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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ДОЗ
ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД АВАРІЇ 
НА ЧАЕС, ОБУМОВЛЕНИХ НАДХОДЖЕННЯМ 137Cs, 90Sr
Мета дослідження – визначення особливостей формування доз внутрішнього опромінення мешканців Жито$

мирської області та наукове обгрунтування заходів щодо зменшення доз внутрішнього опромінення населення

радіоактивно забруднених територій у віддалений період аварії на ЧАЕС.

Матеріали і методи. Було проведено комплексний радіаційний моніторинг у 4 населених пунктах Народицько$

го району Житомирської області. Для досліджень були застосовані методи – дозиметричні (інструментальні та

розрахункові), радіохімічні.

Результати і висновки. Проведений ЛВЛ$моніторинг у 2012 році у Народицькому районі Житомирської області

зареєстрував значне у 2–3,5 раза сезонне підвищення рівнів інкорпорації 137Cs в організмі мешканців обстеже$

них населених пунктів, як у дорослих, так і у дітей. Майже у 5 % осіб з числа обстежених встановлено переви$

щення дозового рівня 1,0 мЗв x рік$1. Максимальне значення вмісту інкорпорованого 137Cs, зареєстроване у цих

населених пунктах, становить 350 кБк, що формує річну дозу внутрішнього опромінення 10 мЗв x рік$1. Вміст 137Cs

у пробах молока в обстежених господарствах впродовж року мало змінився – у 30–50 % проб молока у смт На$

родичі та с. Селець зареєстровано перевищення допустимого рівня вмісту 137Cs – 100 Бк x л$1, у селах Мотійки та

Христинівка вміст 137Cs у пробах молока не перевищує допустимих рівнів. Вміст 90Sr як у молоці, так і в картоплі,

значно нижчий допустимого рівня – 20 Бк x л$1. Вміст 137Cs у картоплі не перевищує допустимі рівні. Встановле$

но, що основна частка дози внутрішнього опромінення мешканців обстежених населених пунктів Житомирської

області формується за рахунок споживання місцевих продуктів домашнього господарства $ молока, та продуктів

природного, лісового походження – ягід і грибів.

Ключові слова: лічильник випромінювання людини (ЛВЛ), доза внутрішнього опромінення, населення радіоак$

тивно забруднених територій (РЗТ).
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Peculiarities of internal radiation doses due to 137Cs and 90Sr intake 
in population from Zhytomyr oblast in a late period after the 
Chornobyl NPP accident

Study objective. To reveal the peculiarities of internal radiation doses in the inhabitants of Zhytomyr oblast and to

provide a scientific ground for arrangements on internal irradiation dose reducing in population from contaminat$

ed regions in long$term period after the ChNPP accident.



Zhytomyr oblast (administrative unit, province)

is the one of the hardest'hit regions after the

Chornobyl NPP accident considering both con'

taminated area size, population number and lev'

els of radiation exposure. According to the avail'

able dosimetry data the highest internal irradia'

tion levels had been registered within an entire

period since accident in the settlements of

regions with district centers of Narodychi,

Ovruch, Lughiny. Internal radiation doses have

became lower considerably last years, however

the 145 settlements in Zhytomyr oblast are still

now designated as contaminated according to

the legislation [1]. The most complete dosimet'

ric inspection in Zhytomyr oblast was held in

2008 in the scope of “The common dosimetric

passportization of settlement in Ukraine” pro'

gram. 

The highest internal radiation levels among po'

pulation of Zhytomyr oblast as in prior years were

registered in Narodichi region settlements [2, 3].

The average annual internal radiation doses in

Narodichi town and Motiyky, Selets, Khristynivka

villages in the first years after the accident were con'

siderable higher than permissible levels. Trends of

internal irradiation levels for the residents of these

settlements since the accident are shown on Figure 1.

It should be noticed that recent years the internal

radiation doses in settlements became considerably

lower, being now however about 0.3–0.5 mSv per

year. The population from Village Khrystynivka was

involuntary resettled in 1986 and the village is of

particular research interest now as its inhabitants

slowly step'by'step return to their homes and

nowadays about 40 persons are living there.
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Житомирська область є однією з найбільш пост'

раждалих від аварії на ЧАЕС, як за площею забруд'

нених радіонуклідами територій, так і за кількістю

населення, що мешкає на цих територіях та рівня'

ми опромінення, які отримує населення. Проведе'

ний аналіз наявної дозиметричної інформації пока'

зав, що найвищі рівні внутрішнього опромінення у

всі післяаварійні роки реєструвалися у населених

пунктах (НП) Народицького, Овруцького, Лугин'

ського районів. В останні роки дози внутрішнього

опромінення значно знизились, але й на сьогодні

145 населених пунктів Житомирської області,

згідно з актами законодавства, відносяться до зони

радіоактивного забруднення [1]. Найбільш повне

дозиметричне обстеження населення Житомирсь'

кої області було проведено у 2008 році у рамках

програми “Загальнодозиметрична паспортизація

НП України”. 

