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Вступ 
 

Зона радіоактивного забруднення є частиною території з особливою 
формою управління, землі якої виведені з господарського обігу. У той же 
час ця зона залишається місцем проживання значної кількості людей, є 
осередком національних духовних і культурних цінностей. В умовах 
необхідності відродження територій регіону, постраждалих внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС існує гостра необхідність максимальної 
активізації роботи у напрямі сприяння переходу зазначених територій на 
траєкторію сталого соціально-економічного розвитку. 

В результаті проведеної у цьому напрямі роботи підтвердилася 
позиція щодо необхідності розробки комплексної регіональної програми 
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку радіаційно 
забруднених територій регіону. Вказана програма має бути зосереджена на 
реалізації заходів, які б у найближчій перспективі дали можливість 
забрудненим територіям сформувати власний економічний потенціал, що 
стане основою їх подальшого розвитку. Це завдання може бути вирішено 
за допомогою реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток 
постраждалих територій, створення виробництв, що забезпечать випуск 
рентабельної продукції. 

Одним із найбільш перспективних із таких проектів є започаткування 
вирощування на території забруднених районів енергетичних культур з 
організацією подальшого їх використання для виробництва біопалива 
(паливні пелети, гранули), будівельних матеріалів та інших цілей. 
Проведені науковцями Житомирського національного агроекологічного 
університету протягом останніх років дослідження з цієї проблематики, а 
також систематизація відповідного зарубіжного досвіду свідчать про 
високу перспективність даного проекту. Ряд енергетичних культур здатні 
відроджувати деградовані ґрунти, поліпшувати якість землі, зменшувати 
радіаційне забруднення ґрунту.  

Таким чином, започаткування масштабного проекту з виробництва та 
переробки енергетичних культур (міскантус, енергетична верба, ріпак, 
сорго та ін.) на території радіаційно забруднених територій може 
забезпечити досягнення комплексу економічних, соціальних та 
екологічних цілей та на цій основі сприяти переходу зазначених територій 
на траєкторію сталого соціально-економічного розвитку. Крім того, даний 
проект стане основою для започаткування широкомасштабної роботи по 
формуванню енергетичної незалежності регіону. 

Стратегія відродження радіоактивно забруднених територій 
Народицького району на основі впровадження інноваційних технологій 
вирощування і переробки енергетичних культур розроблена на виконання 
та у відповідності до Концепції реалізації державної політики у сфері 
розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення 
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внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 535-р. 

Концепцією передбачено необхідність реалізації екологічних та 
природоохоронних проектів, вирощування сільськогосподарських 
енергетичних культур та розміщення виробництва з їх перероблення; 
реабілітації земель зони відчуження із застосуванням методів фіксації 
радіонуклідів на місцевості; проведення наукових досліджень щодо 
радіаційного моніторингу довкілля, довгострокового прогнозування і 
оцінки ризиків від міграції радіонуклідів у природних і природно-
техногенних екосистемах зони забруднення; аналізу можливих напрямів 
реабілітаційної діяльності на території зони відчуження з урахуванням 
радіаційних факторів, екологічного, фіто- та зоосанітарного стану, стану 
рослинного покриву тощо. 

 

Досвід реалізації програм щодо відродження радіаційно 
забруднених територій 

 

Протягом 2007-2012 рр. на території зони безумовного (обов’язкового) 
відселення в Народицькому районі на площах зі щільністю забруднення угідь 
більше 555 кБк/ (15 Кі/км2) за сприяння неурядової асоціації «Чорнобиль-
Тюбу» (Японія) було реалізовано науково-виробничий проект «Ріпак для 
відродження Народицького району». Основною метою проекту було 
відродження радіоактивно забруднених території Народицького району 
шляхом вирощування сільськогосподарських культур на технічні цілі. При 
цьому вивчалася ефективність вирощування ріпаку як способу 
фітореабілітації радіоактивно забруднених грунтів і сировини для отримання 
біопалива (біодизель, біогаз). 

