
Тема лекції №3 Екологічні проблеми ринку товарів та послуг. Екологічні аспекти безпеки 

харчових продуктів  

План 

1. Екологічні проблеми ринкових відносин у сфері охорони навколишнього природного 

середовища.  

2. Фактори впливу на розвиток ринку товарів народного споживання.  

3. Вплив антропогенних факторів на сировину та товари.  

4. Система забезпечення якості продовольчих товарів.  

5. Екологічні аспекти виробництва непродовольчих товарів.  

6. Законодавча база щодо захисту прав споживачів 

7. Безпека харчування: природні компоненти їжі, що виявляють небезпечну дію, шкідливі 

речовини, які потрапляють до їжі ззовні. 

8. Азотовмісні шкідливі речовини в харчових продуктах.  

9.Забруднення харчових продуктів сполуками металів і пестицидами. Радіонукліди в продуктах 

харчування.  

 

Питання 1. Екологічні проблеми ринкових відносин у сфері охорони навколишнього 

природного середовища  
Ринкові відносини – це не лише купівля-продаж товарів, а й операції з виробництва, зберігання, 

перевезення товарів, їх підготовки для продажу. Така діяльність людини часто негативно впливає на 

навколишнє природне середовище, зокрема, забруднення (викиди) при виробництві, екологічні 

проблеми використання природних ресурсів, накопичення сміття.  

До можливостей бізнесу належить формування та освоєння ринку екологічних товарів і послуг. 

Цей ринок швидко розвивається в розвинених державах. Компанії, які усвідомили та заклали у власні 

стратегії можливості використання екологічної складової бізнесу, отримують реальні переваги. 

Передовий екологічно орієнтований бізнес захищений від іноземної конкуренції.  

Пріоритетними є такі напрями подальшого розвитку екологічного ринку:  

• охорона водних ресурсів;  

• охорона атмосфери;  

• охорона надр, раціональне використання мінеральних ресурсів;  

• утилізація, перероблення відходів.  

Для розвитку малого і середнього екологічного бізнесу необхідно:  

• стимулювати виробництво екологічно чистих товарів і розвиток сфери екологічних послуг;  

• стимулювати ефективний попит на екологічну продукцію;  

• видавати періодичний інформаційний бюлетень «Зелені сторінки» з переліком екологічних 

підприємств;  

• створювати спільні екологічні підприємства із зарубіжними компаніями.  

Ринкові відносини у сфері охорони навколишнього середовища регулюють такі законодавчі 

акти:  

• Конституція України;  

• закони України  

«Про охорону навколишнього природного середовища»;  

«Про якість і безпеку харчових продуктів і сировини»;  

«Про захист прав споживачів».  

Продовольча безпека – це такий рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує 

соціально-політичну стабільність суспільства, виживання і розвиток нації, особи, сім’ї, стійкий 

економічний розвиток.  

Основними є такі шляхи вирішення проблеми продовольчої безпеки:  

- застосування передових технологій;  

- якнайповніше збирання, збереження та перероблення врожаю;  

- створення ефективної системи підготовки та перепідготовки кадрів;  

- розвиток фермерських господарств;  



- використання нових форм маркетингу;  

- перехід до нових методів управління;  

- залучення передових зарубіжних технологій;  

- розроблення і реалізація стратегії, спрямованої на створення ефективної системи агробізнесу, 

що включатиме приватні господарства, корпоративні агропромислові об’єднання та нові форми 

фермерських кооперативів.  

До основних заходів забезпечення продовольчої безпеки України належать:  

- державне підтримання вітчизняного агропромислового виробництва;  

- розроблення системи індикаторів продовольчої безпеки і доведення їх до відома відповідних 

міністерств, відомств та органів державної влади;  

- створення механізму продовольчого забезпечення найуразливіших верств населення;  

- передбачення механізму продовольчого забезпечення населення в разі виникнення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

 

Питання 2. Чинники впливу на розвиток ринку товарів народного споживання  

Ціна, попит та пропозиція сприяють встановленню рівноваги на ринку. Економічну ситуацію, 

що складається на ринку і характеризується рівнями попиту та пропозиції, цінами, а також 

динамікою виробництва і споживання, називають кон’юнктурою ринку.  

Вивчення кон’юнктури ринку – це опрацювання, аналіз і систематизація кількісних показників 

та інформації, що характеризує розвиток ринку в певний період. На розвиток кон’юнктури ринку 

постійно впливають такі чинники, як державне регулювання економіки, науково-технічний прогрес, 

інфляція, сезонність у виробництві та споживанні товарів.  

Чинники, що впливають на кон’юнктуру ринку періодично, називають тимчасовими 

(наприклад, стихійні лиха, соціальні конфлікти, надзвичайні стани).  

У розвитку ринків можлива певна повторюваність, циклічність, зумовлена сезонною зміною 

попиту і пропозиції, життєвими циклами товарів (виведення на ринок, зростання, зрілість, занепад), 

зрушеннями у відтворювальній структурі, коливаннями інвестиційної активності, зміною 

економічної політики.  

Чинники нециклічного характеру визначають специфіку виробництва та реалізацію конкретних 

товарів. За впливом чинників на виробництво та обіг будь-якого товару виявляють взаємозв’язки 

подій, що відбуваються, та їх причини. При зростаючій і високій кон’юнктурі попит товарів 

перевищує їх пропозицію, що супроводжується підвищенням цін і збільшенням кількості укладених 

угод. При знижувальній і низькій кон’юнктурі спостерігається зворотне: пропозиція товарів 

перевищує їх попит. Це супроводжується зниженням цін, зменшенням кількості укладених угод, 

спричиняючи пасивність суб’єктів ринку, зниження та подальшу стабілізацію цін, що відповідає 

інтересам покупців.  

На конкретних ринках зазначені чинники діють з різною інтенсивністю, причому один і той 

самий чинник впливає по різному на одному й тому самому ринку в різні моменти. Виникнення, силу 

і тривалість впливу часових чинників на кон’юнктуру ринку важко передбачити, що ускладнює їх 

аналіз, вносить деяку ймовірність у прогноз.  

