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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аварія на Чорнобильській АЕС стала при�

чиною серйозних збитків для соціальної сфе�
ри та економіки як в Україні, такі і поза її ме�
жами. Катастрофа порушила виробництво та
нормальну життєдіяльність у багатьох регіо�
нах нашої держави. Київська область є однією
з найбільш постраждалих внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. Особливо забруднени�
ми виявились райони її північної частини —
Київського Полісся — Бородянський, Бро�
варський, Вишгородський, Iванкiвський, Киє�
во�Святошинський, Макарiвський і Полiський,
райони. Вилучені з сільськогосподарського
користування у зв'язку з радіоактивним заб�
рудненням землі нині поділяються на такі
зони:
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У статті розкрито головні чинники погіршення соціально%економічної та екологічної ситуацій на території Киї%
вського Полісся. Зазначено, що основними перешкодами на шляху екологізації сільськогосподарського виробницт%
ва в регіоні є насамперед недостатнє нормативно%правове регулювання, відсутність стратегічного плану розвитку
регіону з урахуванням його соціально%економічних та екологічних особливостей, відсутність дієвого економічного
механізму стимулювання виробників, недостатнє фінансування заходів з реабілітації постраждалих від аварії на ЧАЕС
сільськогосподарських угідь та низький рівень екологічної свідомості населення.

Визначено основні напрями використання радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель Київського
Полісся в сучасних соціально%економічних та екологічних умовах. Окреслено основні шляхи покращення радіоло%
гічної ситуації та відродження повноцінного аграрного виробництва досліджуваного регіону.

The article describes the key factors of socio%economical and ecological situations worsening on the territory of
Kyiv Polissya. It is noted that the main obstacles for the agricultural production ecologization in the region primarily are
the legal regulation lack, lack of the region strategic development plan considering its the socio%economic and
environmental features, the lack of effective economic mechanism to stimulate producers, the lack of rehabilitation
funding for the suffered after ChNPP accident agricultural lands and low environmental awareness.

The main directions of Kyiv Polissya radioactively contaminated agricultural lands use in modern socio%economic
and environmental conditions were defined. The basic ways of improving the radiological situation and revival of full
agricultural production in studied region were outlined.
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— перша (Зона відчуження) — 2,15 тис. км2;
— друга (зона безумовного (обов'язкового)

відселення) — 0,92 тис. км2;
— третя (зона гарантованого добровільно�

го відселення) — 1,25 тис. км2.
Четверта зона (посиленого радіоекологічно�

го контролю) була відмінена останніми змінами
до закону України "Про правовий режим тери�
торії, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Наслідки Чорнобильської катастрофи ста�
ли вагомим гальмуючим чинником економічно�
го розвитку як постраждалого регіону, так і
України загалом. У сучасних економічних умо�
вах гостро постало питання повернення у ви�
користання вилучених внаслідок аварії на
ЧАЕС сільськогосподарських земель.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки актуальним і широко обго�
ворюваним стало питання повернення до обро�
бітку вилучених з використання радіоактивно
забруднених внаслідок аварії на Чорнобиль�
ській АЕС сільськогосподарських земель. Рад�
іологічна складова цієї проблеми широко вис�
вітлена в роботах як вітчизняних, так і закор�
донних вчених таких, як Прістер Б.С., Дутов
О.І., Ландін В.П., Кучма М.Д., Перепелятніков
Г.П., Alexakhin R.M. та ін. Вченими запропоно�
вано основні напрями поліпшення екологічно�
го стану сільськогосподарських угідь в регіоні
радіоактивного забруднення.

