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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ОМЕЛЬЯНЦЯ
IN HALLOWED MEMORY OF MYKOLA I. OMELYANETS
ержавна установа «Національний науковий
центр радіаційної медицини Національної ака/
демії медичних наук України» з болем і сумом
повідомляє, що 16 вересня 2021 року на 84/му році
пішов із життя видатний науковець у галузі радіа/
ційної медицини та епідеміології доктор медичних
наук, професор Омельянець Микола Іванович.

Д

he State Institution «National Research Center
for Radiation Medicine of the National Academy
of Medical Sciences of Ukraine» informs with pain and
sadness that a prominent scientist in the field of radia/
tion medicine and epidemiology, Doctor of Medical
Sciences, Professor Mykola I. Omelyanets passed
away on September 16, 2021, at the age of 84.

Микола Іванович народився 9 квітня 1938 р. у м.
Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Після закінчення з червоним дипломом у 1961 р.
санітарноFгігієнічного факультету ДніпропетF
ровського медичного інституту працював на поF
саді лікаря у санітарноFепідеміологічній службі
Таджикистану.
З 1963 р. уся подальша трудова діяльність М. І.
Омельянця була пов’язана з наукою. У 1963– 1966
рр. він аспірант Київського НДІ загальної й комуF
нальної гігієни (нині ДУ «Інститут громадського
здоров’я НАМН України»), в 1966–1967 рр. – наF
уковий співробітник, в 1967–1975 рр. – учений
секретар, в 1975–1981 рр. – завідувач лабораторії
радіаційної гігієни й екстремальних умов середоF
вища перебування того ж інституту. Водночас,

Mykola I. Omelyanets was born on April 9, 1938 in
the city of Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region.
After graduating the Sanitary and Hygienic Faculty
of the Dnipropetrovsk Medical Institute with honours
diploma in 1961 he worked as a physician in the
Sanitary and Epidemiological Service of Tajikistan.
Since 1963 all subsequent work of M. I. Omelyanets
was associated with science. In 1963–1966 he was a
postgraduate student at the Kyiv Research Institute of
General and Communal Hygiene (now the Institute
of Public Health of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine), in 1966–1967 he was a staff sciF
entist, in 1967–1975 he was a Scientific Secretary,
and in 1975–1981 – Head Laboratory of Radiation
Hygiene and Extreme Environmental Conditions of
the same institute. At the same time, he was Deputy
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був заступником начальника Головного упF
равління науковоFдослідних робіт МОЗ УРСР
(1975–1979 рр.).
У цей період він активно працює в галузі
гігієни водопостачання, радіаційної гігієни та
медикоFекологічних аспектів захисту довкілля й
населення від дії радіації у зв’язку з розвитком
атомної енергетики.
За результатами досліджень у напрямку гігієни
водопостачання:
➢ визначено потреби України й обґрунтовано
здійснення заходів з опріснення високомінеF
ралізованих вод для господарськоFпитного водоF
постачання;
➢ теоретично обґрунтовано, експериментально
підтверджено та реалізовано на практиці проблеF
му гігієни отримання води для пиття, миття тіла
та повітря для дихання екіпажів космічних коF
раблів при довготривалих польотах у космос із воF
логовмісних відходів життєдіяльності людини та
функціонування технічних пристроїв;
➢ теоретично обґрунтовано, експериментально
розроблено та реалізовано на практиці проблему
гігієни застосування безпечних матеріалів (метаF
ли, пластмаси), реагентів (для очистки води, конF
диціювання мінерального складу води, знезараF
ження води) і пристроїв для опріснення й регенеF
рації води для пиття;
➢ теоретично розроблено методологію та здійснеF
но обґрунтування ГДК в регенерованих воді для
пиття та повітрі для дихання низки хімічних речоF
вин, які утворюються як продукти життєдіяльF
ності людини та функціонування технічних
пристроїв у герметично замкнених приміщеннях.
За участі М. І. Омельянця було розроблено систеF
ми одержання води для пиття й миття тіла, повітря
для дихання із вологовмісних відходів життєдіяльF
ності людини, які стали основою для здійснення
тривалих польотів людини в космос (забезпечення
екіпажів космічних станцій «Салют» і «Мир»).
На початку 70Fх років в Україні передбачалося
будівництво 40 атомних станцій всіх типів. ЗавдяF
ки наполегливості професора М. І. Омельянця у
1977 р. вперше в СРСР була створена лабораторія,
яка одержала право проведення наукових доF
сліджень на АЕС. Це дозволило розпочати всебічF
ні гігієнічні дослідження на ЧАЕС, зняти нульові
фони на споруджуваних ПівденноFУкраїнській,
Рівненській і Хмельницькій АЕС. З урахуванням
експертних висновків лабораторії був доопрацьоF
ваний проект будівництва ЧАЕСF2 та відхилені

Head of the Main Office of Research at the Ministry
of Health of the Ukrainian SSR (1975– 1979).