Найвищі рівні внутрішнього опромінення меш'

канців Житомирської області, як і в попередні ро'

ки [2, 3], реєструються в НП Народицького району.

У смт Народичі, селах Мотійки, Селець, Хрис'

тинівка середньорічні дози внутрішнього оп'

ромінення у перші поаварійні роки значно переви'

щували допустимі рівні. Динаміку рівнів внутрішнь'

ого опромінення мешканців цих сіл у післяа'

варійний період представлено на рис. 1. Слід відзна'

чити значне зниження доз внутрішнього опромінен'

ня в НП в останні роки, однак вони й зараз знахо'

дяться на рівні 0,3–0,5 мЗв•рік'1. Особливо цікавим

для дослідження залишається с. Христинівка, відсе'

лене ще у 1986 році. Але мешканці цього НП посту'

пово повертаються до села і на сьогодні тут прожи'

ває близько 40 осіб.
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Materials and methods. Comprehensive radiation monitoring was carried out in 4 settlements in Narodychi region

of Zhytomyr oblast. The radiochemical, dosimetric methods (instrumental and numerical) were used in the study.

Results and conclusions. Significant (2–3.5 times) seasonal increase of incorporated 137Cs level was revealed

through a WBC$monitoring in residents (both for adults and children) of the supervised settlements of Narodytsky

region, Zhytomyr oblast. The exceeding of  1.0 mSv x year$1 dose was revealed in up to 5 % of inspected persons. The

maximal registered in those settlements 137Cs content of 350 kBq is the source of 10 mSv x  year$1 annual dose. 137Cs

content in milk samples from those settlements didn't change much during a year. Elevation of 137Cs content exceed$

ing the permissible level of 100 Bq x litre$1 was found in ~30–50 % of milk samples from Narodychi and Selets vil$

lages, whereas in Motiyky and Khrystynivka villages the 137Cs content didn't exceed permissible levels. 90Sr content

both in potatoes and milk samples was much under the permissible level of 20 Bq x litre$1. 137Cs content in potato

samples was under the permissible levels. It was found out that main part of internal irradiation doses in the set$

tlements of concern is due to consumption of locally produced victuals i.e. milk and natural/forest$originated prod$

ucts like berries and mushrooms. 

Key words: whole body counter (WBC), internal irradiation dose, population from contaminated regions (PCR).

Problems of radiation medicine and radiobiology. 2013;18:59–69.
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STUDY OBJECTIVE
To reveal the peculiarities of internal irradiation doses

in population of inspected settlements of Zhytomyr

oblast and to provide the scientific background for

arrangements on internal radiation dose reducing in

population of contaminated regions within long'

term period after the Chornobyl NPP accident.

MATERIALS AND METHODS 
Over 6.7 thousands residents of Kyiv, Zhytomyr,

and Rivne oblasts contaminated after the ChNPP

accident were examined in 2012 at the NRCRM

using the WBC (metrological certificate of state

standardization № 26'04/0298 and №26'04/0299

dated by 30.06.2012, issued by state'run enterprise

“Ukrmetrteststandart”) .

Incorporated Cs content was assayed by a direct

in'vivo method through WBC'measurements at the

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення особливостей фор'

мування доз внутрішнього опромінення мешканців

обстежених НП Житомирської області та наукове обг'

рунтування заходів щодо зменшення доз внутрішньо'

го опромінення населення радіоактивно забруднених

територій (РЗТ) у віддалений період аварії на ЧАЕС.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У 2012 році на лічильнику випромінювання людини

(ЛВЛ) ННЦРМ (метрологічне свідоцтво про держав'

ну повірку №26'04/0298 і №26'04/0299 від 30.06.2012,

видане ДП „Укрметртестстандарт”) було обстежено

понад 6,7 тисячі осіб, які мешкають на радіоактивно

забруднених після аварії на ЧАЕС територіях Київсь'

кої, Житомирської, Рівненської областей. 

Визначення вмісту інкорпорованого радіоцезію

виконано шляхом прямого вимірювання на ЛВЛ

ISSN 2304�8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18.