Водночас забезпечення збалансованого роз�
витку аграрного сектору економіки постраж�
далого регіону та гарантування загострення
економічної та екологічної кризи викликало
потребу детального вивчення соціально�еконо�
мічного аспекту цієї проблематики. Значний
прикладний і методичний внесок у вирішення
цього питання зробили такі науковці, як О.І. Фур�
дичко, С.Ю. Булигін, О.В. Ходаківська, М.І. Май�
стренко, О.І. Ковалів, О.В. Кустовська та ін.
Однією з причин незадовільного екологічного
стану сільськогосподарських угідь, постражда�
лих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виз�
начено тривале нераціональне використання
природно�ресурсного потенціалу, надмірне ан�
тропогенне навантаження на нього тощо. Це не
могло не відобразитись на рівні продуктивності
аграрного виробництва. Визначено, що найбільш
перспективним шляхом розвитку сільського гос�
подарства на забруднених землях є підвищення
культури землеробства і якнайшвидший перехід
на використання сучасних ресурсозберігаючих
технологій, що знижують наслідки радіоактив�
ного забруднення земельних угідь. Окреслено
основні механізм стимулювання сільськогоспо�
дарських товаровиробників щодо виробництва
екологобезпечних продуктів харчування. Особ�
ливу увагу науковці звертають на те, що раціо�
нальне використання земельних ресурсів на ра�
діоактивно забруднених територіях неможливе
без впровадження заходів щодо їх екологізації
та прийняття екологічно спрямованих управлі�
нських рішень. Це передбачає впровадження
комплексу заходів, що забезпечують виробниц�
тво сільськогосподарської продукції із наймен�
шим вмістом радіонуклідів, сприяють збережен�
ню й відтворенню родючості грунтів, запобіга�
ють порушенню екологічної збалансованості в
навколишньому природному середовищі шля�
хом розробки й упровадження екологічно без�
печних технологій.

Однак варто зазначити, що питання стосов�
но визначення напрямків використання радіо�
активно забруднених сільськогосподарських
земель Київського Полісся в сучасних соціаль�
но�економічних та екологічних умовах в межах
стратегічного плану розвитку регіону Київсь�
кого Полісся і досі залишається відкритим.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи було визначення напрямів

використання радіоактивно забруднених
сільськогосподарських земель Київського
Полісся в сучасних соціально�економічних та
екологічних умовах.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Основними чинниками, що спричинили зане�

пад українського села на території Київського
Полісся, стали як економічна розбалансованість,
яка виникла в усіх галузях економічної діяльності
держави внаслідок реформ 90�х роках минулого
століття, так і наслідки Чорнобильської аварії.
Особливо це позначилося на аграрному секторі,
коли великотоварні сільськогосподарські під�
приємства розпалися, а натомість були створені
дрібні. На жаль, нові агроформування виявились
неспроможними створити достатню кількість
робочих місць, забезпечити належну зайнятість,
гідну заробітну плату селянам, розвивати соц�
іальну інфраструктуру.

Як свідчить проведене дослідження, в ра�
діоактивно забруднених районах Київського
Полісся фондозабезпеченість і фондооз�
броєність майже такі самі, як і загалом в області,
однак показники виробництва валової продукції
на 100 га сільськогосподарських угідь, на 1 пра�
цівника та на 1 грн. основних виробничих фондів
були нижчі від обласного рівня. Валовий дохід
на 100 га сільськогосподарських угідь та на 1 грн.
основних фондів у досліджуваних районах був
нижчим порівняно з рештою районів Київської
області. Таким чином, у регіоні склалися неспри�
ятливі соціально�економічні умови, які спричи�
нили природне скорочення населення та відтік
сільських мешканців як до міст області, так і до
інших регіонів.

Нині на радіоактивно забруднених терито�
ріях розташовано близько 150 населених
пунктів, з них:

— у першій зоні радіоактивного забруднен�
ня — 69 населених пунктів;

— у другій — 20 населених пунктів;
— у третій — 33 населених пункти.
За даними Головного управління статистики

у Київській області, загалом в регіоні Київського
Полісся проживає 438,1 тис. чол. Для всіх рай�
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онів, окрім Києво�Святошинського, характерне
стале скорочення населення. Частка сільського
населення становить приблизно 248 тис. чол., тоб�
то 57% від загальної кількості. Співвідношення
чисельності сільських і міських мешканців по рай�
онах Київського Полісся та Київщини загалом на
2014 р. представлено на рисунку 1.

Нині більшість сільськогосподарської про�
дукції регіону виробляється саме в особистих
господарствах селян, які неспроможні забезпе�
чити належний рівень екологізації виробництва,
особливо з урахуванням специфіки ведення
сільськогосподарської діяльності на радіоактив�
но забруднених територіях. У господарствах на�
селення утримувалось 45% загальної чисельності
великої рогатої худоби, у тому числі корів — 53%;
свиней — 26%, овець і кіз — 86%, птиці всіх видів
— 19%. Господарствами населення у 2014 р. ви�
рощено 96% загального врожаю картоплі, 88%
овочів, 81% плодів і ягід, 11% зерна, 6% цукрових
буряків (фабричних), 2% соняшнику.

За час після Чорнобильської катастрофи на
забруднених територіях відбулися зміни ра�
діоекологічної ситуації. Це відбулося завдяки
природнім реабілітаційним процесам (фізичний
розпад радіонуклідів, їх іммобілізація грунтово�
поглинаючим комплексом), а також впроваджен�
ню комплексу протирадіаційних заходів тощо.

