
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Формування радіаційної ситуації на території зрошуваних масивів. Осно-

вним джерелом прісної води, яку використовують при зрошенні на півдні України, 
є води річок: Дніпра, Дністра, Південного Бугу та інших річок басейну Чорного 
моря. В роботі представлена радіоекологічна оцінка територій функціонування 
трьох зрошувальних систем регіону: Інгулецької, Південно-Бузької та Білоусівсь-
кої, вибір яких пояснюється різницею як у джерелах водного забезпечення, так і в 
факторах формування в них радіаційної ситуації.  

На території Інгулецького зрошуваного масиву. Джерелом формування вод-
них обсягів Інгулецької зрошувальної системи є р. Дніпро, вода якого надходить 
протитоком по заглибленому на протязі 80 км руслу р. Інгулець до місця водозабо-
ру насосної станції. Зрошенням охоплені землі 55 господарств Снігурівського і 
Жовтневого районів Миколаївської області, а також трьох районів Херсонської 
області, загальною площею 62700 га. Результати досліджень показали, що за час 
спостережень достатнього перемішування інгулецької води з дніпровською не 
відбувалося і на угіддя цієї системи надходили високомінералізовані (загальна 
мінералізація 2050 мг/л) води р. Інгулець. Ґрунтовий склад території, яка задіяна 
під зрошення на цьому масиві, характеризується темнокаштановими і каштанови-
ми ґрунтами.  

Відомо, що горизонтальне перенесення радіоактивних речовин багато в чому 
залежить від кількості опадів, що формують площинний стік. Під час повені річками 
виносяться з заплав значні частки депонованої активності. Аналіз багаторічних радіо-
екологічних досліджень вказав на помітне переміщення 90Sr з водами Дніпровського 
каскаду до каналів зрошувальної системи у весняно-осінні періоди, під час сильних 
дощів та танення снігу, що зумовило особливості поведінки цього радіонукліда в зро-
шувальній воді: активність 90Sr в останній не знижувалася нижче за 0,1 Бк/л, діапазон 
коливань активності 90Sr у воді протягом року міг складати до 100%. Активність 137Cs 
у воді протягом дослідженого періоду теж характеризувалася нестабільністю через те, 
що рівень активності цього радіонукліда у воді р. Інгулець в районі водозабору зрошу-
вальної системи був у 2 рази вищим за його рівень в р. Дніпро.  

На території Південно-Бузького зрошуваного масиву. Водну систему, з якої 
поповнює водні ресурси Південно-Бузька зрошувальна система, складають р. Пів-
денний Буг, ставок-охолоджувач Південно-Української АЕС (Ташлицьке водойми-
ще). Південно-Бузька зрошувальна система зрошує площу 13146 га у Миколаївсь-
кому районі Миколаївської області. Ґрунтовий склад сільськогосподарських угідь 
цієї зрошувальної системи характеризується чорноземами. Вміст солей у зрошува-
льній воді повністю залежав від хімічного складу води пониззя р. Південний Буг, 
який, в свою чергу, мав зміни через перемішування річних та лиманних вод 
(загальна мінералізація складала в середньому 700-800 мг/л). Детальний аналіз 
процесів надходження 137Cs у Південно-Бузьку зрошувальну систему дозволив 
виявити два шляхи надходження цього радіонукліда в зрошувальну воду. Перший 
– це пересування радіонукліда за течією р. Південний Буг під час дощів та танення 
снігу через змив його з забруднених після аварії на Чорнобильській атомній елект-
ростанції територій північних регіонів України і Миколаївської області. У сукупні-
стю з гідрологічними особливостями цієї ділянки річки (наявністю порогів) і при-
сутністю в річці значних обсягів біоорганічної маси це створювало умови до за-
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тримання 137Cs водними компонентами річки. Аналіз перерозподілу 137Cs у ланцю-
жку “скидні води ПУ АЕС – Ташлицьке водоймище – р. Південний Буг” вказав на 
існування другого шляху надходження цього радіонукліда в зрошувальну мережу: 
через винесення його з 
“продувними” водами Таш-
лицького водоймища. Цьому 
процесу сприяла низька 
сорбція 137Cs водними ком-
понентами водоймища, і це 
відбувалося через високу 
мінералізацію води остан-
нього. Крім 137Cs, для цього 
зрошуваного масиву існує 
ймовірність потрапляння в 
зрошувальну воду 3Н, який 
надходить в р. Південний 
Буг за рахунок фільтрацій-
них процесів та “продувки” 
зі  ставка-охолоджувача 
АЕС. Різниця в рівнях акти-
вності 3Н між цими водними  
об’єктами становила 100-200 
разів. Після початку в 1994 
р .  “продувки” ставка-
охолоджувача АЕС в р. Пів-
денний Буг питома актив-
ність 3Н в місці надходження 
“продувних” вод збільшила-
ся в 5-10 разів і залишилася 
на цьому рівні протягом 
усього наступного періоду 
спостережень.  