 

 

Питання 3. Вплив антропогенних чинників на сировину та товари  
Негативний вплив людини на власне здоров’я величезний. Різноманітність засобів, якими вона 

руйнує власне здоров’я й генофонд – це отрутохімікати, побутова хімія, важкі метали та пластмаси, 

наркотики, тютюн, шум та електромагнітні поля, радіація, кислотні дощі, біологічна та хімічна зброя, 

промислові відходи, нафта та багато інших. Кількість антропогенних чинників неможливо точно 

підрахувати й повно класифікувати. Людина дослідила вплив на себе лише кількох груп створених 

нею чинників і тільки умовно виокремила кілька категорій, які вважає основними.  

Нині до таких «найвпливовіших» чинників належать хімічні – пестициди (отрутохімікати), 

мінеральні добрива, важкі метали, сильнодіючі отруйні промислові речовини, дими (у тому числі 

тютюновий), будівельні матеріали, побутова хімія та фізичні – шум, електромагнітне 

випромінювання, радіація. Багато із зазначених хімічних речовин тривалий час не розкладаються і 

здатні накопичуватись у ланцюгах живлення. Деякі речовини довго не виводяться з організму, 

акумулюючись у тканинах та органах. Через таке збільшення концентрації їх негативний вплив на 

організм постійно посилюється.  



Протягом життя в організмі людини безупинно відбувається обмін речовин і енергії. Джерелом 

необхідних організму будівельних матеріалів і енергії є живильні речовини, що надходять із 

зовнішнього середовища переважно з їжею. Людина часто вживає те, що смачно, що можна швидко 

приготувати, і не зважає на корисність і доброякісність уживаних продуктів. Раціональне харчування 

передбачає обмеження добового раціону з урахуванням, з одного боку, потреби організму в основних 

живильних речовинах і енергії, з іншого – вмісту цих речовин та їх енергетичну цінність. Необхідно 

чітко виконувати сані-тарно-гігієнічні правила готування їжі. Ретельно мити, термічно обробляти 

продукти харчування для того, щоб до організму не потрапили біологічні забруднювачі – 

хвороботворні та паразитичні організми. Проте нині постала нова небезпека – хімічне забруднення 

продуктів харчування. Під цим оглядом з’явилось нове поняття – екологічно чисті продукти.  

Азот – складова життєво важливих для рослин, а також сполук тваринних організмів, 

наприклад, білків. До рослин азот надходить з ґрунту, а потім через продовольчі та кормові культури 

потрапляє до організмів тварин і людей. Нині переважна більшість сільськогосподарських культур 

одержують мінеральний азот з хімічних добрив, тому що деяких органічних добрив не вистачає для 

збіднених азотом ґрунтів.  

Надлишок азотних добрив призводить до зниження якості рослинної продукції, погіршення її 

смакових властивостей, зниження витривалості рослин до хвороб і шкідників, що, у свою чергу, 

змушує хліборобів більше застосовувати отрутохімікатів. Вони так само накопичуються в рослинах. 

Підвищений вміст нітратів у рослинах призводить до утворення шкідливих для здоров’я людини 

нітритів. У результаті вживання виготовленої з таких рослин продукції людина може отруїтись і 

навіть померти.  

Особливо негативна дія добрив і отрутохімікатів виявляється при вирощуванні овочів у 

закритому ґрунті, оскільки в теплицях шкідливі речовини не можуть безперешкодно випаровуватись 

і виноситись потоками повітря. Після випаровування шкідливі речовини осідають на рослини. 

Рослини здатні накопичувати практично всі шкідливі речовини. Особливо небезпечна 

сільськогосподарська продукція, вирощена поблизу промислових підприємств і автошляхів.  

Крім хімічного забруднення у природному середовищі існують біологічні, що викликають у 

людини різні захворювання. Зокрема, це хвороботворні мікроорганізми, віруси, гельмінти, 

найпростіші. Вони можуть міститись в атмосфері, воді, ґрунті, тілах інших живих організмів, у тому 

числі людини. Найнебезпечніші збудники інфекційних захворювань виявляють різну стійкість у 

навколишньому середовищі. Одні здатні жити поза організмом людини кілька годин; перебуваючи в 

повітрі, воді, на різних предметах, вони швидко гинуть. Інші можуть жити в навколишньому 

середовищі від кількох днів до кількох років. Для третіх навколишнє середовище є природним 

місцем існування. Для четвертих інші організми, наприклад, дикі тварини, є місцем збереження і 

розмноження.  

Часто джерелом інфекції є ґрунт, де постійно живуть збудники правця, ботулізму, газової 

гангрени, деяких грибкових захворювань. До організму людини вони можуть потрапити при 

ушкодженні шкірних покривів, з немитими продуктами харчування, при порушенні правил гігієни. 

Хвороботворні мікроорганізми можуть проникати до ґрунтових вод і спричиняти інфекційні хвороби 

людей. У цьому зв’язку воду з артезіанських шпар, колодязів, джерел перед питтям необхідно 

кип’ятити. Особливо забрудненими бувають відкриті джерела води: ріки, озера, ставки. Відомі 

численні випадки, коли забруднені джерела води спричинили епідемії холери, черевного тифу, 

дизентерії.  

 

Питання 4. Система забезпечення якості продовольчих товарів  
Якість продовольчих товарів – це сукупність характеристик товару, які визначають ступінь 

його здатності задовольняти встановлені та передбачені потреби людини.  

На якість продовольчих товарів впливають такі чинники:  

 сфери виробництва – умови вирощування рослинницької продукції, якість сировини, 

напівфабрикатів, технології, обладнання, праці виробників;  

 сфери розподілу – якість зберігання, транспортування, реалізації;  

 сфери споживання – якість короткотермінового зберігання, споживання і засвоєння.  

