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ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Максаков С. І., студент; Андрієнко Н. І., асистент 
 

Проблема радіаційного забруднення є однією з найбільш актуальних 

для нашої країни і Сумської області зокрема.  

Згідно з програмою Міністерства з питань надзвичайних ситуацій 

України ведеться постійна робота по уточненню радіаційного стану на 

радіоактивно забруднених територіях Сумської області. Радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи зазнали переважно 

північні райони на кордоні з Брянською та Чернігівською областями. В 

першу чергу це стосується окремих населених пунктів Шосткінського і 

Ямпільського районів, окремі плями з підвищеним вмістом радіонуклідів в 

ґрунті спостерігались на території Середино-Будського і Глухівського 

районів.  

До переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного 

забруднення, на поточний момент входять:  

- села Пирогiвка і Богданiвка Шосткінського району – зона 

гарантованого добровільного відселення;  

- села Вовна, Дібровка, Ковтуново, Богданка, Чорні Лози 

Шосткинського району та села Степне, Майське, Базлівщина і Феофілівка 

Ямпільського району.  

Крім вищеназваних населених пунктів до забруднених територій 

віднесено 11,8 тис. га сільгоспугідь та 13,4 тис. га лісових масивів.  

Радіоекологічний моніторинг також проводиться на територіях 

нафтогазових родовищ у Охтирському, Роменському, Липово-Долинському 

районах Сумської області.  

Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання на території 

обстежених родовищ коливається від 8 до 17 мкР/год, що не перевищує 

рівень природного радіаційного фону, характерного для Сумської області 

Забрудненість альфа-випромінюючими радіонуклідами території 

дозиметричним методом не реєструється. Щільність забруднення територій 

родовищ штучним радіонуклідом 137Cs відповідно до Закону України “Про 

правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”, також не перевищує нормативів.  

В цілому радіаційна обстановка на територіях, де ведеться буріння 

свердловин, задовільна і не становить небезпеки для працюючого 

контингенту та населення.  

На території області проводиться робота по вилученню з підприємств 

області і захороненню непрацюючих радіоізотопних приладів з джерелами 

іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин, а також з закінченим 

терміном експлуатації.  
Загальний радіаційний стан на території області можна оцінити як 

задовільний, бо перевищення фонових показників не спостерігається.  


