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Невід’ємним компонентом радіаційної безпеки на 
25-му році подолання наслідків Чорнобильської ката-
строфи залишається контроль вмісту радіонуклідів 
у сільськогосподарській сировині та кормах. Основою 
радіаційної безпеки є радіологічний контроль і моні-
торинг радіоактивного забруднення  сировини тва-
ринного й рослинного походження та унеможливлен-
ня надходження радіонуклідів до організму  людини і 
тварин. Впровадження системи ветеринарного ра-
діологічного моніторингу забезпечить ефективне 
використання  наявних  організаційних   структур та 
засобів  спостережень  за  об’єктами  ветеринарно-
го нагляду. 

Ключові слова: радіологічний моніторинг, 
радіонукліди, сировина тваринного та рослинно-
го походження. 

Постановка проблеми. Поняття радіологіч-
ного контролю та моніторингу – різні. Радіоло-
гічний контроль – це радіологічні вимірювання, 
що виконуються для контрольованого об’єкта з 
метою визначення ступеня дотримання принци-
пів радіаційної безпеки, вимог нормативів 
(включаючи неперевищення контрольних рівнів) 
або з метою спостережень за станом об’єкта. 
Радіологічний моніторинг – регулярні спосте-

реження радіаційної обстановки з метою визна-
чення (контролю) динаміки її зміни й виявлення 
аномалій для досліджень і оперативного втру-
чання. 
Згідно з Постановою КМУ від 30.03.1998 р.  

№ 391  «Про затвердження Положення про дер-
жавну  систему моніторингу довкілля», система 
моніторингу   є   складовою   частиною   націо-
нальної інформаційної інфраструктури,  сумісної 
з  аналогічними  системами інших країн. 
Система  моніторингу – це відкрита інформа-

ційна система, пріоритетами  функціонування  
якої  є  захист   життєво   важливих  екологічних  
інтересів людини і суспільства,  збереження 
природних  екосистем, відвернення кризових 
змін екологічного стану довкілля та  запобігання 
надзвичайним екологічним ситуаціям.  

Аналіз останніх публікацій і джерел, у яких 
започатковано вирішення проблеми. Щодо 
питань  радіологічного моніторингу, у тому чис-
лі моніторингу сільськогосподарської продукції, 
то звіти державних лабораторій ветеринарної 
медицини дали змогу сформулювати коло пи-
тань, які потребують розгляду в ході досліджен-
ня. Найголовніше з них – це удосконалення сис-
теми ветеринарного радіологічного моніторингу 
в Україні. 
За основу удосконалення системи ветеринар-

ного радіологічного моніторингу сільськогоспо-
дарської сировини тваринного та рослинного 
походження нами були прийняті наукові поло-
ження, розроблені І. П. Герасимовим [1, 2],  
Ю. О. Ізраелем [4], В. І. Ізмалковим [3] та ін.  
Нами було вивчено й проаналізовано існую-

чий стан організації та ведення радіологічного 
контролю і моніторингу в Україні, зокрема, дер-
жавного моніторингу сільськогосподарської 
продукції; проведено аналіз законодавчої та  
нормативної бази з даного питання. 
Слід відзначити, що роботи стосовно визна-

чення вмісту радіонуклідів в об’єктах ветери-
нарного нагляду, які проводяться державними 
лабораторіями ветеринарної медицини, регламе-
нтовані документами, розробленими у 1987 році. 
Вони застаріли й не відповідають реаліям сього-
дення, що склалися після аварії на ЧАЕС. Радіо-
логічні дослідження в Україні нині проводяться 
відповідно до чинних документів «Положения о 
радиологическом отделе республиканских, обла-
стных (краевых) ветеринарных лабораторий и 
специализированной радиологической группе 
районных (межрайонных) ветлабораторий, лабо-
раторий ветсанэкспертизы на рынках, лаборато-
рий предприятий мясной и молочной промыш-
ленности системы Госагропрома СССР» та 
«Программы работы радиологических отделов 
республиканских, областных (краевых) лабора-
торий и радиологических групп районных (меж-
районных) ветлабораторий, лабораторий вет-
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санэкспертизы и производственных лабораторий 
предприятий мясной и молочной промышленнос-
ти», затверджених у 1987 році [5]. 
Аналіз стану системи радіологічного контро-

лю забрудненості сільськогосподарської сирови-
ни рослинного та тваринного походження  та 
води для напування тварин із боку Державної 
ветеринарної й фітосанітарної служби України  
показав, що існуючий   ветеринарний радіоло-
гічний контроль не відповідає науковому понят-
тю «моніторинг».  
Наявна програма роботи радіологічних відді-

лів досить чітко регламентована, проте потребує 
суттєвого уточнення, врахування накопичених 
даних про радіаційний стан території України 
через 25 років після аварії на ЧАЕС та   сучасних 
методичних засобів.  
Метою роботи було удосконалити систему ве-

теринарного радіологічного моніторингу радіо-
активного забруднення сировини тваринного та 
рослинного походження на території України. 
Завдання дослідження: провести контроль 

вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській 
сировині та кормах. 
Матеріали та методи досліджень. Дані, 

