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СУЧАСНИЙ СТАН ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ 137Сs МОЛОКА КОРІВ
У ПІВНІЧНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Проаналізовано результати вибіркового моніторингу вмісту 137Cs у молоці корів приватного сектора в
населених пунктах, в яких відзначається перевищення допустимих рівнів вмісту радіоактивного цезію у молоці
протягом 30 років після аварії на ЧАЕС. Мережа моніторингу, що створена в інституті, охоплювала найбільш
критичні, з точки зору вмісту 137Cs в молоці корів, населені пункти Житомирської, Рівненської і Волинської
областей. У статті наведено дані щодо радіонуклідного забруднення молока корів за останні 5 років (2011 2015 рр.), хоча спостереження по мережі моніторингу проводяться з 90-х років минулого століття. Багаторічні
дані показують, що зараз динаміка забруднення молока корів приватного сектора в цих населених пунктах
зіставна із зменшенням активності 137Cs за рахунок його фізичного розпаду.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 137Сs МОЛОКА КОРОВ
В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
Проведен анализ результатов выборочного мониторинга содержания 137Cs в молоке коров частного сектора
в населенных пунктах, в которых отмечается превышение допустимых уровней этого радионуклида на
протяжении 30 лет после аварии на ЧАЭС. Сеть мониторинга, которая создана в институте, охватывала
наиболее критические, с точки зрения содержания 137Cs в молоке коров, населенные пункты Житомирской,
Ровенской и Волынской областей. В статье приведены данные по радионуклидному загрязнению молока коров
за последние 5 лет (2011 - 2015 гг.), хотя наблюдения проводятся с начала 90-х годов прошлого столетия.
Многолетние данные показывают, что в настоящее время динамика загрязнения молока коров частого сектора
в этих населенных пунктах сопоставима с уменьшением активности 137Cs за счет его физического распада.
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CURRENT STATE OF 137Cs CONTAMINATION OF COW MILK
IN THE NORTHERN REGIONS OF UKRAINE
Analysis of the results of the selective monitoring of 137Cs in cow milk in settlements, where values of the milk
contamination have not met requirements of the permissible levels since the Chernobyl accident, was performed.
Monitoring network, which was created at the institute, is covering the most critical settlements of Zhytomyr, Rivne and
Volyn regions. The article presents data on radionuclide contamination of cow milk for the last 5 years (2011 - 2015),
while observations are carried out since the 90s of the last century. Long-term data show that the current dynamics of
contamination of cow milk in these settlements is comparable to the decrease of 137Cs activity due to its physical decay.
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