В рамках проекту було проведено такі роботи: 

- поблизу с. Старе Шарно, на виведених з господарського обігу 
землях, закладено експериментальну сівозміну з вирощування ярого та 
озимого ріпаку загальною площею 18 га; 

- на базі Народицької районної спеціалізованої станції по догляду 
за землями зони безумовного (обов'язкового) відселення змонтовано та 
введено в дію біодизельну установку виробництва Японії потужністю 450 
л біодизелю за добу, яка передана в якості гуманітарної допомоги 
університету і використовується в науково-експериментальних цілях; 

- в с. Ласки збудовано та введено в експлуатацію біогазову 
установку експериментального характеру (продуктивність до 5 м 3 біогазу 
за добу) з підведенням біогазу для підігріву води в приміщенні ферми. 
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Фітореабілітаційні та енергетичні властивості ріпаку вивчалися в 4-х 
пільній сівозміні з озимою пшеницею, вико-овесом, гречкою та ячменем за 
наступною схемою: 

1 - контроль (без внесення добрив); 

2 - 12080 (оптимальні норми добрива); 120 KPN

3 - 80120 PN ; 

4 - 60120 KN ; 

5 - . 120N

В дослідах було передбачено декілька варіантів з різним рівнем 
мінерального живлення рослин ріпаку, що дозволило змоделювати умови, 
які сприяють як максимальному, так і мінімальному накопиченню 
радіонуклідів рослинами ріпаку та отриманню високих врожаїв насіння. 

За результатами досліджень за 2007-2011 рр. встановлено: 

- грунтово-кліматичні умови, які характерні для Народницького 
району і є типовими для Полісся України, за оптимальних умов живлення 
та при вапнуванні, можуть забезпечувати належні врожаї насіння ріпаку з 
високою якістю; 

- при дотриманні науково обґрунтованої технології вирощування 
ріпаку (внесення оптимальної кількості мінеральних добрив та дотримання 
4-х пільної сівозміни) не відмічено негативного його впливу на показники 
родючості грунту; 

- встановлено достовірний вплив рослин ріпаку на перерозподіл 
радіонуклідів в орному шарі грунту та зниження їх водорозчинних форм; 

- середня урожайність насіння ярого ріпаку за період експерименту 
становила у межах 12,47-17,57 ц/га, озимого - 18,7-29,9 ц/га і суттєво 
залежала від рівня мінерального забезпечення та кліматичних умов року; 

- вихід соломи складав 37,7-64,3 ц/га, що є значним джерелом 
сировини для отримання біогазу; 

- вміст олії в насінні ріпаку був досить високим - 37,7-45,3 %; 

- основна маса 137Сs в період дозрівання ярого і озимого ріпаку 
переходить в його насіння (44-60 %) і становить в середньому 286-539 
Бк/кг; 

- 90Sг в основному розподіляється у побічній продукції ріпаку 
(солома) в межах 88-102 Бк/кг, що становить 34-39% від його загальної 
кількості. Такий рівень радіоактивного забруднення не перевищує 
допустимих вимог до рослинної сировини для забезпечення отримання 
продукції гарантованої якості (для олійних культур як сировини на 
технічні цілі по 137Сs - 600 Бк/кг, а по 90Sг - 200 Бк /кг); 
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- при переробці насіння одержують олію, яка за своєю активністю є 
безпечною для подальшої переробки; 

- питома активність макухи як по 137Сs на рівні 539-590 Бк/кг, так і 
по 90Sг на рівні 57,8-67,7 Бк/кг дозволяє використовувати її в якості 
сировини для біогазу; 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що 
вирощування ріпаку на радіаційно забруднених землях дає змогу щорічно з 
одного гектара виносити до 5 МБк водорозчинних форм 137Сs та 90Sг. 
Окрім радіологічної ефективності з 1 га посіву ріпак дає 0,8-1 тону 
біодизелю та близько 3000 м3 біогазу. 

 
Проблеми та можливості подальшої реалізації програм щодо 

відродження радіаційно забруднених територій 
 
Проведені наукові дослідження та практична діяльність виявили ряд 

проблем щодо подальших перспектив використання ріпаку в якості 
інструменту для відродження радіаційно забруднених територій. Зокрема, 
відкритими залишилися питання: 

– підбору зимостійких сортів ріпаку;  

– ефективності та безпечності згодовування макухи ріпаку худобі;  

– комплексної оцінки радіаційно-гігієнічного стану умов праці людей, 
задіяних при проведенні основних видів польових робіт при 
вирощуванні ріпаку та ряд інших.  

Вирішення цих проблем потребує відповідних подальших наукових 
досліджень. 

