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ВИСНОВКИ 
 

1. За рахунок споживання забрудненої 90Sr, 137Cs, 3Н сільськогоспо-
дарської продукції, отриманої при зрошенні, населення отримує 
додаткову дозу в умовах функціонування Інгулецької зрошуваль-
ної системи біля 3×10-3 сЗв/рік, в умовах функціонування Півден-
но-Бузької зрошувальної системи біля 4×10-3 сЗв/рік, в умовах 
функціонування Білоусівської зрошувальної системи біля 5×10-3 
сЗв/рік, що складає 1-3% від сумарної річної дози. 

2. З 1991 по 1999 роки доза опромінення населення від 90Sr і 137Cs 
для територій функціонування Інгулецької зрошувальної системи 
зменшилась у 2 рази, а головний внесок давав 90Sr (55-62%). Для 
територій функціонування Південно-Бузької зрошувальної систе-
ми доза опромінення населення від 137Cs знизилася на 24%, від 
90Sr – на 30%, від 3Н залишилася незмінною. Головний внесок 
давав 137Cs (82-84%). Для територій функціонування Білоусівської 
зрошувальної системи доза опромінення населення від 90Sr змен-
шилася на 48%, від 137Cs залишилася на тому ж рівні, від 3Н змен-
шилася на 95%. Головний внесок давав 137Cs (69-87%). 

3. При змінах радіаційної ситуації в біоценозах обстежених зрошува-
них масивів, у діапазоні існуючих умов і факторів, додаткова доза 
опромінення населення від споживання зрошуваних сільсько-
господарських культур може підвищувати сумарну річну дозу на 
25%, а неврахування особливостей біологічних та фізико-хімічних 
процесів, які відбуваються у водоймищах конкретної зрошувальної 
системи, може призвести до неврахування підвищення розміру дозо-
вого навантаження на людину в 4-8 разів. 

4. Територія функціонування зрошувальної системи – це окрема екоси-
стема з індивідуальними властивостями формування радіаційної си-
туації, для якої притаманні індивідуальні шляхи надходження радіо-
нуклідів у зрошувальну воду, індивідуальний перерозподіл їх між 
компонентами екосистеми та індивідуальні особливості переходу 
радіонуклідів у сільськогосподарські культури зі зрошувальної води. 
Тому при оцінці дози від інкорпорованих 137Сs, 90Sr та 3Н за рахунок 
їх надходження зі зрошуваними сільськогосподарськими культура-
ми, значиму роль відіграє як природне розмаїття території, так і різ-
номаніття шляхів їх надходження в зрошувальну воду, а також різни-
ця в процесах переходу радіонуклідів у культури зі зрошувальної 
води, яка визначається індивідуальними екологічними факторами, 
присутніми в кожному біоценозі зрошуваного масиву. 

  