Рисунок 1. Динаміка доз внутрішнього опромінення від радіоцезію мешканців НП Народицького
району Житомирської області

Figure 1. Trends of internal irradiation doses from radioactive cesium of Narodychi population (Zhytomyr
oblast)



“Screener'3M” fixed'site facility (factory # 238,

mfd. by INEKO company, Kyiv) in WBC laboratory

in Kyiv and at the mobile type (factory # 153) at the

places of persons’ residence. Equipment calibration,

measurements, results and evaluation were per'

formed accordingly to uniform Ukrainian methodi'

cal standard designed by the NRCRM staff [4, 5, 6]. 

Taking into account the 90Sr content in main

victuals, notably in milk and vegetables (potatoes),

the incorporated content was estimated using the

numerical assessment methods [7, 8]. 90Sr was

determined in victuals in two steps i.e. through the

preliminary radiochemical recovery and following

beta'activity measurements in a low background

facility. 

Beta radiometer L 5100 (mfd. by “Tennelec” com'

pany, USA) (calibration certificates # 681 dated July

11, 20094 # 6776 / November 09, 2010 and # 587 /

February 02, 2012, issued by Kharkiv NSC “Institute

of metrology”) was used for the β'activity assay. 

Four settlements in Narodichi region of Zhytomyr

oblast were monitored in 2012 by the NRCRM’s

mobile WBC laboratory. Measurements sample size

was sufficient for a statistical analysis. Such settle'

ments as Narodychi town (zone 3), Selets village

(zone 3), Motiyky village (zone 4), Khrystynivka vil'

lage (zone 2) were chosen (Table 1).
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типу „Скриннер'3М” (виробництво ІНЕКО, м.

Київ) №238 стаціонарного типу в лабораторії ЛВЛ у

м. Києві та №153 мобільного типу безпосередньо за

місцем проживання обстежених осіб. Проведення

калібрування комплексу, вимірювань та розрахунки

результатів здійснюються за єдиною в Україні мето'

дикою, розробленою в ННЦРМ [4, 5,6]. 

Для визначення вмісту інкорпорованого 90Sr засто'

совували розрахункові методи оцінки [7, 8] за

вмістом його в основних продуктах харчування

місцевого населення, а, саме, молоці і овочах (кар'

топлі). Визначення 90Sr у продуктах харчування, було

реалізоване шляхом його попереднього радіохіміч'

ного виділення і наступного вимірювання бета'ак'

тивності на низькофоновій установці. 

Вимірювання бета'активності проводилося на бе'

та'радіометрі типу L 5100, фірми  Tennelec” (США),

(метрологічне свідоцтво № 681 від 11.07.09, № 6776

від 09.11.2010 і №587 від 02.02.2012, видані  ННЦ

„Інститут метрології”, м. Харків). 

У 2012 році співробітниками ННЦРМ було про'

ведено виїзний ЛВЛ'моніторинг у чотирьох НП

Народицького району Житомирської області в об'

сязі, достатньому для проведення статистичного

аналізу – смт Народичі (3 зона), с. Селець (3 зо'

на), с. Мотійки (4 зона), с. Христинівка (2 зона)

(табл. 1). 
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Таблиця 1

Характеристика вибірки вимірювань у Народицькому районі

Table 1

Specification of the study sample in Narodychi region

Населений пункт Зона Період Всього, осіб Дорослі, осіб Діти, осіб Чоловіки, осіб Жінки, осіб
вимірювань

Settlements Zone Measurement Persons total  Adults Children Men Women
period

смт Народичі 3 травень / May 132 87 45 71 61
Narodychi town жовтень / October 287 137 150 145 142

с. Селець 3 травень / May 88 52 36 39 49
Selets village жовтень / October 88 64 24 35 53

с. Мотійки 4 травень / May 75 49 26 27 48
Motiyky village жовтень / October 68 41 27 32 36

с. Христинівка 2 травень / May 17 13 4 7 10
Khrystinivka village жовтень / October 14 9 5 9 5

Narodychi town is an urban'type community, a

regional centre with developed enough infrastruc'

ture. Nowadays there are about 2600 inhabitants

there. Selets village is 5 km distance from the

regional centre with about 560 residents. There are

working forestry, school, kindergarten. Many

Селище міського типу Народичі – районний центр

з достатньо розвиненою інфраструктурою. На сьо'

годні у селищі проживає близько 2600 осіб. Село Се'

лець знаходиться на відстані 5 км від районного

центру смт Народичі. У ньому проживає 560 осіб.