отримані нами в ході аналізу методичної та за-
конодавчої бази, стали основою для досліджень, 
спрямованих на удосконалення чинних законо-
давчих документів щодо радіологічного контро-
лю з метою забезпечення об’єктивніших резуль-
татів радіологічних досліджень і оперативної 
оцінки радіаційного стану забруднених терито-
рій та України в цілому.  
Результати досліджень. У результаті прове-

деної роботи було удосконалено діючу «Про-
граму роботи радіологічних відділів...» («Про-
грамма работы радиологических отделов респу-
бликанских, областных (краевых) лабораторий и 
радиологических групп районных (межрайон-
ных) ветлабораторий, лабораторий ветсанэкс-
пертизы и производственных лабораторий пред-
приятий мясной и молочной промышленности») 
з урахуванням сучасної методичної бази та на-
явних сучасних приладів радіологічного контро-
лю. Внаслідок цього нами було розроблено ме-
тодичні вказівки «Система ветеринарного радіо-
логічного моніторингу (відновлювальний пері-
од). Методичні вказівки» [5], затверджені й  
прийняті до впровадження в практику ветери-
нарної медицини Науково-методичною радою 
Державної ветеринарної та фітосанітарної служ-
би України (протокол  №4 від  21.12.2011 р.).  
У зазначених методичних вказівках визначено 

галузь застосування даних методичних вказівок. 
Вони  призначені   для установ Державної вете-

ринарної та фітосанітарної служби України,   що 
здійснюють   радіологічний моніторинг  радіоак-
тивного забруднення  сировини тваринного та 
рослинного походження; слухачів факультетів 
післядипломного навчання, науковців, виклада-
чів та студентів вищих навчальних закладів III–
IV рівнів акредитації зі спеціальності 6.130501, 
8.130501 – «Ветеринарна медицина»;  радіоло-
гічних підрозділів  інших міністерств  і відомств  
в області розповсюдження їх діяльності на ра-
діологічний  контроль сировини тваринного та 
рослинного походження.    
Вказівки розроблені з урахуванням радіацій-

ного стану, який склався на території України в 
результаті аварійних викидів радіоактивних ре-
човин у навколишнє середовище, на основі ана-
лізу даних про рівні вмісту радіоактивних речо-
вин у сировині тваринного та рослинного похо-
дження, оцінки розміщення на території країни 
радіаційно небезпечних об’єктів, а також набу-
того досвіду щодо організації та проведення ве-
теринарного радіологічного контролю по всій 
території Україні і в районах, які постраждали 
від радіаційних аварій.  
Поскільки рослини, тварини та тваринна про-

дукція є основними ланками трофічного ланцю-
га, то до об’єктів моніторингу ми включили: 

1) грубі корми (сіно звичайних й сіяних трав, 
солома тощо), концентровані корми (комбікорм, 
зернофураж), соковиті корми (трава сіяна та зви-
чайних угідь, силос); 

2) коренеплоди, коренебульбоплоди (карто-
пля, морква, буряки). За ступенем зростання 
акумуляції радіонуклідів рослини можна розта-
шувати в наступній послідовності: капуста – бу-
ряк – картопля – пшениця – природна трав’яна 
рослинність;  

3) гриби та ягоди. Як відомо, хімічний склад 
рослин і грибів знаходиться в тісній залежності 
від складу ґрунту, поскільки вони є відмінними 
поглиначами всіх доступних хімічних елементів, 
що містяться в ній, у тому числі й радіонуклідів;  

4) продукти тваринництва: молоко, м’ясо, кіс-
тки ВРХ, птиця, яйця, риба, мед; 

5) воду для напування тварин. Радіонукліди із 
забрудненими кормами та водою надходять в 
організм тварин і, таким чином, сировина тва-
ринного та рослинного походження може бути 
джерелом надходження радіонуклідів в організм 
людини.  
Оскільки найбільш можливими біологічно 

значимими забруднювачами у випадку аварії  у 
відновлюваний період є 137Cs та 90Sr, то ветери-
нарний радіологічний моніторинг спрямований 
на визначення саме цих показників. У даних ме-
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тодичних вказівках регламентовано місця відбо-
ру проб для досліджень на вміст 137Cs  та  90Sr, 
вимірювання потужністі дози гамма-випро-
мінювання на місцевості, від об’єкта ветеринар-
ного нагляду, що відбирається, а також у місці 
відбору. Наведено визначення контрольних пун-
ктів та  їх кількість залежно від місцезнаходжен-
ня та географічних умов, визначено відповідаль-
ність за розробку графіків відбору проб.   
Контрольні пункти – господарства, незалежно 

від форми власності, обрані з урахуванням гео-
графічних, ґрунтово-кліматичних умов, структу-
ри тваринництва в регіоні, радіаційної ситуації і 
розташування радіаційно-небезпечних об’єктів. 
Контрольні пункти закріплюються за радіоло-
гічними відділами регіональних, обласних дер-
жавних лабораторій ветеринарної медицини та 
ДНДІЛДВСЕ. 
Кількість обраних контрольних пунктів зумовле-