 

Мета та механізм реалізації Стратегії 

Житомирський національний агроекологічний університет – єдиний 
вищий навчальний заклад агроекологічного профілю в Україні, в якому 
здійснюється підготовка фахівців екологічного спрямування  в галузі 
сільського господарства. Зважаючи на це, в університеті постійно 
проводяться наукові дослідження з проблематики розробки еколого-
безпечних технологій вирощування енергетичних сільсько-господарських 
культур, розроблені ефективні технології їх вирощування в умовах 
радіоактивного забруднення з урахуванням еколого-економічного аспекту, 
зокрема конкурентоздатності виробленої продукції, мінімізації затрат на її 
вирощування, забезпечення високої економічної ефективності 
виробництва.  

Впровадження проекту планується здійснювати на радіоактивно 
забрудненій території площею 500 га. На даний час отримано попередні 
результати щодо найбільш ефективних методів покращання екологічних 
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показників радіоактивно забруднених ґрунтів, поліпшення їх родючості та 
можливості соціально-економічного розвитку радіоактивно забруднених 
територій на основі створення на даних територіях підприємств, що 
здійснюватимуть виробництво та переробку енергетичних культур, 
забезпечуючи створення потужної бази для отримання еколого-безпечних 
енергоносіїв. 



  7

Мета Стратегії 

Метою проекту є обґрунтування системи відновлення радіаційно 
забруднених земель на основі впровадження ефективних еколого-
економічних технологій вирощування та переробки енергетичних культур. 

При цьому вирішуватимуться наступні завдання: 

 моніторинг радіоактивно забруднених ґрунтів для визначення 
показників найбільш ефективного їх використання;  

 оцінка ступеня придатності ґрунту для ефективного ведення 
сільськогосподарського виробництва;  

 підбір енергетичних культур, найбільш придатних для умов 
території;  

 розробка технологій вирощування енергетичних культур;  

 економічне обґрунтування доцільності впровадження даних 
технологій на територіях радіоактивного забруднення;  

 оцінка найбільш ефективних шляхів переробки та реалізації 
вирощеної продукції.  

 

Завдання та основні проблеми, які вирішує Стратегія: 

 покращення властивостей ґрунту, зокрема зниження 
радіоактивного забруднення та підвищення його родючості;  

 удосконалення існуючих технологій вирощування енергетичних 
сільськогосподарських культур;  

 отримання екологічно безпечної продукції на радіоактивно 
забруднених територіях;  

 підвищення показників рентабельності вирощуваної продукції за 
рахунок впровадження ефективних, науково обґрунтованих технологій;  

 забезпечення інформаційної бази та розробка перспективних 
бізнес-планів для залучення в даний регіон інвестицій;  

 покращення показників екологічного стану регіону та підвищення 
інвестиційної привабливості;  

 підвищення рівня зайнятості та доходів населення на території 
району за рахунок його залучення у процеси виробництва та переробки 
енергетичних культур. 

 

Прогнозовані результати реалізації Стратегії. В результатів 
реалізації Стратегії буде розроблено механізм створення 
високопродуктивної агроекологічної системи на радіоактивно забруднених 
територіях Житомирського Полісся, яка базуватиметься на ефективному 
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використанні природних ґрунтово-кліматичних і агроекологічних умов та 
відповідатиме існуючим міжнародним стандартам. Очікуваним 
результатом проекту стане ефективна модель відродження радіоактивно 
забруднених територій на основі організації виробництва та переробки 
енергетичних культур. 

 

Перспективні сільськогосподарські культури, які планується 
вирощувати: 

«Miscanthus giganteus» 

Коротка характеристика: 

Рослинна біомаса енергетичної трави «Miscanthus giganteus» є 
найбільш оптимальною в плані забезпечення сталого розвитку сировинної 
бази. При цьому головна перевага даного виду енергетичної культури 
перед ріпаком та соломою зернових культур – щорічний вихід до 20-30 т 
сухої сировини з 1 га протягом двадцяти років, що з точки зору 
енергетичного еквіваленту становить  близько 10 т мазуту або 15-20 т 
кам’яного вугілля з 1 га.  

Важливою особливістю є щорічна здатність даної сировинної бази до 
поновлення, тобто стійкість створеної на її основі енергетичної системи, 
що є найважливішою її господарсько-економічною особливістю.  

Технологічні особливості: 

Схематично технологія отримання біопалива з біомаси складається з 
таких чотирьох етапів: 

1. Закладка посівних площ, посадка і вирощування «Miscanthus 
giganteus». 