Працює лісництво, школа, дитячий садок – багато
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inhabitant work in Narodychi town. Motiyky vil'

lage is 15–20 km distance from regional centre,

there is a kindergarten and a school. The 280 adults

and 80 children live there. The large number of

inhabitants are unemployed. Khtystynivka's inhab'

itants were forcibly (involuntary) resettled in 1986.

Lately some of them have been coming back a bit at

a time, and 40 persons including children live there

today. WBC measurements were performed twice a

year: in spring (May) and in autumn (October).

RESULTS AND DISCUSSION 
Table 2 shows the incorporated 137Cs monitoring

results (May and October of 2012) for adults from

supervised settlements in Narodychy region.

мешканців цього села працюють у смт Народичі. Се'

ло Мотійки знаходиться на відстані 15–20 км від

районного центру, у селі мешкають 280 дорослих та

80 дітей, працюють школа та дитячий садок. Меш'

канці цього села переважно непрацюючі. Мешканці

села Христинівка були виселені у 1986 році. Посту'

пово частина з них повернулась у село. На сьогодні

тут проживає близько 40 осіб, у тому числі й діти.

ЛВЛ'вимірювання було проведено двічі – весною (у

травні), та восени (у жовтні).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
Результати моніторингу вмісту інкорпорованого
137Cs у дорослих мешканців обстежених сіл Наро'

дицького району у травні та жовтні 2012 р. приведені

в табл. 2. 
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Таблиця 2

Результати моніторингу вмісту інкорпорованого 137Cs у дорослого населення обстежених НП Народицького
району у 2012 році

Table 2

Results of incorporated 137Cs monitoring for adults from supervised settlements in Narodychy region in 2012

Населений пункт Період Кількість Вміст 137Cs, кБк >1мЗв·рік;1, 

вимірювань обстежених середній медіана 90% квантиль максим. % обстежених

Settlements Measurement Persons total 137Cs content, kBq >1mSv·year;1, 
period average median 90% fractile max. % of measured

смт Народичі травень / May 87 5,3 2,7 11,4 70,6 1,5
Narodychi town жовтень / October 137 8,2 5,3 17,8 74,4 1,7

с. Селець травень / May 52 7,7 2,6 13,3 179 2,3
Selets village жовтень / October 64 13,3 8,8 31,2 69,7 4,5

с. Мотійки травень / May 49 6,4 2,5 17,2 51,1 1,3
Motiyky village жовтень / October 41 12,3 7,0 30,8 61,5 4,4

с. Христинівка травень / May 13 64,8 8,8 329,6 350,2 29,4
Khrystinivka village жовтень / October 9 42,0 20,6 137,7 176,5 14,3

In May there was no considerable difference in

the incorporated 137Cs content between residents of

Narodychi, Selets, and Motiyky for both medians

(2.7 kBq in Narodychi town, 2.6 kBq in Selets vil'

lage, and 2.5 kBq in Motiky village), and average

values (5.3 kBq in Narodychi, 7.7 kBq – in Selets,

6.4 kBq – in Motiyky). The 2001 was a dry year

(with  scanty rainfall) and harvest of the forest ori'

gin products (berries, mushrooms which are tra'

ditional in Ukrainian Polissia cuisine) wasn't abun'

dant. Therefore it caused lower levels of in'

corporated cesium compared to values typical for

persons living in supervised regions. Maximal

revealed content of incorporated 137Cs in those set'

tlements was 70.6 kBq in Narodychi (resulting in

annual internal irradiation dose of 1.3 mSv x year'1),

Як видно з представлених вище результатів, у

травні в смт Народичі, с. Селець, с. Мотійки за'

реєстровані значення вмісту інкорпорованого 137Cs

суттєво не відрізняються – як медіанні (2,7 кБк – у

смт Народичі, 2,6 кБк – у с. Селець, 2,5 кБк – у с.

Мотійки) , так і середні значення (5,3 кБк – у смт

Народичі, 7,7 кБк – у с. Селець, 6,4 кБк – у с.

Мотійки). 2011 рік в Україні видався мало дощовим

і небагатим на врожай продуктів лісового походжен'

ня (гриби, ягоди), традиційно вживаних населен'

ням українського Полісся, що й обумовило такі до'

сить невисокі для мешканців обстежуваних тери'

торій рівні вмісту інкорпорованого радіоцезію.