During this period, he was working actively in the
field of water supply hygiene, radiation hygiene, and
medical and ecological issues of environmental and
public radiation protection related to the developF
ment of nuclear power generation industry.
According to the results of research in the field of
water supply hygiene:
➢ the requirements were determined and the impleF
mentation of measures were substantiated for desaliF
nation of highly mineralized waters for domestic and
drinking water supply in Ukraine;
➢ the issue of hygiene of obtaining and providing the
water for drinking and washing the body, and of proF
viding the air for breathing of spacecraft crews during
long spaceflights from moistureFcontaining human
waste and of the technical devices functioning was
theoretically substantiated, experimentally confirmed
and implemented in practice;
➢ the issues of hygiene of safe materials (metals, plasF
tics) and reagents (for water purification, conditionF
ing of water mineral composition, and water disinfecF
tion) application and use of devices for desalination
and regeneration of drinking water were theoretically
substantiated, experimentally developed and impleF
mented in practice;
➢ methodology and substantiation of MPC in regenF
erated drinking water and air for respiration for a
number of chemicals formed as products of human
vital functions, and functioning of technical devices
in hermetically sealed rooms were theoretically develF
oped.
Systems for obtaining of water for drinking and
washing the body, and air for breathing from moistureF
containing wastes of human life were developed with
the participation of M.I. Omelyanets which became
the basis for longFterm human space flights (providing
crews of space stations «Salyut» and «Mir»).
It was planned to build 40 nuclear plants of all types in
Ukraine in the early 1970s. Thanks to the persistence of
Professor M.I. Omelyanets, in 1977 for the first time in
the USSR the laboratory was established, which received
the right to conduct scientific research at NPPs. This
allowed to start comprehensive hygienic research at the
Chornobyl NPP, to mesure zero backgrounds at the
SouthFUkrainian, Rivne and Khmelnytsky NPPs under
construction. Taking into account the expert conclusions
of the laboratory, the Chornobyl NPPF2 construction
project was improved, and the construction projects of
the Odessa nuclear heat and power plant, Crimean and
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проекти будівництва Одеської АТЕЦ, Кримської
й Чигиринської АЕС, ряду АСТ і АСПТ.
Науковими досягненнями в напрямку радіаційF
ної гігієни та медикоFекологічних аспектів захисF
ту довкілля й населення від дії радіації у зв’язку з
розвитком атомної енергетики стали:
➢ розробка наукових основ охорони навкоF
лишнього природного середовища у зв’язку з розF
витком атомної енергетики;
➢ розробка гігієнічних обґрунтувань до застосуF
вання води водоймFохолоджувачів АЕС у народF
ноFгосподарських цілях (господарське водопостаF
чання, розведення риби, скиди стічних вод тощо);
➢ удосконалення методології зняття нульового
фону при будівництві АЕС;
➢ екологоFгігієнічне обґрунтування місць розтаF
шування АЕС.
За результатами наукових досліджень розроблеF
но й розпочато реалізацію концепції експертизи
розвитку атомної енергетики в Україні на основі
екологоFгігієнічних критеріїв та радіаційної
ємності територій; запропоновано зонування теF
риторії України на основі радіаційноFекологічних
критеріїв, яке має важливе значення при вирішенF
ні питань розвитку національної атомної енергеF
тики і дотепер; науково обґрунтовано викорисF
тання води ставківFохолоджувачів АЕС у госпоF
дарській діяльності.
У 36 років Микола Іванович став доктором меF
дичних наук, в 39 років – професором за фахом
«гігієна». У 2007 р. став Лауреатом Державної
премії України в галузі науки і техніки за визнаF
чення механізмів радіоіндукованих онкогематоF
логічних та онкологічних ефектів ЧорнобильсьF
кої катастрофи, розробку і впровадження ноF
вітніх технологій медичного захисту постраждаF
лих. Підготував одного доктора та 9 кандидатів
наук.
Упродовж 1981–1986 рр. професор Омельянець
М. І. очолював кафедру загальної гігієни КиївF
ського національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця й забезпечував підготовку
майбутніх лікарів на лікувальному, педіатричноF
му, стоматологічному й санітарноFгігієнічному
факультетах. Водночас, був заступником начальF
ника Головного управління науковоFдослідних
робіт МОЗ УРСР (1975–1979 рр.).
З 1986 р. наукова, науковоFорганізаційна та
практична діяльність М. І. Омельянця пов’язана з
вирішенням гігієнічних, медичних, медикоFекоF
логічних та медикоFдемографічних проблем заF
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Chyhyryn NPPs, a number of nuclear heating plants and
nuclear industrial heating plants were rejected.