 

Якісні характеристики однієї або кількох властивостей продовольчих товарів називають 

показниками якості. Якість продовольчих товарів визначають на основі дослідження складу, фізико-

хімічних та структурно-механічних властивостей сучасними методами фізичного, фізико-хімічного 

та біологічного аналізів.  



Основні чинники якості товарів включають якість:  

 нормативно-технічної документації;  

 сировини;  

 технології виробництва та обладнання;  

 зберігання;  

 транспортування;  

 реалізації;  

 використання.  

 

Для визначення показників якості у практиці різних галузей господарства, що виробляють 

товари, використовують різні методи дослідження. За способами отримання інформації ці методи 

поділяють на дві групи:  

 з використанням об’єктивних способів вимірювання (вимірювальний, реєстраційний, 

розрахунковий);  

 з використанням евристичних способів оцінювання (органолептичний, експертний, 

соціологічний).  

 

Розробляють, затверджують і впроваджують санітарні заходи безпечності та якості харчових 

продуктів такі державні органи:  

 Кабінет Міністрів України;  

 Міністерство охорони здоров’я України;  

 Державна санітарно-епідеміологічна служба України (Санітарна служба);  

 Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України;  

 Міністерство аграрної політики та продовольства України;  

 Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики.  

 

За показниками якості продовольчі товари поділяють на такі:  

 стандартні (відповідають вимогам стандарту);  

 нестандартні (не відповідають одному або кільком показникам якості);  

 технічний брак (підлягають переробленню);  

 абсолютний брак (заборонені для вживання).  

 

Стандартну продукцію деяких видів продовольчих товарів поділяють на товарні сорти. Сорт – 

це градація якості продукції певного виду за одним або кількома показниками якості, встановленими 

нормативною документацією.  

Одним з найважливіших методів управління якістю є стандартизація. Стандартизація 

забезпечує розроблення нормативних вимог для кожного із зазначених показників і сприяє 

підвищенню якості продовольчих товарів. Випереджуюча стандартизація полягає у встановленні 

підвищених вимог до досягнутих норм на практиці та наближення їх до міжнародних стандартів.  

Нормативні документи зі стандартизації:  

1. Державні стандарти України (ДСТУ).  

2. Галузеві стандарти України (ГСТУ).  

3. Технічні умови (ТУ).  

4. Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ).  

5. Стандарти підприємств (СТП).  

Сертифікація – це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відповідності продукції 

встановленим або ініційованим вимогам, на які видається відповідний сертифікат.  

Обов’язкова сертифікація передбачає перевірку та випробування продукції для визначення її 

характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією. Виданий 

сертифікат надає заявнику право маркувати продукцію знаком відповідності.  

Добровільна сертифікація може здійснюватись з ініціативи виробника, продавця, споживача, 

органів державної виконавчої влади, громадських організацій, окремих громадян на договірних 

умовах між заявником і органом із сертифікації щодо відповідності продукції вимогам, що не 

вважаються обов’язковими. Мета сертифікації – запобігти реалізації небезпечної продукції, сприяти 

споживачам у компетентному виборі, а також створити умови для участі суб’єктів підприємства в 

міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.  

 



 

Питання 5. Екологічні аспекти виробництва непродовольчих товарів  
Поняття «екологічно чистий», «безпечний» застосовують з метою виявлення найбезпечнішої 

для людини продукції, але не існує його однозначного тлумачення. Ця проблема актуальна як в 

Україні, так і за кордоном. Напис «Екологічно чистий» на етикетках товарів переважно відносний: 

навіть якщо безпосередньо товар справді натуральний і не містить шкідливих речовин, може 

виявитись, що його виробляли за застарілою технологією, внаслідок чого підприємство негативно 

впливає на довкілля. Ще, наприклад, упаковка «чистого» продукту містить хлор. Це означає, що при 

утилізації цієї упаковки шляхом спалювання в атмосферу виділятиметься шкідливий діоксин.  

Екологічно чистим можна вважати товар, що відповідає таким вимогам. По-перше, не містить 

шкідливих для людини і довкілля речовин і, по-друге, при виробництві та утилізації товару та його 

упаковки не заподіюється шкоди навколишньому природному середовищу. Проте це нереально, 

оскільки будь-яке виробництво, транспортування та утилізація продукту вже певною мірою 

негативно впливають на довкілля. Відмінність товарів може виявлятись лише в різному ступені 

негативної дії.  

В Україні екологічне маркування, що базується на якісних перевагах продукції щодо 

негативних впливів на стан здоров’я людини та довкілля, закріплено міжнародним стандартом ISO 

14024 (з 2002 р. запроваджено в державну систему стандартизації – ДСТУ ISO 14024) і належить до 

категорії «добровільних». З 2004 р. знак екологічного маркування «Екологічно чисто та безпечно» 

внесено до Міжнародного реєстру глобальної мережі екологічного маркування – Global Ecolabelling 

Network (GEN) та визнано 59 країнами, зокрема, Європейського Союзу.  

Мета екологічного маркування товарів – інформувати споживачів про екологічну 

пріоритетність маркованої знаком «Екологічно чисто і безпечно» продукції порівняно з аналогічною 

немаркованою продукцією, сприяти розширенню попиту на продукцію з мінімальним негативним 

впливом на довкілля та здоров’я людини.  

Показники екологічних властивостей товарів передбачено в чинних нормативних 

документах. Для автомобілів основним показником екологічних властивостей є вміст шкідливих 

речовин у вихлопних газах, для посуду – виділення шкідливих речовин (наприклад, свинцю, цинку, 

кадмію), для тканин та одягу – міцність фарбування.  

Електропобутова техніка при експлуатації створює електромагнітні поля, які так само 

порушують стабільність навколишнього природного середовища.  

Аудіотехніка при порушенні норми сили звучання спричиняє шумове забруднення довкілля.  