на однорідністю області за вищевказаними умо-
вами. Чим однорідніша область, тим меншою 
може бути їх кількість. Орієнтовна кількість  
контрольних пунктів становить 3–7. За наявності 
в регіоні АЕС або іншого радіаційно-небез-
печного об’єкта, додатково встановлюють три 
контрольні пункти – в санітарно-захищеній зоні, 
зоні нагляду і зоні контролю.  
Вважаємо за необхідне зазначити, що з метою 

дієвого й злагодженого функціонування системи 
ветеринарного радіологічного моніторингу, ми 
визначили наступне: місцезнаходження контро-
льних пунктів та графіки з конкретними термі-
нами відбору проб для радіологічних  дослі-
джень розробляються радіологічними відділами 
регіональних, обласних державних лабораторій 
ветеринарної медицини та ДНДІЛДВСЕ і за-
тверджуються  начальником Головного управ-
ління ветеринарної медицини в області, а проби 
на місцях відбираються спеціалістами міжра-
йонних та районних державних лабораторій ве-
теринарної медицини в контрольних пунктах  
району згідно з графіками відбору та доставля-
ються до закріплених радіологічних відділів. За-
міна контрольних пунктів проводиться лише пі-
сля узгодження з ДНДІЛДВСЕ.    
З метою забезпечення достовірності вимірю-

вань вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у даних 
вказівках наведені вимоги до приладів, що вико-
ристовуються для радіологічних досліджень  си-
ровини тваринного та рослинного походження.  
Для проведення ветеринарного радіологічного 

моніторингу використовуються радіометричні, 
спектрометричні та радіохімічні методи аналізу. 

 Для   проведення  пробопідготовки та  вимірю-
вань    питомих    активностей радіонуклідів     137Cs 

та 90Sr у сировині тваринного й рослинного похо-
дження допускаються методики виконання вимірю-
вань, що  відповідають  вимогам   забезпечення  
єдності вимірювань  чинних  в  Україні державних 
стандартів  і забезпечують вірогідність контролю 
питомих активностей, що   характеризується   довір-
чою ймовірністю не нижче 0,95. 
Вважаємо за необхідне зазначити, що в роз-

робленому нами документі особливе місце від-
ведено відбору проб, оскільки  саме він суттєво 
впливає на похибку вимірювання. 
Порядок   відбору  і  кількість  проб,  що забез-

печують   репрезентативність вибірки  контрольо-
ваного  виду продукції,   розроблений нами відпо-
відно до  нормативних документів та ГОСТів.    
Крім того детально описано процес відбору 

проб м’яса та кісток,  риби, яєць, натурального ме-
ду, кормів: коренеплодів, коренебульбоплодів, 
трави і зеленої маси сільськогосподарських  куль-
тур, грибів та ягід, води для напування тварин.  
Перед відбором проб у контрольних пунктах 

рекомендується перевіряти однорідність партії 
продукції, що підлягає дослідженню, шляхом 
прямого експресного вимірювання рівня гамма-
випромінювання, наприклад, приладами  СРП-
68-01, «Супутник», «Сигнал».  
За цих умов необхідно дотримуватися постій-

ної відстані від об’єкта дослідження: від ґрунту – 
0,7–1,0 м; від скирти, бурту, туш тварин, риби, 
меду, грибів та ягід тощо – 1–1,5 см; від молока, 
м’яса і других харчових продуктів – відповідно 
до чинної Методики експресного визначення 
об’ємної й питомої активності  гамма-випро-
мінюючих нуклідів (гамма-фон) у харчових про-
дуктах за допомогою радіометра типу СРП-68-
01.  
Із метою встановлення чіткої підпорядковано-

сті в ході звітування ми розробили схему звітно-
сті щодо ветеринарного радіологічного моніто-
рингу.  
Звіт про результати досліджень за рік за вста-

новленою формою, довідку про радіаційний стан 
на підконтрольній території в звітному році 
представляють: 

- радіологічні відділи регіональних, обласних 
лабораторій ветеринарної медицини;  

- Державному науково-дослідному інституту 
із лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи до 1 лютого наступного за 
звітним періодом року; 

- Державний науково-дослідний інститут із 
лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи – в Державну ветеринарну 
та фітосанітарну службу України до 1 березня 
наступного за звітним періодом року. 
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Висновки. Впровадження системи ветеринар-
ного радіологічного моніторингу забезпечить: 

1. Реалізацію Постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 березня 1998 р. № 391 «Про за-
твердження Положення про державну систему 
моніторингу довкілля» Державною ветеринар-
ною та фітосанітарною службою Міністерства 
аграрної політики та продовольства. 

2. Ефективне використання  наявних  органі-

заційних   структур та засобів  спостережень  за  
об’єктами  ветеринарного нагляду. 

3. Конкретизацію та посилення відповідально-
сті за повноту, своєчасність  і  достовірність пе-
реданої інформації. 

4. Колективне використання інформаційних 
ресурсів та комунікаційних засобів. 

5. Безкоштовний обмін інформацією серед ко-
ристувачів на всіх рівнях. 
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