2. Збір, транспортування та складування сухої біомаси «Miscanthus 
giganteus» і підготовка її для переробки в біопаливо. 

3. Переробка біомаси «Miscanthus giganteus» у біопаливо шляхом його 
гранулювання.  

4. Реалізація отриманого твердого біопалива. 

Ефективність: 

Біомаса Miscanthus giganteus може використовуватися у якості 
екологічного замінника традиційних видів палива, а також для 
виробництва етанолу. Енергетична цінність спалювання біомаси 
міскантуса прирівнюється до деревини і становить 19 МДж/кг. Крім того, 
попіл після спалювання використовується в якості добрива на тій же 
плантації.  

Пелети, виготовлені з Miscanthus giganteus, за теплотворною здатністю 
перевершують інші види палива. Наприклад, теплотворна здатність пелет, 
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виготовлених з лушпиння соняшнику, не перевищує 16,29 МДж/кг, 
міскантуса –  16,33МДж/кг. В порівнянні з солом'яними пелетами ця 
різниця ще більша. 

Слід зазначити, що вирощування енергетичної рослини «Miscanthus 
giganteus» сприяє підвищенню родючості земель. 

Також за рахунок залучення біопалива, виготовленого з Miscanthus 
giganteus, до паливно-енергетичного балансу регіону можливо зменшити 
викиди в навколишнє середовище вуглекислого газу. 

Верба енергетична 

Коротка характеристика: 

Верба енергетична є потенційно високоефективною енергетичною 
культурою з огляду на низькі загальні витрати на посадку та догляд, 
зокрема мінімум внесення гербіцидів восени та весною перед посадкою 
саджанців. Також відсутня потреба у внесенні інсектицидів та фунгіцидів 
для боротьби з шкідниками та збудниками хвороб. Крім того, відсутня 
потреба у внесенні нематоцидів. 

Екологічний та економічний баланс становить 1 до 10-15, тобто на 
одиницю внесених мінеральних добрив можливо отримати 10-15 кратний 
приріст біомаси вирощеної продукції. Коренева система може успішно 
продукувати до 25 років. Рослини С3 (верба і тополя) мають більшу 
потребу у воді при продукуванні тієї самої кількості біомаси, ніж рослини 
С4. Річна кількість води, яка транспірується вербою і тополею, є на 40-100 
мм води більшою, ніж у міскантуса. 

Вихід сухої маси верби прутковидної, починаючи з третього та 
четвертого років її вирощування, становить відповідно 18 та 24 т/га. 

Щепа, що спалюється, виділяє газ нейтральної або слаболужної 
реакції. Зола, що утворюється після спалювання є лужною, вноситься в 
грунт як добриво і служить буфером в ґрунті.  

Технологічні особливості: 

Верба збирається технічними засобами, що навішуються як на 
кормозбиральні комбайни, так і на трактори з приводом від валу відбору 
потужності. Комбайни типу «Ягуар» з відповідними насадками можуть 
збирати деревні насадження в кількості до 2-х рядків висотою до 5 м. Як 
правило, зрізання та одночасне подрібнення біомаси проводиться взимку, 
так як на цей час встановлюється мінімальна  її вологість. 

Біомаса деревини може постачатися на завод по виробництву твердого 
біопалива.  

Ефективність: 

Виходячи з того, що вартість надрових джерел енергії і надалі 
щорічно зростатиме, започаткування вирощування верби енергетичної з 
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подальшою її переробкою на паливну біомасу створить потужну основу 
для формування енергетичної безпеки території, можливість стабільного 
забезпечення дешевим паливом як державних установ, так і приватного 
сектора та підприємств сфери малого бізнесу на базі наявних місцевих 
ресурсів.  

 

Ріпак 

Коротка характеристика: 

Проведені дослідження та практичний досвід ряду 
сільськогосподарських підприємств Житомирщини дає підставу 
стверджувати про високу економічну ефективність та енергетичну 
привабливість даної культури і можливість отримувати сталі її врожаї в 
умовах Житомирського Полісся. 

Технологічні особливості: 

Впровадження у виробництво ярого і озимого ріпаку на забруднених 
територіях буде ґрунтуватися на застосуванні еколого-безпечних 
технологій, які б забезпечували отримання високоякісної сировини та 
оптимально мінімізували затрати з метою підвищення рентабельності 
виробництва. Крім того, передбачається вивчення особливостей певних 
сортів та гібридів, зокрема української селекції, з метою визначення 
найбільш перспективних для вирощування на території району. 