Термопластичні маси при нагріванні можуть виділяти небезпечні для здоров’я людини 

речовини. Товари на основі поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду після використання не 

розкладаються у природному середовищі й повинні передбачатись шляхи їх утилізації. Потрібно 

звернути увагу на безпечність посуду, виготовленого з полімерних матеріалів, та правила його 

експлуатації. Поширені нині антипригарні покриття посуду на основі фторопластів з часом можуть 

виявитись небезпечними для здоров’я людини і навіть призвести до ракових захворювань. 

Фенолформальдегідні та алкідні смоли в основі сучасних непродовольчих товарів при нагріванні 

виділяють отруйні речовини, які можуть поступово накопичуватись в організмі людини і спричиняти 

захворювання.  

У побуті під час ремонтних робіт використовують клеї та лакофарбові покриття, які можуть 

бути токсичними для організму людини та вогненебезпечними.  

Мінеральні добрива, які широко використовують у сільському господарстві, при надмірному 

внесенні до ґрунту спричиняють забруднення ґрунтових вод, річок і водосховищ. Хімічні засоби 

захисту рослин, або пестициди, призводять до забруднення довкілля хлорорганічними, 

броморганічними речовинами та важкими металами.  

Більшість засобів побутової хімії не розкладається у природному середовищі, накопичується, 

спричиняючи забруднення детергентами. У водному середовищі такі засоби призводять до «цвітіння 

води» та отруєння мешканців водойм. Крім того, засоби побутової хімії не повинні виділяти отруйні 

для людини гази, спричиняти алергічні реакції.  

Екологічна безпечність текстильних виробів. Розрізняють природні, штучні та синтетичні 

текстильні вироби. При їх виборі необхідно враховувати, що синтетичні волокна мають надзвичайно 

низьку гігроскопічність. Внаслідок цього піт та інші виділення шкіри майже не вбираються у волокна 

синтетичної тканини, а скупчуються в повітряних порах, гальмуючи повітрообмін і погіршуючи 

теплоізоляційні властивості тканини. За високої температури навколишнього повітря створюються 

умови, що зумовлюють перегрівання організму, за низької температури – охолодження. Крім того, 



синтетичні тканини набирають високих електроізоляційних властивостей. Це може призводити до 

накопичення і тривалого перебування на поверхні матеріалу електричних зарядів. Внаслідок носіння 

синтетичних виробів може створюватись електростатичне поле напруженням 4000–5000 В/см за 

допустимого 250–300 В/см. Природні волокна мають відповідні гігієнічні показники, але їх 

використання може призвести до зменшення популяцій тварин та рослин.  

Безпека косметичних товарів залежить від складу, якості вихідних компонентів, 

технологічного процесу отримання, умов зберігання, продажу, споживання. На кожному етапі 

життєвого циклу в косметичних товарах можуть відбуватись процеси, що зумовлюють зміни, 

небезпечні для здоров’я людини. З огляду на це для перевірки безпеки косметичних товарів їх 

піддають комплексу випробувань. Крім того, широке застосування аерозольних парфумерних 

засобів, компонентом яких є фреон, призводить до руйнування озонового шару.  

 

Питання 6. Законодавча база щодо захисту прав споживачів  

У квітні 1985 p. Генеральна Асамблея ООН затвердила Керівні принципи захисту інтересів 

споживачів, які повинні використовувати уряди держав при реалізації політики захисту здоров’я 

споживачів, у тому числі України.  

Конституція України. Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право 

вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, 

а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.  

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, 

робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних 

форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту.  

Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції.  

1. Продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачу продукцію належної 

якості, а також надати інформацію про цю продукцію.  

2. Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому 

документи, які підтверджують належну якість продукції.  

3. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також 

навколишнього природного середовища встановлюються нормативно-правовими актами, у тому 

числі технічними регламентами.  

Стаття 14. Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт).  

1. Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і 

транспортування була безпечною для його життя, здоров’я, навколишнього природного середовища, 

а також не завдавала шкоди його майну.  

2. На товари (наслідки робіт), використання яких понад визначений термін небезпечне для 

життя, здоров’я споживача, навколишнього природного середовища або може заподіяти шкоду 

майну споживача, встановлюється термін служби (термін придатності). Ці вимоги можуть 

поширюватись як на виріб у цілому, так і його частини. Виробник (виконавець, продавець) повинен 

попереджати споживача про встановлений термін служби (термін придатності) товару (наслідків 

роботи) або його частини, обов’язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх 

невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього терміну.  

3. Якщо для безпечного використання продукції, її зберігання, транспортування та утилізації 

необхідно додержувати спеціальних правил, виробник (виконавець) зобов’язаний розробити такі 

правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець – до споживача.  

4. Продукція, щодо якої нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, 

встановлено вимоги щодо безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього 

природного середовища, повинна вводитись в обіг та реалізовуватись з додержанням зазначених 

вимог.  

5. Виробник (виконавець) зобов’язаний відшкодувати в повному обсязі завдані споживачам 

збитки, пов’язані з відкликанням продукції.  

6. Виробник (виконавець) зобов’язаний інформувати споживача про можливий ризик і безпечне 

використання продукції за допомогою прийнятих загальновідомих у міжнародній практиці 

позначень.  

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію.  

1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 

інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. 



Інформація повинна бути надана споживачу до придбання ним товару чи замовлення роботи 

(послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.  

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає правові, 

економічні та соціальні засади організації охорони навколишнього природного середовища в 

інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.  

Розділ XI. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки  

Стаття 50. Екологічна безпека  

Екологічна безпека – це такий стан навколишнього природного середовища, при якому 

забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для 

здоров’я людей. Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого 

комплексу взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-

правових та інших заходів. Діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди навколишньому 

природному середовищу, може бути припинена за рішенням суду.  

Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту 

рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших 

препаратів  

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані додержувати правил 

транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, 

мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів з тим, 

щоб не допустити забруднення ними або їх складовими навколишнього природного середовища і 

продуктів харчування.  