За наведеними даними видно, що сьогодні
навіть у зонах відчуження та зоні безумовного
(обов'язкового) відселення, за умови впровад�
женні комплексу протирадіаційних заходів,
можливе отримання сільськогосподарської
продукції, яка відповідатиме чинним гігіє�
нічним нормативам.

З огляду на зниження рівня радіоактивно�
го забруднення грунтів на значних територіях

та зростаючу потребу в якісній сільськогоспо�
дарській продукції доцільним і актуальним є
визначення напрямів використання радіоактив�
но забруднених сільськогосподарських земель
Київського Полісся в сучасних соціально�еко�
номічних та екологічних умовах. У Поліській
зоні Київщини за рівнем радіоекологічного
впливу слід виділити три регіональних рівні:

— території з високою щільністю радіоак�
тивного забруднення, які, згідно з законодав�
ством, належать до зони безумовного (обов'яз�
кового) відселення і є частково придатні для
розвитку агропромислового виробництва (за
умови проведення реабілітаційних заходів) з
орієнтацією на "лісовий сценарій";

— території, де проживає населення, що
виробляє агропромислову продукцію переваж�
но для власних потреб і, частково, для прода�
жу, а також заготовляє частку харчових про�
дуктів лісу (гриби, ягоди, сік тощо);

— селітебні приміські регіони, що виробля�
ють агропромислову продукцію, орієнтовану
на реалізацію для споживання міськими меш�
канцями, та заготовляють лісову продукцію [1].

До територій, що непридатні для сільськогос�
подарського користування, належать землі Зони
відчуження, на яких найближчі роки недоцільно
вести сільськогосподарську діяльність. Загальна
площа територій зі щільністю забруднення 137Cs
понад 555 кБк/м2 становить 0,70 тис. км2; зі
щільністю забруднення 90Sr понад 10 кБк/м2 ста�
новить 1,0 тис. км2. Майже 50% цієї території
вкрито лісами, 23% займають перелоги і 13% —
болота. Тому на цих землях найбільш прийнят�
ним є "лісовий сценарій" їх використання. На те�
риторії Київського Полісся перевагу слід нада�
вати штучному створенню лісових насаджень з
участю головних та супутніх лісових порід, ха�
рактерних для цієї кліматичної зони.

До територій, що придатні для обмеженого
сільськогосподарського користування, нале�
жать землі третьої та частково другої зон ра�
діоактивного забруднення зі щільністю забруд�
нення 137Cs менше 555 кБк/м2 та зі щільністю
забруднення 90Sr менше 10 кБк/м2 і розташо�
ваних поза межами селітебних територій Киї�
вської агломерації. 35% цієї території вкрито
лісами, 15—20% займають перелоги і 7% — бо�
лота, 1—2% — сільськогосподарські землі. На
даний час тут функціонують 4 великих
сільськогосподарських та декілька десятків
фермерських господарств. Однак викликає за�
непокоєння якість сільськогосподарської про�
дукції, виробленої в особистих підсобних гос�
подарствах населення, оскільки саме вона є
основною складовою раціону харчування

43%
57%

61%

39%

  

 
 

 
 

Рис. 1. Співвідношення чисельності
сільських і міських мешканців по районах
Київського Полісся та Київщини загалом

(2014 р.)
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місцевих мешканців. У деяких населених пунк�
тах Київського Полісся і нині трапляються не�
поодинокі випадки, коли питома активність
137Cs в сільськогосподар�ській продукції, на�
самперед тій, що виробляють в особистих
підсобних і фермерських господарствах насе�
лення, перевищує чинні гігієнічні нормативи, а
доза опромінення місцевих мешканців може
наближатись до 5 мЗв/рік [2; 3; 4].

Аналіз споживчого кошику сільських меш�
канців радіоактивно забруднених районів Київ�
щини, проведений Інститутом агроекології і при�
родокористування за співпраці з Чорнобильсь�
кою комісією відродження та розвитку ПРО ООН
в рамках дослідження соціально�економічного
статусу мешканців забруднених регіонів та мож�
ливості реалізації науково�обгрунтованої систе�
ми контрзаходів в агросфері [1; 5], свідчить, що
частка городини власного виробництва (картоп�
ля та овочі) у раціоні місцевого населення є пере�
важаючою. Сільськогосподарська продукція
місцевого виробництва споживається населен�
ням без достатнього радіаційного контролю, що
призводить до зростання доз внутрішнього оп�
ромінення населення.

