових горизонтів: гумусо-елювіального (18–25 см), 
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