Стаття 53. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та 

шкідливого біологічного впливу  

Підприємства, установи та організації зобов’язані забезпечувати екологічно безпечне 

виробництво, зберігання, транспортування, використання, знищення, знешкодження і захоронення 

мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та продуктів біотехнології, а також 

інтродукцію, акліматизацію і реакліматизацію тварин і рослин, розробляти і здійснювати заходи 

запобігання та ліквідації наслідків шкідливого впливу біологічних чинників на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини.   



Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

регулює відносини між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та 

споживачами харчових продуктів і визначає порядок забезпечення безпечності та окремих показ-

ників якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) 

на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї.  

Стаття 2. Законодавство про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів  

1. Законодавство про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів складається з 

Конституції України, цього Закону, інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього.  

2. Законодавство про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів повинно 

відповідати положенням цього Закону. У разі невідповідності законодавства про безпечність та 

окремі показники якості харчових продуктів положенням цього Закону застосовуються лише 

положення цього Закону.  

3. Стандарти для харчових продуктів, методики досліджень (випробувань) та порядок відбору 

зразків є обов’язковими для виконання лише в разі, коли це передбачено Законом.  

4. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються 

правила міжнародного договору.  

 

Питання 7. Безпека харчування: природні компоненти їжі, що виявляють небезпечну дію, 

шкідливі речовини, які потрапляють до їжі ззовні  
Безпека – це відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, алергенної чи іншої 

несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при їх споживанні в загальноприйнятих 

кількостях, межі яких встановлює МОЗ України. Отже, кондиційним харчовим продуктом є якісний і 

безпечний продукт, а його позитивний вплив на організм виявляється в разі дотримання норм 

споживання.  

Під безпекою продуктів харчування розуміють відсутність токсичної, канцерогенної, 

мутагенної, алергенної чи іншої несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при їх 

вживанні в загальноприйнятих кількостях, межі яких визначаються МОЗ України.  

Основними є такі принципи державної політики щодо забезпечення якості та безпеки 

харчових продуктів і продовольчої сировини:  

 пріоритетність збереження і зміцнення здоров’я людини та визнання її права на належну якість і 

безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини;  

 створення гарантій безпеки здоров’я людини при виготовленні, ввезенні, транспортуванні, 

зберіганні, реалізації, використанні, споживанні, утилізації або знищенні харчових продуктів та 

продовольчої сировини;  

 державний контроль і нагляд за виробництвом, переробленням, транспортуванням, зберіганням, 

реалізацією, використанням, утилізацією або знищенням харчових продуктів і продовольчої 

сировини з метою забезпечення охорони навколишнього середовища, а також за наданням послуг у 

сфері громадського харчування;  

 стимулювання впровадження безпечних науково обґрунтованих технологій виготовлення 

(оброблення, перероблення) харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів;  

 розроблення та виробництва нових видів спеціальних та екологічно чистих харчових продуктів, 

продовольчої сировини і супутніх матеріалів;  

 контроль якості харчових продуктів з боку громадських організацій;  

 координація дій органів виконавчої влади при розробленні та реалізації політики щодо забезпечення 

належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини;  

 встановлення відповідальності виробників, продавців (постачальників) харчових продуктів, 

продовольчої сировини і супутніх матеріалів за забезпечення їх належної якості та безпеки для 

здоров’я людини при виготовленні, транспортуванні, зберіганні та реалізації, а також за реалізацію 

цієї продукції в разі невідповідності стандартам, санітарним, ветеринарним та фітосанітарним 

нормам.  

Актуальність проблеми безпеки продуктів харчування з кожним роком посилюється, тому що 

саме забезпечення безпеки продовольчої сировини і продуктів харчування є одним з основних 

чинників, що визначають здоров’я людей і збереження генофонду нації. Концепція продовольчої 

безпеки вперше була сформульована в 70-х роках XX ст. Світова продовольча безпека розуміється як 

збереження стабільності на ринках продовольчих товарів за належної доступності базових харчових 

продуктів для всіх країн. Основні показники міжнародної продовольчої безпеки – перехідні запаси 



зерна у світі та обсяг виробництва зерна на душу населення. Сталим вважають таке продовольче 

становище, коли рівень перехідних запасів зерна становить 17% річної потреби. Продовольча безпека 

є складовою економічної безпеки, що характеризується здатністю національної економіки до 

розширеного відтворення з метою забезпечення потреб населення.  

Шкідливі речовини – це сполуки, які становлять загрозу для здоров’я або життя людини. 

Потрапити до організму вони можуть з їжею, забрудненим повітрям, водою. Класи небезпеки 

визначають за ГОСТ 12.1.007-76.  

Шкідливі речовини в їжі поділяють на дві групи.  

До першої групи входять специфічні для продуктів тваринного або рослинного походження. 

Біологічно активні та токсичні елементи розрізняють за механізмом дії і будовою. Деякі види 

продуктів можуть містити алкалоїди, речовини, що перешкоджають засвоєнню вітамінів і 

мінеральних речовин, ціаногенні глікозиди, алкоголь.  

Друга група шкідливих речовин не властива харчовим продуктам і потрапляє до них ззовні – 

це хімічні речовини, які додають до їжі при виробництві, наприклад, консерванти, і хімічні або 

біологічні забруднювачі, не пов’язані з технологічним процесом приготування їжі.  

До найнебезпечнішої групи належать речовини, що потрапляють ззовні. У свою чергу, їх 

поділяють на біологічні токсини – бактеріальні, ботулінічні, мікотоксини, спори одно- та 

багатоклітинних організмів, водоростей та хімічні – ртуть, хром, свинець, миш’як, кобальт, кадмій, 

нікель, олово, пестициди та продукти обміну, нітрити, нітрати, поліциклічні сполуки, стимулятори 

росту, які використовують у сільськогосподарській промисловості, радіоізотопи – стронцій 90, цезій 

137. Крім того, найнебезпечнішими шкідливими речовинами є солі важких металів.  