Максимальні значення вмісту інкорпорованого
137Cs, зареєстровані у цих НП, становлять 70,6 кБк –

у смт Народичі, що формує річну дозу внутрішнього



179 kBq in Selets (4.7 mSv · year'1 annual internal

irradiation dose), and 51 kBq in Motiyky (1.5 mSv  x

year'1 respectively). The 1.5% of Narodychi's resi'

dents, 2.3%  of Selets’ inhabitants, and 1.3% of peo'

ple living in Motiyky had a content exceeding the

level of 1 mSv x year'1. The results received in

Khrystynivka village should be noted particularly.

The total number of the examined persons was 17

(13 adults and 4 children). The mean value of incor'

porated 137Cs content in Khrystynivka residents is

64.8 kBq being about ten times higher then in other

study settlements, median value at that is 8.8 kBq in

3–4 times again exceeding data from other settle'

ments in Narodychi region. The exceeding values

over 1 mSv x year'1 were revealed in 29.4% of exam'

ined inhabitants from Khrystynivka village.

Maximal registered content of incorporated 137Cs in

Khrystynivka was 350 kBq resulting in annual inter'

nal irradiation dose of 10 mSv x year'1. 

Internal radiation individual levels distribution in

those settlements is described by lognormal function

which has long extended right “tail” due to the part

of inhabitants from those settlements has high value

of 137Cs incorporated content, considerably higher

than the majority of inspected persons (Fig. 2).
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опромінення 1,3 мЗв x рік'1, 179 кБк – у с. Селець,

що формує річну дозу внутрішнього опромінення

4,7 мЗв x рік'1 і 51 кБк – у с. Мотійки, що формує

річну дозу внутрішнього опромінення 1,5 мЗв x рік'1.

1,5 % мешканців смт Народичі, 2,3 % – с. Селець,

1,3 % – с. Мотійки перевищують рівень 1 мЗв x рік'1.

Окремо, слід відзначити результати, отримані у с.

Христинівка. Всього було обстежено 17 осіб – 13 до'

рослих і 4 дітей. Середнє значення вмісту інкорпо'

рованого 137Cs для дорослих у с. Христинівка стано'

вить 64,8 кБк, що на порядок вище, ніж у інших обс'

тежених НП, медіана становить 8,8 кБк, що у 3–4

рази більше, ніж інших обстежених НП Народиць'

кого району. 29,4 % обстежених мешканців с. Хрис'

тинівка перевищують 1 мЗв x рік'1. Максимальне

значення вмісту інкорпорованого 137Cs, зареєстро'

ване у с. Христинівка, становить 350 кБк, що фор'

мує річну дозу внутрішнього опромінення 10 мЗв x

рік'1.

Розподіл індивідуальних рівнів внутрішнього оп'

ромінення у цих НП носить логнормальний харак'

тер з затягнутим правим хвостом, що обумовлено

тим, що частина мешканців цих НП має значно

вищі, ніж у більшості обстежених осіб, значення

вмісту інкорпорованого 137Cs (рис. 2).
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Рисунок 2. Статистичний розподіл вмісту інкорпорованого 137Cs  у дорослих  мешканців c. Селець 
у травні та жовтні 2012 р.

Figure 2. Statistical distribution of incorporated 137Cs content in adult population of Selets village (May
and October, 2012).

The internal radiation levels in adult population of

studied settlements became considerably higher in

October (Fig. 2) i.e. the mean value of 137Cs content

in Narodychi population increased in 1.5 times (up

to 8.2 kBq), the median was 5.3 kBq (the twofold

increase). The average 137Cs content in Selets village

У жовтні рівні опромінення дорослого населення

обстежених НП значно зросли (рис. 2). Так середнє

значення вмісту 137Cs у смт Народичі збільшилось в

1,5 раза і становить 8,2 кБк, медіана збільшилась у 2

рази і становить 5,3 кБк. У с. Селець середнє значен'

ня вмісту 137Cs збільшилось в 1,7 раза і становить 13,3
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was 13.3 kBq (1.7 times increase) with median of 8.8

kBq (3.4 times elevation). The mean value of incor'

porated 137Cs content in Motiyky village was 12.3

kBq (again about the two fold increase) with almost

triple median growth up to 7.0 kBq. In 1.7% of the

all examined persons in Narodychi the registered

value exceeded a LL (practically no change). The

number of such persons increased in about 2–3

times in Selets and Motiyky villages being 4.5% of

the all examined subjects in Selets and 4.5% in

Motiyky. The maximal registered value of incorpo'

rated 137Cs content in those settlements is hardly

changing. But Selets village is the exception where

maximal individual value of incorporated 137Cs con'

tent registered in a local hunter decreased in October

in 2.5 times vs. examination in May. The character

of lognormal distribution of individual content of

incorporated 137Cs reflects this trend (Fig. 2). The

distribution has become significantly wider indicat'

ing to an increase of incorporated 137Cs content in

the majority of inhabitants of studied settlements. 