Ефективність: 

Вивчення можливості  одержання високих  врожаїв ріпаку в умовах ІІ 
зони радіоактивного забруднення Народицького району з метою 
одержання біоенергії (біодизеля) дасть змогу не лише покращити 
агроекологічний стан ґрунту, а й сприятиме підвищенню інвестиційної 
привабливості регіону.  

Важливим аспектом буде також розробка радіаційно-безпечних 
технологій переробки та використання відходів вирощування ріпаку в 
якості сировини в подальших виробництвах (компостів, біогазу, теплової 
енергії, кормів для тварин). 

 

Зернові культури 

Для ефективного впровадження даного проекту пропонується 
найбільш оптимальне використання усіх площ, що можливо лише за умови 
впровадження науково обґрунтованої та екологічно збалансованої 
сівозміни, що дала б змогу не лише забезпечувати економічну 
ефективність, а й сприяти розширеному відтворенню родючості ґрунту та 
покращенню екологічних показників регіону. 
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В сівозміні планується вирощувати такі культури як жито озиме, 
пшеницю, кукурудзу, товарна продукція яких теж може бути використана 
в якості енергоносіїв. 

 

Терміни та етапи впровадження Стратегії: виконання поставленої 
мети і завдань буде виконуватися у чотири етапи: підготовчий, перехідний, 
основний і завершальний.  
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Підготовчий етап (0,5-1 рік):  

 моніторинг ґрунтів (згідно існуючих картограм та при 
проведенні додаткових відборів визначити та згрупувати ґрунти у 
залежності від доцільності та можливості їх використання);  

 підбір культур та сортів (у залежності від результатів 
моніторингу визначити найбільш еколого-економічно привабливі 
культури);  

 розробка технологій (адаптування технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, обробітку ґрунту, захисту, сортових 
особливостей, збирання до радіоактивних умов регіону);  

 економічне обґрунтування (визначити рентабельність та 
конкурентоспроможність отриманої продукції в регіоні та за його 
межами);  

 оцінка можливостей переробки та реалізації вирощеної 
продукції (визначити можливі уже існуючі та перспективні підприємства, 
які здатні переробляти та реалізовувати отриману продукцію з 
урахуванням певних технологічних можливостей).  

Перехідний етап (2-3 роки):  

 розробка теоретично можливого потенціалу обраної сівозміни чи 
ділянки (закладка маточних насаджень, створення сівозміни);  

 організаційно-господарські заходи (оцінка економічної доцільності 
та ефективності вирощування різних енергетичних культур).  

Основний етап (з 3-4 року): 

 повний перехід до освоєння всієї площі.  

Завершальний етап:  

 розробка та створення інфраструктури, яка повністю 
забезпечить переробку та реалізацію вирощеної продукції. 

 

Соціальний аспект впровадження Стратегії: 

Впровадження даної Стратегії забезпечить вирішення не лише 
проблемних питань щодо реабілітації забруднених територій, забезпечення 
ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, покращення 
ґрунтових показників, але і вирішення ряду інших важливих завдань. 

Це, зокрема, розширення присутності району в інформаційному полі, 
що сприятиме залученню необхідних для розвитку території інвестиційних 
ресурсів, що забезпечуватиме створення нових робочих місць, розбудову і 
покращення інфраструктури. Реалізація проекту забезпечить зміну 
відношення до радіоактивно забруднених територій, як неперспективних, 
та покаже на реальному прикладі можливість їх ефективного розвитку. 
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На третій рік реалізації Стратегії передбачається створення кооперативу 
з вирощування енергетичних культур, що дасть можливість значно 
підвищити зайнятість та доходи населення, яке проживає на радіаційно 
забруднених територіях. 

 

Місце реалізації Стратегії. 

Стратегія може бути реалізований на базі Народицької районної 
спеціалізованої станції по догляду за землями зони безумовного відселення 
та філії інституту регіональних екологічних проблем Житомирського 
національного агроекологічного університету, створеної на базі станції. 
Практична реалізація проекту передбачає необхідність забезпечення 
станції відповідною сільськогосподарською технікою, лабораторним 
обладнанням. 

 

 