Шкідливі речовини в повітрі – це численні сполуки парів і газів бензолу, толуолу, сірчистого 

ангідриду, окису вуглеводню, аерозолів свинцю, токсичного пилу, що утворюється при обробленні 

металів. Як зазначалось, негативний вплив шкідливих речовин на організм людини може призвести 

до онкологічних захворювань, збоїв у роботі імунної системи, життєво важливих органів, генетичних 

порушень, важких алергічних реакцій. При важкому отруєнні може настати летальний результат.  

 

Питання 8. Азотовмісні шкідливі речовини в харчових продуктах  

Азотовмісні речовини у природних водах утворюються в результаті біохімічних процесів 

розкладу білкових тіл. Своєрідну групу азотовмісних речовин становлять природні похідні гідразину. 

Два з них небезпечні для здоров’я людини, оскільки мають канцерогенні властивості та можуть 

міститись у харчових продуктах. Нітрати – це природні продукти обміну рослин (так само, як 

сульфати, хлориди, карбонати). Нітрати життєво необхідні рослинам – без них неможливий 

нормальний розвиток рослин.  

Проте неконтрольоване використання азотних добрив призводить до накопичення їх 

необмеженого рівня у продуктах рослинного походження. Підвищений вміст нітратів у харчових 

продуктах став реальним фактом сучасного життя. Основну частку нітратів (70%) людина вживає з 

овочами, близько 20% – з питною водою. Надлишок нітратів у рослинах виникає тоді, коли вони їх 

засвоюють у більшій кількості, ніж необхідно для утворення органічної речовини.  

Вміст нітратів в овочах коливається залежно від часу збирання врожаю, місцевості, структури і 

вологості ґрунту, кліматичних умов. Проте найважливіший агротехнічний чинник, тобто обсяг 

азотних добрив, методи їх внесення до ґрунту. У ґрунті під впливом мікроорганізмів з амонійного та 

амідного азоту, органічних азотних добрив утворюються нітрати. За надлишку нітратів швидкість 

фотосинтезу перевищує швидкість надходження нітратів і останні накопичуються в різних органах 

рослин.  

Нітрати – це солі азотної кислоти, природні сполуки, що добре розчиняються у воді, а при 

нагріванні можуть переходити в нітрити з виділенням кисню. Нітрати входять до складу мінеральних 

добрив, а також є натуральним компонентом харчових продуктів рослинного походження. До рослин 

нітрати надходять з ґрунту. Концентрація нітратів у продуктах харчування залежить від 

неконтрольованого використання азотних добрив. Основним джерелом нітратів у сировині та 

продуктах харчування крім азотовмісних з’єднань є нітратні харчові добавки, які добавляють у 

м’ясні вироби для поліпшення харчових показників та знищення деяких мікроорганізмів.  

В Україні майже шоста частина сільськогосподарської плодоовочевої продукції містить нітрати 

в дозах, що перевищують максимально допустимий рівень. Надмірний вміст нітратів у 

плодоовочевій продукції є не лише наслідком неправильного використання азотних добрив, а й 

результатом сорбції окисів азоту безпосередньо з атмосфери, які утворюються при спалюванні різних 

видів палива. Основні причини надмірного вмісту нітратів в овочах із закритого ґрунту (парників, 



теплиць) – недостатнє освітлення і густі посіви. Вміст нітратів у рослинах залежить від їх видових та 

сортових особливостей, часу збирання. За однакових умов невеликий вміст нітратів накопичують 

баклажани, томати, цибуля; підвищений вміст нітратів у салатах, капусті, ревні, петрушці, редьці, 

редисці. За звичайного вирощування нітрати не накопичуються в яблуках, ягодах, вишні, сливі,  

смородині, аґрусі.  

Менше нітратів містять дозрілі рослини. У харчових, м’ясо-молочних продуктах вміст нітратів 

залежить від його рівня в організмі тварин, у кормових культурах – від видового складу, сорту, дози 

внесення азотних добрив, ґрунтово-кліматичних умов вирощування та інших агротехнічних 

чинників.  

Велике значення для зниження нітратів має технологічне оброблення сільськогосподарських 

продуктів. У результаті миття кропу, салату, петрушки та інших зелених культур вміст нітратів 

зменшується на 20%, при двогодинному вимочуванні у воді – на 30–60%. Після відварювання до 

готовності картоплі, буряків, моркви (після їх чищення і миття) концентрація нітратів зменшується 

відповідно на 65, 35, 25. Допустима добова доза нітратів для людини – 5 мг/кг.  

Через загрозу забруднення нітратами продуктів забороняється застосовувати азотні мінеральні 

добрива при вирощуванні картоплі та овочево-баштанних культур на надто кислих ґрунтах, ґрунтах з 

високим вмістом мінерального азоту, замерзлому або вкритому снігом ґрунті, при внесенні під 

овочеві культури і картоплю вапна, на заплавних ґрунтах з низьким вмістом калію та в зоні 

санітарної охорони джерел господарсько-питного постачання. Забороняється також вносити під 

картоплю та овочі селітру і безводний аміак.  

Основні чинники, що сприяють накопиченню нітратів у продуктах рослинництва, такі:  

 порушення оптимальних агротехнічних термінів оброблення ґрунту;  

 використання рослин, здатних накопичувати нітрати;  

 дефіцит світла;  

 велика спека і засуха;  

 холодні періоди при вегетації рослин;  

 постійне зволоження ґрунту;  

 надлишок або нестача елементів живлення;  

 підвищення вмісту гумусу, солей кальцію;  

 механічне травмування рослин;  

 застосування хімічних засобів для прискорення росту рослин;  

 види та сорти рослин;  

 тривалість збереження врожаю.  

Рослинні продукти за здатністю накопичувати нітрати поділяють на три групи: низько-, 

середньо- та високонітратні. До високонітратних рослин (700–2000 мг/кг) належать коренеплоди 

(морква, столові буряки, редька, редис), городня зелень: салат, шпинат, селера, петрушка, ревінь, до 

середньонітратних (180–700 мг/кг) – картопля, томати, баклажани, цибуля, часник, цвітна капуста, 

квасоля, огірки, до низьконітратних (до 180 мг/кг) – фрукти і ягоди. Крім того, існують сорти 

овочевих рослин, які в умовах високонітратного забезпечення втрачають здатність накопичувати 

нітрати (морква сортів «Артек» та «Шантане-2461», буряки сорту «Хавський», селера «Яблучна» та 

«Грибовська», ревінь «Циклон», томати «Меридіан», «Глорія», «Райдуга Молдови», «Оранж»).  