Thus, as a matter of fact, from May to October the

majority of residents of studied settlements of

Narodychi region showed the considerable (about

2.5–3 times) increase of internal radiation levels. It

should be noted that year 2012 was rich in food

products of a forest origin. A harvest of mushrooms

was particularly abundant. So the research conclu'

sion made years ago is confirmed i.e. while living in

contaminated regions it is extremely important to

measure the incorporated radionuclides and their

content in victuals. It is also important to inform the

population about the radiation situation in a settle'

ment and about individual radiation levels. Po'

pularization of the radiation hygienic behavior rules

and nourishment peculiarities is necessary too [9].

The study of internal radiation dose peculiarities

in population from contaminated regions would be

incomplete without a thorough analysis of con'

tamination of main victuals. A particular attention

was paid to detection and assessment of 90Sr con'

tent in foodstuff as the 90Sr dose contribution to

the total internal radiation dose is eventually

increasing. 

The 137Cs content in milk from Narodychi town

and Selets village didn't change much in October

vs. May. The trend remains in exceeding of the
137Cs permissible level of 100 Bq x litre'1 in 40–50%

of milk samples from Narodychi and in about 30%

from Selets village. 137Cs content in milk samples

from Motiyky and Khrystynivka villages didn't

кБк,  медіана збільшилась у 3,4 раза і становить 8,8

кБк. У с. Мотійки середнє значення вмісту інкорпо'

рованого 137Cs збільшилось майже у 2 рази і стано'

вить 12,3 кБк,  медіана збільшилась майже у 3 рази і

становить 7,0 кБк. Кількість осіб, що перевищили

ГР у смт Народичі майже не збільшилась і становить

1,7% від усіх обстежених у цьому НП. У с. Селець та

с. Мотійки кількість таких осіб зросла у 2–3 рази і

становить 4,5 % від усіх обстежених у с. Селець і 4,5 %

від усіх обстежених у с. Мотійки. Слід зазначити, що

максимально зареєстровані значення вмісту інкор'

порованого 137Cs у цих НП майже не змінились. Ви'

няток становить с. Селець, де максимальне значення

індивідуального вмісту інкорпорованого 137Cs, за'

реєстроване у місцевого мисливця, зменшилось з

травня по жовтень у 2,5 раза. Ця динаміка відобрази'

лась і на характері логнормального розподілу

індивідуальних рівнів вмісту інкорпорованого 137Cs

(рис. 2). Він став значно ширший, що свідчить про

збільшення вмісту інкорпорованого 137Cs у більшості

мешканців обстежених НП. 

Таким чином, можна констатувати значне, у 2–3,5

раза, збільшення рівня внутрішнього опромінення

більшості мешканців обстежених населених пунктів

Народицького району з травня по жовтень. Слід заз'

начити також, що 2012 рік видався багатим на про'

дукти лісового походження. Особливо багато в цьо'

му році було грибів. Це підтверджує висновок, зроб'

лений при дослідженнях у попередні роки – в умовах

проживання на РЗТ надзвичайно важливими є мож'

ливість контролю вмісту інкорпорованих в організмі

людини радіонуклідів та продуктів харчування,

інформування населення про стан радіаційної обста'

новки у НП, індивідуальний рівень опромінення,

пропагування радіаційно'гігієнічних правил по'

ведінки, особливостей харчування [9].

Визначення особливостей формування доз внут'

рішнього опромінення у населення РЗТ було б не'

повним без ґрунтовного аналізу забрудненості ос'

новних продуктів харчування радіонуклідами. Особ'

ливу увагу було приділено визначенню вмісту 90Sr у

продуктах харчування, через те, що з часом внесок

від радіостронцію у сумарну дозу внутрішнього оп'

ромінення зростає . 

Вміст 137Cs у пробах молока у жовтні порівняно з

травнем у смт Народичі та с. Селець мало змінився.