Scientific achievements in radiation hygiene and medF
ical and ecological issues of environmental and populaF
tion protection from radiation in connection with the
development of nuclear power generation industry were:
➢ development of scientific bases for environmental
protection in connection with the advances in nuclear
power generation industry;
➢ development of hygienic justifications for the use of
water from NPP cooling reservoirs for national ecoF
nomic purposes (commercial water supply, fish farmF
ing, wastewater discharges, etc.);
➢ improvement of the methodology of zero backF
ground measurements during NPP construction;
➢ ecological and hygienic substantiation of NPP
locations.
According to the results of scientific developments,
the implementation of the concept of expertise of
development of nuclear power generation industry in
Ukraine on the basis of ecological and hygienic criteria
and radiation capacity of territories has been developed
and started. Herewith the zoning of the territory of
Ukraine was proposed on the basis of radiationFecologF
ical criteria, being important in addressing the developF
ment of national nuclear power generation industry so
far. The use of water from NPP cooling ponds in ecoF
nomic activity was scientifically substantiated.
At the age of 36 M.I. Omelyanets became a Doctor
of Medical Sciences, at the age of 39 became a
Professor of Hygiene. In 2007 he became the Laureate
of the State Prize of Ukraine in the field of science and
technology for determining the mechanisms of radioF
induced oncohematological and cancer effects of the
Chornobyl disaster, development and implementation
of the latest technologies of medical protection of surF
vivors. He had supervised the postFgraduate work of 1
doctor and 9 candidates of sciences.
During 1981–1986 Professor M.I. Omelyanets
headed the Department of General Hygiene of the
O.O. Bogomolets Memorial Kyiv National Medical
University and provided training for the future physiF
cians at the general medicine, pediatric, dental and
sanitary departments. At the same time, he was
Deputy Head of the Main Office of Research at the
Ministry of Health of the Ukrainian SSR (1975–
1979).
Since 1986, the scientific, scientificForganizational
and practical activities of M.I. Omelyants was conF
nected with the solution of hygienic, medical, medF
icalFecological and medicalFdemographic problems
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хисту довкілля й населення від дії іонізуючого
випромінювання у зв’язку з Чорнобильською каF
тастрофою. Упродовж 1986–2006 рр. він очолював
лабораторію медичної демографії Інституту радіаF
ційної гігієни і епідеміології ННЦРМ, у 2007–
2017 рр. – головний науковий співробітник зазнаF
ченої лабораторії.
Науковими доробками з цього напрямку є:
➢ теоретичне обґрунтування й реалізація методоF
логії визначення впливу великомасштабної
радіаційної аварії на медикоFдемографічні показF
ники здоров’я;
➢ обґрунтування наукових основ створення й
функціонування реєстрів осіб, які зазнали впливу
радіації внаслідок Чорнобильської катастрофи;
➢ обґрунтування і реалізація наукових основ пеF
реселення жителів із радіоактивно забруднених у
чисті місцевості;
➢ обґрунтування і реалізація наукових основ меF
дичного захисту постраждалих внаслідок ЧорноF
бильської катастрофи;
➢ обґрунтування створення й функціонування
моніторингу за медикоFдемографічними наслідF
ками Чорнобильської катастрофи;
➢ аналіз та оцінка рівнів радіоактивного забрудF
нення об’єктів довкілля й доз опромінення насеF
лення та визначення їх впливу на здоров’я.
Результати розробок із цього наукового напряму
мають широке впровадження й знайшли відобраF
ження у:
➢ створеному в 1986–1987 рр. Всесоюзному розF
подільчому реєстрі осіб, які зазнали впливу
радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
а в незалежній Україні – Державного реєстру УкF
раїни осіб, які постраждали внаслідок ЧорноF
бильської катастрофи;
➢ законах України «Про статус і соціальний заF
хист громадян, які постраждали внаслідок ЧорноF
бильської катастрофи» та «Про захист людини від
впливу іонізуючих випромінювань»;
➢ гігієнічному нормативі «Допустимі рівні вмісту
радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування
та питній воді» (ДРF2006);
➢ оцінках рівнів доз опромінення щитоподібної
залози радіонуклідами йоду, які стали підґрунтям
для віднесення в країні до числа постраждалих
внаслідок катастрофи майже мільйона дітей;
➢ Загальнодержавній програмі подолання наслідF
ків Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 роF
ки (затверджена Законом України 06.03.2006 р.);
➢ двох виданнях Збірника законодавчих та норF

of environmental and public protection from the
action of ionizing radiation after the Chornobyl disasF
ter. During 1986–2006 he headed the Laboratory of
Medical Demography at the Institute of Radiation
Hygiene and Epidemiology of the NRCRM, in
2007–2017 he was the Chief Scientific Officer of this
laboratory.