Вплив нітратів на здоров’я людини виявляється в такому:  

 висока концентрація нітратів призводить до порушення засвоєння вітаміну А, що, у свою 

чергу, порушує діяльність щитоподібної залози, серця, центральної нервової системи;  

 відновлені в кишково-шлунковому тракті нітрати (до нітритів) під дією мікрофлори (солей 

азотистої кислоти NаNO2) набагато токсичніші й діють на гемоглобін крові, особливо 

людей похилого віку та дітей, які страждають серцево-су-динними хворобами;  

 найзагрозливіші для організму людини нітрозаміни – сполуки нітратів і нітритів з 

амінокислотами, які утворюються у шлунку людини, а також містяться в повітрі та 

продуктах харчування; спричиняють злоякісні пухлини і захворювання печінки.  

 



Питання 9. Забруднення харчових продуктів сполуками металів і пестицидами. 

Радіонукліди в продуктах харчування  
Забруднення харчових продуктів важкими та рідкісними металами. Ртуть належить до 

найпоширеніших у природі мікроелементів, що легко утворює велику кількість органічних і 

неорганічних сполук, значна частина яких отруйна. Джерелами забруднення сільськогосподарських 

продуктів є пестициди, морських та річкових – стоки целюлозної і паперової галузей промисловості, 

а також хімічних підприємств. Якщо в деяких харчових продуктах вміст ртуті не перевищує 60 

мкг/кг, то у прісноводній рибі з незабруднених річок і водоймищ становить 100–200 мкг/кг маси тіла, 

із забруднених – 500–700 мкг/кг. Випадки забруднення харчових продуктів ртуттю рідкісні. Відомо 

кілька випадків отруєння споживачів. Наприклад, у 1978 р. апельсини в Ізраїлі палестинські 

терористи обробили металевою ртуттю. Ртуть погано абсорбується на продуктах і легко видаляється 

з їх поверхні.  

Свинець – найвідоміша отрута. Нині всі харчові продукти, вода та інші об’єкти навколишнього 

природного середовища забруднені свинцем. Основними джерелами забруднення є двигуни 

внутрішнього згоряння, де використовують пальне з присадкою тетраетилсвинцю як 

антидетонуючого засобу. З відпрацьованих газів двигунів свинець потрапляє на поверхню землі у 

вигляді пилу і забруднює навколишнє природне середовище.  

У середньому за день до організму людини з харчовими продуктами потрапляє 250–300 мкг 

свинцю, з повітря – 90 мкг. При обробленні продуктів основним шляхом потрапляння свинцю є 

жерстяна банка, до якої зазвичай упаковують харчові вироби. Свинець потрапляє до продукту зі 

свинцевого припою у швах банки. Встановлено, що близько 20% свинцю у щоденному раціоні людей 

надходить з консервованої продукції, у тому числі 13–14% – з припою, 6–7% – безпосередньо з 

продукту. Останнім часом з введенням нових методів паяння та закручування банок вміст свинцю в 

консервованій продукції зменшується. Миш’як доволі поширений у навколишньому середовищі. 

Міститься в переважній більшості ґрунтів. Річний світовий обсяг виробництва миш’яку – близько 50 

тис. т. Останнім часом обсяг виробництва миш’яку кожні 10 років збільшується на 25%. У результаті 

великого поширення в навколишньому середовищі і використанні в сільському господарстві миш’як 

міститься в більшості продуктів харчування. Зазвичай його вміст у продуктах харчування малий – 

менше 0,5 мг/кг і рідко перевищує 1 мг/кг, за винятком окремих морських організмів. За відсутності 

значних забруднювачів вміст миш’яку у хлібних виробах не перевищує 2,4 мг/кг, фруктах – до 0,17 

мг/кг, напоях – до 1,3 мг/кг, м’ясі – до 1,4 мг/кг, молочних продуктах – до 0,23 мг/кг; у морських 

продуктах вміст миш’яку зазвичай більший – 1,5–15,3 мг/кг.  

Мідь так само міститься в більшості продуктів харчування. Джерелами забруднення харчових 

продуктів можуть бути вироби з міді, які використовують у харчовій промисловості. У зв’язку з тим, 

що мідь каталізує окислення жирів і аскорбінової кислоти, її вміст може негативно впливати на 

харчову цінність і смак харчових продуктів та напоїв. Сліди міді в харчових продуктах з фруктів і 

овочів призводять до повного руйнування вітаміну.  

Джерелами забруднення сільськогосподарських продук-тів є пестициди. Пестициди поділяють 

на гербіциди – речовини, призначені для знищення бур’янів; альгіциди – для знищення водоростей та 

іншої водяної рослинності; інсектициди – для знищення комах; фунгіциди – для знищення грибів 

(збудників хвороб); акарициди – для знищення кліщів; зооциди – для знищення гризунів; овіциди – 

для знищення яєць комах; роден-тициди – для знищення мишей, пацюків та інших гризунів; овіциди 

– для боротьби зі шкідливими птахами.  

До організму людини пестициди потрапляють через шкіру, дихальні шляхи чи шлунково-

кишковий тракт, у разі постійної роботи з пестицидами або через їжу. Пестициди можуть міститись 

не лише у продуктах рослинного походження, а й молочній та м’ясній продукції, тому що в 

організмах сільськогосподарських тварин залишаються пестициди, що містились у кормі.  