На території Білоусівсь-
кого зрошуваного масиву. 
Водним джерелом Білоусівсь-
кої зрошувальної системи є р. 
Мертвовод (ліва притока р. 
П і в д е н н и й  Б у г )  т а 
р. Арбузинка (притока р. 
Мертвовод). Білоусівська 
зрошувальна система зрошує 
землі Вознесенського і Єла-
нецького районів Миколаїв-
ської області площею 7727 га. Для сільськогосподарських угідь цієї зрошувальної 
системи характерними є також чорноземи. Мінералізація води Білоусівської зрошу-
вальної системи визначається водами річок Арбузинки і Мертвовод, і в період пря-
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Рис. 1. Динаміка питомої активності 137Cs у воді (А) та 
в донних відкладеннях (Б) р. Арбузинки в місці скиду 
вод з біоставків ГФК ПУ АЕС (⎯ середньорічні значен-
ня, – – –  середньоквадратичне відхилення даних ±2σ) 



мого надходження каналізаційних вод Південно-Української атомної електростанції 
(ПУ АЕС) в р. Арбузинку вона досягала 1500 мг/л, в останні роки досліджень знахо-
дилася на рівні 700 мг/л. 

Для цього масиву основний шлях надходження радіонуклідів – через фільтра-
ційні води з очисних споруд ПУ АЕС. Протягом 10 років (до 1993 р.) відбувалося 
пряме надходження до р. Арбузинки рідких скидів ПУ АЕС після їх відстоювання 
т а  о ч и щ е н н я  у  б і о с т а в - 
ках господарсько-фекальної каналізації (ГФК) ПУ АЕС. Через значну перевагу 
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Рис. 2. Зміна питомої активності 137Cs у донних відкладеннях р. Арбу-
зинки (Сдон) при відстані (r) від місця скиду забруднених вод  
(за даними досліджень у 1992 р.) 
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де  Aдон – загальна активність 137Cs, сорбованого донними відкладеннями р. Арбузинки, Бк;  

V – об’єм забруднених 137Cs донних відкладень, м3;  
С'дон, С"дон – об’ємна активність 137Cs у донних відкладеннях р. Арбузинки до і після місця 
скиду вод ГФК АЕС, Бк/м3;  
r – відстань від місця скиду, км.  
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Надходження до 1993 р. 3Н у водну мережу “р. Арбузинка – Трикратське во-
досховище – р. Мертвовод – Таборівське водосховище” зумовило створення 
тритієвого навантаження на біоценоз зрошуваного масиву. Встановлено, що і після 
припинення надходження скидних вод до р. Арбузинки це навантаження залиши-
лося, тільки в меншому розмірі. Цьому сприяв постійно діючий процес природної 
фільтрації вод з біоставків ГФК ПУАЕС до верхнього (3-4 м) водного підземного 
горизонту, через який 3Н продовжував мігрувати до р. Арбузинки. Побудовано 
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математичну модель зв’язку концентрації 3Н у воді біоставків ГФК ПУ АЕС з його 
концентрацією у воді артезіанського колодязя глибиною 3,5 м біля с. Новоселівка. 
Концентрація 3Н в колодязній воді постійно трималася в середньому на рівні 70% 
від його концентрації в біоставках ГФК ПУ АЕС (рис. 3). Встановлено, що зміни 
3Н у воді водоймищ зрошувальної системи пов’язані (r=0,8) зі змінами його 
концентрації в біоставках ГФК ПУ АЕС.  