Таким чином, внесок харчових продуктів
місцевого походження у дозу внутрішнього
опромінювання зростає. Особливо небезпечни�
ми в радіологічному сенсі є торфові та торфо�
болотні грунти, які досить поширені на тери�
торії Київського Полісся.

Відповідно до Закону України "Про право�
вий режим території, що зазнала радіоактив�
ного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" [6], територія приміської зони м.
Київ не належить до жодної з нині існуючих зон
радіоактивного забруднення. Однак на ринки
міста потрапляє продукція з досі забруднених
районів, яка часто не відповідає вимогам дію�
чим нормативам вмісту в ній радіонуклідів.
Тому згідно з Законом України "Про правовий
статус і соціальний захист громадян, які пост�
раждали внаслідок Чорнобильської катастро�
фи" [7] — "Продукція, вироблена в зонах ра�
діоактивного забруднення, повинна мати сер�
тифікат відповідності затвердженим допусти�
мим рівням вмісту радіонуклідів, в якому заз�
начаються відомості про місце виробництва
продукції, вміст радіонуклідів, відповідально�
го виробника цієї продукції і контролера, який
перевірив її на вміст радіонуклідів".

До селітебних приміських територій, що
виробляють сільськогосподарську продукцію,
орієнтовану на споживання міськими мешкан�
цями, належать населені пункти Вишгородсь�
кого, Макарівського, Броварського та Києво�

Святошинського районів. 35% цієї території
займають ліси, 30% — перелоги та пасовища,
10—12% — землі сільськогосподарського при�
значення  1 . Однак, беручи до уваги, що великі
агропромислові підприємства на цій території
майже відсутні, перевірка сільськогосподарсь�
кої продукції, що вирощується сільськими меш�
канцями у приватних підсобних господарствах
у невеликій кількості, маже не проводиться.
Ситуація ускладнюється ще й тим, що жителі
сільських населених пунктів не мають змоги
забезпечити належний рівень екологізації ви�
робництва з урахуванням екологічних особли�
востей регіону. Майже не враховуються ані
ступінь забрудненості території радіоактивни�
ми речовинами, ані типи грунтів, на яких виро�
щуються сільськогосподарські культури.

Тому лише на основі визначених пріоритетів
соціально�економічного розвитку стратегічно�
го планування має формуватися мета та завдан�
ня соціально�економічного розвитку конкрет�
ного регіону, відповідно до яких розробляють�
ся комплексні схеми, генеральні плани і проек�
ти державного землеустрою і землевпорядку�
вання на національному, регіональних і місце�
вих рівнях. Центральним має залишатися ви�
значення конкретних механізмів і заходів з мо�
делювання комфортних умов для проживання
і діяльності людини як основного суб'єкту гос�
подарювання в конкретних умовах [8].

Основними перешкодами на шляху еколо�
гізації сільськогосподарського виробництва на
території Київського Полісся є насамперед не�
достатнє нормативно�правове регулювання у
сфері екологізації, відсутність стратегічного
плану розвитку регіону з урахуванням його соц�
іально�економічних та екологічних особливос�
тей, відсутність дієвого економічного механіз�
му стимулювання, недостатнє фінансування за�
ходів з реабілітації постраждалих від аварії на
ЧАЕС сільськогосподарських угідь та низький
рівень екологічної свідомості населення [9].

ВИСНОВКИ
Ліквідація великих сільськогосподарських

підприємств, припинення контрзаходів на ра�
діоактивно забруднених територіях, різке
зменшення доз внесення мінеральних та орга�
нічних добрив призвело до зниження рівня ро�
дючості грунтів і, як наслідок, — до підвищен�
ня ризику отримання сільськогосподарської
продукції, яка не відповідає вимогам діючих
нормативів вмісту у ній радіонуклідів.

Подальше покращення радіологічної си�
туації та відродження повноцінного аграрно�
го виробництва на території Київського Пол�
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ісся можливе лише за умови розроблення стра�
тегічного плану розвитку регіону з урахуван�
ням його соціально�економічних та екологіч�
них особливостей, дієвого економічного меха�
нізму стимулювання, належного фінансування
заходів з реабілітації постраждалих від аварії
на ЧАЕС сільськогосподарських угідь. Сьо�
годні і у віддаленій перспективі, саме організа�
ція ведення сільськогосподарського виробниц�
тва визначатиме ступень продовольчої безпе�
ки населення України.
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