Разом з талими, дощовими та ґрунтовими водами багато цих речовин потрапляє до водойм. За 

даними минулорічного дослідження якості дніпровської води пестициди містяться в усіх видах риб, 

причому рівень токсичних речовин в організмах річкових жителів значно вищий, ніж безпосередньо 

у воді. Таким чином, до людського організму потрапляють шкідливі речовини, здатні 

накопичуватись і спричиняти хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту чи нервової 

системи, а також дерматити та розлад дихання.  

Інтенсивне забруднення природного середовища значною мірою є наслідком нераціонального 

сільськогосподарського виробництва.  

Забруднення продуктів радіонуклідами.  



Людина зазнає опромінення двома способами: радіоактивні речовини можуть перебувати поза 

організмом і опромінювати його ззовні. Радіоактивні речовини можуть міститись у повітрі, їжі чи 

воді, і потрапити до організму. Перед тим як потрапити до організму людини, радіоактивні речовини 

долають складний шлях у навколишньому середовищі. Розрізняють такі шляхи потрапляння 

радіонуклідів до організму людини через продукти харчування: рослина – людина; рослина – тварина 

– молоко – людина; тварина – м’ясо – людина; атмосфера – опади – водойми – риба – людина.  

Розрізняють забруднення харчових продуктів радіонуклідами поверхневе та структурне.  

При поверхневому забрудненні радіоактивних речовин, ті, що переносяться повітряним 

середовищем, осідають на поверхні продуктів, частково проникаючи всередину рослинної тканини. 

Найефективніше радіоактивні речовини утримуються на рослинах з ворсистим покривом, у складках 

листя суцвіть. При цьому затримуються не тільки розчинні форми радіоактивних з’єднань, а й 

нерозчинні. Проте поверхневе забруднення легко видалити навіть за кілька тижнів.  



Структурне забруднення зумовлене фізико-хімічними властивостями радіоактивних речовин, 

складом ґрунту, фізіологічними особливостями рослин. З надходженням радіонуклідів до харчових 

продуктів з ґрунту через кореневу систему рослин відбувається сепарація радіонуклідів. Одні з них 

перебувають у ґрунті у порівняно доступному для рослин стані, тому велика їх кількість надходить у 

наземні частини рослин, інша міцно фіксується твердою фазою ґрунту і тому малодоступна для 

рослин.  

Основними каналами виведення радіонуклідів з організму ссавців є шлунково-кишковий тракт і 

нирки, у лактуючих тварин окрім того молочні залози. Частина продуктів ділення, що надійшла до 

організму лактуючих тварин, виводиться разом з молоком. У результаті дослідів на лактуючих козах 

і коровах доведено, що концентрація радіонуклідів у молоці завжди у 5–10 разів вища, ніж у плазмі 

крові. Найбільша концентрація радіонуклідів у молоці корів спостерігаються в зимові та весняні 

місяці, що зумовлено зменшенням потреби щитоподібної залози в йоді та підвищенням поглинання 

його молочною залозою.  

Зменшити надходження радіонуклідів до організму людини з їжею можна за допомогою 

технологічного та кулінарного оброблення харчової сировини. Внаслідок ретельного миття, чищення 

продуктів, відокремлення малоцінних частин з них можливо видалити 20–60% радіонуклідів. Перед 

миттям овочів необхідно видаляти верхнє, найзабрудненіше листя капусти, цибулі. Картоплю та 

коренеплоди обов’язково слід мити двічі: перед очищенням від шкурки і після очищення.  

Найефективніший метод кулінарного оброблення сировини в умовах підвищеного забруднення 

радіонуклідними речовинами – варіння, за якого значна частина радіонуклідів переходить до відвару. 

Використовувати такий відвар в їжу не рекомендується. Для отримання відвару необхідно варити 

продукт у воді 10 хв, потім воду злити і продовжувати варити в новій порції води.  

М’ясо перед приготуванням нарізають на шматочки, замочують на дві години в холодній воді, 

потім воду зливають, заливають іншою водою і варять 10 хв. Потім воду знову зливають і варять у 

новій порції води до готовності. При смаженні м’яса та риби на поверхні з’являється скоринка, що 

перешкоджає виведенню радіонуклідів та інших шкідливих речовин. Під цим оглядом за ймовірності 

забруднення харчових продуктів потрібно віддавати перевагу відварним м’ясним та рибним стравам, 

а також стравам, приготовлених на пару.  

Миття і тушкування квасолі протягом 10 хв при температурі 96 °С сприяє зменшенню вмісту в 

ній стронцію на 56%. При очищенні помідорів від шкірки після занурення в гарячу воду (90 °С на 3 

хв) вміст у них цього радіоізотопу зменшується на 39%. Стерилізація стручкової квасолі в домашніх 

умовах зумовлює зменшення в ній стронцію на 50%. Миття зелені та салатів 2%-вим розчином 

лимонної кислоти зменшує вміст у них цезію на 57%, стронцію – на 19%.  

Багато фруктів і овочів крім кулінарного оброблення в домашніх умовах переробляють у 

промислових умовах. При технологічному переробленні основних фруктів і овочів вміст стронцію в 

готовому продукті зменшується майже в 6 разів порівняно із сировиною. Вміст радіоізотопу 

зменшується при консервуванні в такому порядку: молодого гороху – у 3–5 разів, моркви – у 1–3 

рази, томатів – в 1–5 разів, персиків – у 2 рази. При переробленні у промислових умовах фруктів і 

овочів, забруднених радіонуклідами, лише ззовні рекомендується такий режим попереднього 

оброблення:  

 промивання протягом 1–2 хв водяним струменем з метою усунення основної частини 

механічно затриманих радіонуклідів;  

 оброблення протягом 10 хв десорбуючим розчином соляної кислоти (1%);  

 повторне миття водним струменем протягом хвилини для усунення решти розчину з поверхні 

фруктів і овочів.  

 

Для запобігання забрудненню продуктів харчування потребується їх радіаційний контроль. Цей 

процес складний, потребує певного мінімуму параметрів. Значущість проблеми посилюється 

небезпекою, яку створює для здоров’я людини навіть мінімальний вміст радіонуклідів у їжі.  