Scientific achievements in this area were:
➢ theoretical substantiation and implementation of
methodology for determining the impact of a largeF
scale radiation accident on medical and demographic
health indicators;
➢ substantiation of scientific bases of creation and
functioning of registers of persons who were exposed
to radiation as a result of the Chornobyl catastrophe;
➢ substantiation and implementation of scientific
bases of resettlement of inhabitants from radioactiveF
ly contaminated areas to the radiologically safe ones;
➢ substantiation and implementation of scientific
bases of health protection of the Chornobyl catastroF
phe survivors;
➢ substantiation of creation and functioning of the
monitoring system on medical and demographic conF
sequences of the Chornobyl catastrophe;
➢ review and assessment of levels of environmental
radioactive contamination and radiation doses to the
population and determination of the health effects.
The results of inventions in this scientific field have
been widely introduced in practice and were reflected
in:
➢ the AllFUnion Distribution Register of Persons
Exposed to Ionizing Radiation as a Result of the
Chornobyl NPP Accident established in 1986–1987,
and in the State Register of Persons Affected by the
Chornobyl Disaster established later in the independF
ent Ukraine;
➢ Laws of Ukraine «On the status and social protecF
tion of citizens affected by the Chornobyl disaster»
and «On protection of humans from the effects of
ionizing radiation»;
➢ hygienic standard «Permissible levels of 137Cs and
90
Sr radionuclide content in food and drinking water»
(DRF2006);
➢ estimates of thyroid radiation levels from iodine
radionuclides, which became the basis to attribute
almost a million children to the disaster survivors in
the country;
➢ National program for overcoming the consequences
of the Chornobyl disaster for 2006–2010 period
(approved by the Law of Ukraine on March 6, 2006);
➢ two editions of the Collection of Legislative and
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мативних документів за 1991–2000 рр. «СоціальF
ний, медичний та протирадіаційний захист постF
раждалих в Україні внаслідок Чорнобильської каF
тастрофи»; статистичних довідниках, відомчих
інструкціях, методичних рекомендаціях і аналіF
тичних довідках.
Професор М. І. Омельянець особисто брав
участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катаF
строфи в 1986 р., а у подальшому працював у НаF
ціональній комісії з радіаційного захисту насеF
лення України при Верховній Раді України (у
1991–2010 рр. був членом та заступником Голови
комісії).
Упродовж багатьох років Микола Іванович був
членом спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01
при Державній установі «Інститут громадського
здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної акаF
демії медичних наук України».
Результати досліджень професора М. І. ОмельF
янця опубліковано у понад 450 наукових працях, у
тому числі 20 монографіях, 7 авторських свідоцтF
вах. Вони стали підґрунтям для прийняття багатьF
ох державних рішень, спрямованих на мініміF
зацію наслідків катастрофи, поліпшення демогF
рафічної ситуації, захисту здоров’я постраждалих
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Щиро висловлюємо глибокі співчуття рідним і
близьким та поділяємо всім серцем Ваші біль та
горе.
Микола Іванович Омельянець запам’ятається
щирою людиною, талановитим керівником і педаF
гогом, який користувався високим авторитетом та
повагою. У серцях науковців назавжди залишиться
світла пам’ять про нього, про його чудові людські
якості, його доброзичливість, любов до ближніх,
відданість обраній справі.
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Normative Documents for 1991–2000 period, i.e.
«Social, Medical and Radiation Protection of
Survivors of the Chornobyl Disaster» in Ukraine, and
also in the statistical reference books, departmental
instructions, methodical recommendations and anaF
lytical references.
Professor M.I. Omelyanets had participated perF
sonally in the cleanFup activities of the consequences
of the Chornobyl catastrophe in 1986, and later
worked in the National Commission for Radiation
Protection of Ukraine under the Verkhovna Rada
(Parliament) of Ukraine (in 1991–2010 he was a
member and deputy chairman of the Commission).
For many years Professor M.I. Omelyanets was a
member of the Specialized Scientific Council #D
26.604.01 at the State Institution «O.M. Marzeev
Memorial Institute of Public Health of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine».
The results of research by Professor M.I. OmelF
yanets have been published in more than 450 scientifF
ic papers, including 20 monographs, and 7 certificates
of authorship. They have become the basis for many
government decisions aimed at minimizing the conF
sequences of the disaster, improving the demographic
situation, health protection of the Chornobyl NPP
accident survivors.
We sincerely express our deepest condolences to the
family and friends and share your pain and sorrow
with all our hearts.
Mykola I. Omelyanets will be remembered as a sinF
cere man, a talented leader and teacher who enjoyed
high authority and respect. Scientists will always have
a bright memory of him, of his wonderful human feaF
tures, his kindness, benevolence and friendliness, love
to near and dear ones, and devotion to the chosen
cause.

