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3.3. Радіаційна ситуація на території регіону у період 1987-2000 рр. 
 
За даними радіометричних досліджень ґрунту у Миколаївській області, які були 

виконані НДЛ «Ларані» у 1986 р. (до аварії на ЧАЕС) [244], вміст 137Cs у ґрунті не 
перевищував 1-2 кБк/м2 , 90Sr – 2 кБк/м2. Ці дані повністю співпадають з результа-
тами досліджень інших установ [246]. 

Результати радіометрії ґрунтів Одеської, Херсонської, Миколаївської, Кіро-
воградської областей, Криму, які було проведено влітку 1986 р. та восени 1987 р. 
[279], показали, що Чорнобильський викид пройшов по території півдня України 
навкіс: з північно-східного – у південно-західний бік. Більшою мірою через 
«повітряний» ланцюг забруднилися північно-західні райони Кіровоградської та    
Миколаївської областей. Північні райони Одеської області, Херсонська область             
та Крим майже не були ним зачеплені (рис. 3.3.1). Вміст 137Cs та 90Sr у ґрунтах цих 
районів знаходився у межах 10-37 кБк/м2. Забруднення носило плямистий характер: 
плями з підвищеним вмістом радіонуклідів, в першу чергу 137Cs, розташувалися у 
низинах, балках, ярах.  

Крім цього, як показали результати радіоекологічних досліджень наступних       
років, у 90-х роках відбувся певний перерозподіл територіального забруднення 137Cs 
поверхні ґрунтів. На прикладі Миколаївської області цей процес відображено на 
рис. 3.3.2. У перші післяаварійні дні під вплив Чорнобильського викиду підпали   
північні та північно-східні райони області. Загальний розмах забруднення 137Cs ґрун-
тів територій області складав від 3 кБк/м2 у Снігурівському районі – до 15 кБк/м2             

в Арбузинському районі (рис. 3.3.1, А). На рисунку 3.3.2, Б відображено динаміку 
поверхневого забруднення 137Cs ґрунтів наприкінці 80-х – початку 90-х років. Як 
видно з номограми, на фоні збереження загальної кількості радіонуклідів, які випали 
над територією області, відбувся перерозподіл їхньої кількості між районами об-
ласті. Так, якщо у 1986 р. (рис. 3.3.2, А) за рівнем вмісту радіонуклідів у ґрунті ліди-
рували Арбузинський, Кривоозерський, Братський райони, то у 1991 р. (рис. 3.3.2, Б) 
перше місце посіли Доманівський, Врадієвський райони. 

Тобто природні процеси (вітрове перенесення, змив за рахунок опадів) внесли 
поправку у радіоактивний склад ґрунтів області. Поряд з цим дослідження, які про-
ведені у 1986-1990 рр. різними установами, зафіксували, що на території північно-
західних (Доманівського, Первомайського, Кривоозерського та Арбузинського)   
районів з’явилися ділянки, які були забруднені 137Cs «аварійно-чорнобильського» 
походження у підвищених кількостях. Вміст цього радіонукліду на таких ділянках у 
1992 р. виріс у 5-10 разів понад «фоновий рівень», причому за дослідженнями 199-
2 р. у 86 % зразків ґрунту з цих ділянок вміст 137Cs знаходився у межах 4-37 кБк/м2, 
12 % – 38-74 кБк/м2, 1 % – 75- 150 кБк/м2 [278]. Такі рівні зафіксовано у балках, схи-
лах, ярах, низинах, які захищені від вітрового переносу, завдяки чому радіоцезій 
акумулювався тут ґрунтом. При цьому ці ділянки є місцями активного випасу домаш-
ньої худоби, зокрема, молочної.  

Забруднення 137Cs і 90Sr сільськогосподарських угідь цих територій, за даними 
[205], не набуло характеру міцного їх закріплення на поверхні ґрунту: фіксувалося 
зниження рівня забруднення приблизно 12 % на рік (з них 2 % припадало на долю 
радіоактивного розпаду, інше – це внесок механічного перерозподілу радіонукліду 
під час обробітку ґрунту та вертикальної міграції). Так, станом на 2001 р. загальна 
площа забруднених 137Cs і 90Sr сільськогосподарських угідь по Миколаївській об-
ласті становила 1 401 000 га, рівень забруднення яких не перевищував 37 кБк/м2. 
Поряд з цим після швидкого зниження вмісту радіоактивного йоду та інших коротко-
живучих радіонуклідів, у молоці, починаючи з 1987 р., стала збільшуватися питома 
вага 137Cs (рис. 3.3.3), який і в наступні роки залишався основним дозостворюючим 
радіонуклідом за харчовим ланцюгом для населення постраждалих територій регіону.  
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Рис. 3.3.1. Поверхнева активність 137Cs у ґрунті на півдні України 
у червні 1986 р., кБк/м2. У кожній області показано диференціацію районів 

за вмістом 137Cs у ґрунті (від max до min) 

Кіровоградська 
область 

Одеська 
область 

Миколаївська 
область 

Крим 

Ульяновський Фрунзенський Арбузинський Білогорський 

Новоархангельський Іванківський Кривоозерський Симферопільський 

Світловодський Кодимський Братський Бахчисарайський 

Новомиргородський Лобашевський Доманівський Кіровський 

Гайворонівський Балтський Врадіївський Ленінський 

Добровеличівський Котовський Первомайський Красноперекопський 

Ольшанський Ізмаїльський Вознесенський Раздольнянський 

Знаменський В. Михайлівський Новоодеський Нижнєгірський 

Голованівський Красноокнянський Веселинівський Джанкойський 
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Петрівський Арцизський Миколаївський Красногвардійський 
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Рис. 3.3.2. Поверхнева активність 137Cs у районів Миколаївської області: 
А – у 1986 р., Б – у 1991 р., кБк/м2. 