Тенденція зберігається – у 40–50 % проб молока у

смт Народичі та у близько 30 % проб у с. Селець за'

реєстровано перевищення допустимого рівня вмісту
137Cs – 100 Бк x л'1. У селах Мотійки, Христинівка

вміст 137Cs у пробах молока від травня по жовтень
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practically change being below the permissible

level in October vs. May. 90Sr content both in milk

and potato is much lower than permissible level of

20 Bq x kg'1. Results of radionuclides content

assessment in main foodstuff (milk and potato) in

May and October are demonstrated in Figure 3. 

Unfortunately the inhabitants of studied settle'

ments refused to give for an assay their mushrooms

collected in autumn despite rich harvest that year.

The expedition that year coincided in time with the

end of mushroom stocking process, therefore resi'

dents reluctantly rendered their collected harvest

motivating by awareness of safety of places where

mushrooms had been collected and by poor harvest.

The recently accomplished work on “Dosimetric

passportization of settlements of Ukraine” frightened

the population to loose the privileges after the revi'

sion of contaminated zones. And it made very diffi'

cult for us to the work with people. No any mush'

room sample was received during the research work.

However taking into account a results of sam'

pling victuals of forest origin two years ago in
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практично не змінився, і не перевищує допустимих

рівнів. Вміст 90Sr як у молоці, так і в картоплі, знач'

но нижчий допустимого рівня – 20 Бк x л'1. Результа'

ти визначення вмісту радіонуклідів у основних про'

дуктах харчування (молоці і картоплі) у травні та

жовтні представлено  на рис. 3.

На жаль, жителі обстежених НП відмовилися зда'

ти осінні гриби на проби, хоч у цьому році їх було чи'

мало. Експедиція у цьому році проводилася в період

закінчення заготівлі грибів, місцеві мешканці неохо'

че віддають на дослідження зібраний врожай, моти'

вуючи свою відмову обізнаністю щодо місць за'

готівлі грибів і скудністю врожаю. Проведені нещо'

давно роботи з “Дозиметричної паспортизації насе'

лених пунктів України” певною мірою налякали на'

селення щодо втрати пільг при перегляді зон

радіоактивного забруднення і працювати з населен'

ням було надзвичайно важко. Під час проведення

досліджень не вдалося відібрати жодної проби

грибів.

Однак, беручи до уваги відбір лісових продуктів

двома роками раніше у Поліському районі Київсь'
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Рисунок 3. Вміст 137Cs і 90Sr в основних продуктах харчування – молоці і картоплі, зібраних 
у господарствах смт Народичі, с. Селець, с. Мотійки Народицького району

Figure 3. 137Cs and 90Sr content in main foodstuff (milk and potato) collected in farmings in Narodychi
town, Selets village, and Motiyky village of Narodychi region
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Polliskiy region of Kyiv oblast which is neighbor'

ing to Narodychi region of Zhytomyr oblast it is

possible to assume the forest foodstuffs contami'

nation level being the same. For the last 2 years

their radioactivity has changed only because of

radioactive decay and presently it is dozen times

higher than permissible level of contamination. 

The carried out analysis indicates that main part

of internal radiation dose in studied residents of

settlements from Narodychi region, Zhytomyr

oblast is due to intake of locally produced food

(from the private smallholdings) namely milk and

victuals of a forest origin i.e. berries and mush'

rooms. All stated above leads to conclusion of a

necessary permanent work with population in pro'

viding of radiation monitoring of the foodstuffs

and of the internal radiation in population. 

CONCLUSIONS
The WBC'monitoring held in 2012 in Narodychi

region of Zhytomyr’s oblast had revealed a con'

siderable (2–3.5 times) seasonal increase of

incorporated 137Cs levels in residents of studied

settlements, both in adults and children. The

average value of incorporated 137Cs content for

adults was 5.3–7.7 kBq in May and 8.2'13.3 kBq

in October. The maximal incorporated 137Cs con'

tent found in those settlements is 179 kBq

resulting in an annual internal radiation dose of

4.7 mSv x year'1. Up to 5 %  of the examined per'

sons have doses exceeding the level of 1.0 mSv x

year'1. The 29,4% of examined inhabitants from

Khrystynivka village have doses exceeding the

level of 1.0 mSv x year'1. Maximal incorporated
137Cs content registered in this settlement was

350 kBq causing the annual internal radiation

dose of 10 mSv x year'1.

The 137Cs content in milk from the inspected

farming in Narodychi region of Zhytomyr oblast

didn’t change much in October vs. May. The trend

remains in exceeding of the 137Cs permissible level

of 100 Bq x litre'1 in 40–50% of milk samples from

Narodychi and in about 30% from Selets village

during the year. In Motiyky and Khrystynivka vil'

lages the 137Cs content in milk samples is below the

permissible level. The 90Sr content both in milk

and potato is much lower than permissible level of

20 Bq x kg'1. The 137Cs content in potato doesn’t

exceed the permissible level.

The main part of internal radiation dose in

inhabitants of the studied settlements of Zhy'

кої області, який межує з Народицьким районом

Житомирської області, можна припустити, що заб'

руднення лісових продуктів цих районів однакове.

За минулі 2 роки їх радіоактивність змінилася лише

за рахунок радіоактивного розпаду і в даний час у

десятки разів перевищує допустимі рівні забруд'

нення.

Проведений аналіз свідчить про те, що основна час'

тина дози внутрішнього опромінення у мешканців

обстежених НП Народицького району Житомирської

області формується за рахунок споживання місцевих

продуктів домашнього господарства – молока та про'

дуктів природного, лісового походження – ягід і

грибів. Усе вищенаведене свідчить про необхідність

постійної роботи з населенням – проведення радіа'

ційного моніторингу (продуктів харчування та внут'

рішнього опромінення населення).  

ВИСНОВКИ
Проведений ЛВЛ'моніторинг у 2012 році у Наро'

дицькому районі Житомирської області зареєстрував

значне у 2–3,5 раза сезонне підвищення рівнів

інкорпорації 137Cs в організмі мешканців обстежених

НП, як у дорослих, так і у дітей. Середнє значення

вмісту інкорпорованого 137Cs в організмі дорослих

мешканців становило 5,3–7,7 кБк у травні і 8,2–13,3

кБк – у жовтні. Максимальне значення вмісту

інкорпорованого 137Cs, зареєстроване у цих НП, ста'

вить 179 кБк, що формує річну дозу внутрішнього

опромінення 4,7 мЗв x рік'1. До 5 % осіб з числа об'

стежених у цих НП перевищують дозовий рівень

1,0 мЗв x рік'1. У 29,4 % обстежених мешканців с.

Христинівка відзначено перевищення дозового

рівня 1 мЗв x рік'1. Максимальне значення вмісту

інкорпорованого 137Cs, зареєстроване у цьому НП,

становить 350 кБк, що формує річну дозу внутрішнь'

ого опромінення 10 мЗв x рік'1.

Вміст 137Cs у пробах молока в обстежених господа'

рствах Народицького району Житомирської області

у жовтні, у порівнянні з травнем, мало змінився.

Впродовж року тенденція зберігається – у 40–50 %

проб молока у смт Народичі та у близько 30 % проб у

с. Селець зареєстровано перевищення допустимого

рівня вмісту 137Cs – 100 Бк x л'1, у селах Мотійки та

Христинівка вміст 137Cs у пробах молока не переви'

щував допустимих рівнів. Вміст 90Sr як у молоці, так

і в картоплі, значно нижчий допустимого рівня –

20 Бк x л'1. Вміст 137Cs у картоплі не перевищував до'

пустимих рівнів. 

Встановлено, що основна частка дози внутрішнь'

ого опромінення мешканців обстежених НП Жито'

ISSN 2304�8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18.



tomyr oblast is due to intake of local farming

products (from the private smallholdings) i.e. milk

and victuals of a forest origin i.e. berries and

mushrooms. 

The held studies of an actual level of incorporated

radionuclides in residents from contaminated regions

gave possibility to reveal the peculiarities of internal

radiation dose trends in population in remote period

after the ChNPP accident and to design the recom'

mendations on the internal radiation dose reducing. 

It is essential to educate the population of con'

taminated regions about nourishment peculiarities

and benefits to follow the radiation hygiene rules

of behavior on contaminated areas both with the

need to measure the radionuclide intake and con'

tent in victuals directly places of inhabitance.
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мирської області формується за рахунок споживан'

ня місцевих продуктів домашнього господарства –

молока, та продуктів природного, лісового поход'

ження – ягід і грибів.

Виконані дослідження фактичних рівнів інкорпо'

рації радіонуклідів у мешканців РЗТ дали мож'

ливість визначити особливості формування доз

внутрішнього опромінення населення у віддалений

період аварії на ЧАЕС та розробити рекомендації

щодо зниження доз внутрішнього опромінення. 

Надзвичайно важливими в умовах проживання на

РЗТ є роз’яснювальна робота щодо особливостей хар'

чування, дотримання радіаційно'гігієнічних правил

поведінки на РЗТ, необхідність контролю вмісту інкор'

порованих в організмі людини радіонуклідів та продук'

тів харчування безпосередньо за місцем проживання.
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