Рис. 3.3.3. Структура радіоактивності молока з господарств 
Миколаївщини у різні часи після аварії: 

А – у перші місяці, Б – після року (Примітка: наведено типовий розподіл)  
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Через це, відповідно до державної програми Міністерства Чорнобиля України 

«Уточнение радиационной обстановки на территории Украины», у 1992-1993 рр. 

НДЛ «Ларані» було проведено радіаційно-гігієнічний моніторинг територій Мико-

лаївщини, які зазнали впливу «аварійно-чорнобильського» викиду радіонуклідів.     

У 1992 р. було обстежено 129 сіл на території Миколаївської області, виконана        

радіометрія 1652 проб молока і 885 проб картоплі. У 1993 р. результати уточнені      

для 15 сіл, виконана радіометрія 133 проб молока, проведена радіометрія проб        

ґрунту та трав’яних рослин з усіх обстежених сіл. Список населених пунктів, де від-

биралися проби молока, складався відповідно до уточненої карти забруднення       

ґрунтів області 137Cs і 90Sr. Проби молока, ґрунту, кормової рослинності відбирали        

у травні-червні в період інтенсивного випасу молочної худоби на природних пасо-

вищах. Проби молока відбиралися окремо з особистих господарств в об’ємі 1 л,            

з колективних господарств – в об’ємі 5 л. Результати роботи були прийняті у Чорно-

бильську базу даних і увійшли у збірку МОЗ України з дозиметричної паспортизації 

населених пунктів, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської 

аварії [96].  

У 1996 р. та 1999 р. виконані вибіркові дослідження проб молока, ґрунту та кор-

мових трав з цих населених пунктів, що дало можливість оцінити радіаційну ситуа-

цію на забруднених територіях у динаміці. Радіометрія проб молока з особистих і 

колективних господарств забруднених територій у 1992-1993 рр. свідчила про          

результати для 137Cs не вище за рівень 1-3 Бк/л, для 90Sr – за рівень 0,1-0,2 Бк/л         

(табл. В.4, В.5). Результати радіометрії проб ґрунту з пасовищ молочної худоби (на 

схилах пагорбів, балок, ярів), які відзначилися підвищеним вмістом радіонуклідів у 

ґрунтах (табл. В.1), вказали на достатньо широкий інтервал: щільність забруднення 
90Sr ґрунтів пасовищ у 1993 р. варіювала від 0,4 до 4 кБк/м2, 137Cs – від 5 до 40 кБк/м2. 

Більш високими рівнями забруднення відрізнялися: за вмістом 90Sr – ґрунти поблизу 

селищ Благодатне, Булацелово (Арбузинський район), а за вмістом 137Cs – ґрунти         

у с. Булацелово (Арбузинський район), с. Богачівка (Кривоозерський район), с. Чау-

сово (рис. 3.3.4). Дослідження трав’яного покриву пасовищ, представленого багато-

річними травами (табл. В.2), вказали, що вміст 90Sr і 137Сs у різнотрав’ї знаходився у 

межах від 1 до 16 Бк/кг. Цей широкий діапазон вмісту радіонуклідів у лучних травах 

пояснювався відповідним інтервалом вмісту радіонуклідів у підстилаючому ґрунті. 

Найбільш високі значення 90Sr і 137Сs спостерігалися у пробах різнотрав’я пасовищ з 

селищ, де зафіксовано підвищені рівні радіонуклідів у ґрунті. Впродовж наступних 

років спостереження відбулося деяке зниження вмісту радіонуклідів як у ґрунті, так і 

в трав’яному покриві. Вміст радіонуклідів у зеленій масі кукурудзи, люцерни, які 

також використовуються як корм для молочної худоби, протягом усього періоду 

спостереження не перевищував 2-3 Бк/кг (табл. В.3). Ця різниця у 5-10 разів між    

вмістом радіонуклідів у різнотрав’ї і в зеленій масі кормових рослин демонструє той 

факт, що рослини, які вирощувалися на окультурених землях (не забруднених 137Сs), 

не характеризувалися більш високим вмістом радіонуклідів, тоді як рослини, які 

зростали на схилах балок, пагорбів, ярів, накопичили 137Сs і 90Sr у підвищених          

кількостях. 
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Рис. 3.3.4. Рівень поверхневого забруднення 90Sr (А) і 137Сs окремих ділянок 
Доманівського, Первомайського і Арбузинського районів Миколаївської 

області у 1993 р. (вказано населені пункти, які за Закону України 
«О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению» віднесено до 4-ї зони підсиленого контролю) 