Радіоекологічні особли-
вості біоценозів обстежених 
зрошуваних масивів. Аналіз 
формування радіаційної ситуа-
ції на території функціонування 
зрошувальних систем протягом 
1988-2001 рр. вказав, що кож-
ний зрошуваний масив характе-
ризується радіаційним станом, 
який створювався протягом 
багатьох років і відзначається 
сьогодні притаманними кожно-
му регіону особливостями. Так, 
за вмістом 90Sr у воді відзнача-
ється Інгулецька зрошувальна 
система: наприкінці 90-х років 
різниця між активностями 90Sr 
у воді цієї та у воді інших об-
стежених систем залишалася на 
рівні 10 разів. Двофакторність 
надходження 137Cs у Південно-
Бузький водний басейн (за 
рахунок переносу 137Cs в р. 
Південний Буг із забруднених 
ним північних територій Украї-
ни та через виніс його в річку з 
“продувними” водами зі ставка-
охолоджувача АЕС) сприяла 
помітній присутності 137Cs у 
воді Південно-Бузької зрошува-
льної системи. За вмістом 3H у 
воді відзначилася Білоусівська 
зрошувальна система: різниця 
між активностями цього радіо-
нукліда у воді розглянутих 
систем досягала наприкінці  
80-х років 100 і більше разів. 
При надходженні 3H до Півден-
ного Бугу (річне стікання 1 
млрд. м3/рік) з “продувними” 

Рис. 3. Зв’язок між концентрацією 3Н у воді біоста-
вків ГФК ПУ АЕС та його концентрацією у воді 
колодязя біля с. Новоселівка (до (А) та після (Б) 
припинення скиду каналізаційних вод в р. Арбузинку) 
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водами (63 млн. м3/рік) та 
фільтраційними (3 млн. м3/рік) 
водами з Ташлицького водо-
ймища, за рахунок розведення 
скидних вод у 10-20 разів, 
підвищення активності 3H у 
р. Південний Буг майже не 
відбувалося. Через моделю-
вання процесів виносу 3H у 
водоймища Південно-Бузької 
та Білоусівської зрошувальних 
систем визначено, що за 10 
років скиду вод з біоставків 
ГФК ПУ АЕС до р. Арбузин-
ки надійшло близько 34,6 ТБк 
3H, а до р. Південний Буг за 
перші роки “продувки” (1994-
1996 рр.) винесено зі ставка-
охолоджувача АЕС близько 
37,9 ТБк 3H.  

Аналіз вмісту 90Sr та 
137Cs у ґрунті показав, що для 
всіх зрошуваних масивів ха-
рактерними були процеси 
депонування радіонуклідів 
ґрунтом пропорційно їх акти-
вності в зрошувальній воді та 
процеси вимивання радіонук-
лідів із верхнього шару ґрун-
ту в нижні за рахунок дощів, 
талих вод і перерозподілу в 
результаті орання. Але дина-
міка цих процесів у кожному 
обстеженому зрошуваному 
масиві була різною.  

Різниця в рівнях вмісту 
90Sr та 137Cs у зрошувальній 
воді та в ґрунті відповідним 
чином вплинула на рівні 
активностей радіонуклідів у 
сільськогосподарських культурах. Так, більш високі показники накопичення радіо-
нуклідів (особливо 137Cs) зі зрошувальної води притаманні сільськогосподарським 
культурам з угідь Південно-Бузької зрошувальної системи (рис. 4).  

За вмістом 3Н у сільськогосподарських культурах, як і в зрошувальній воді, 
відзначилася Білоусівська зрошувальна система. Кореляційно-регресійний аналіз 
зв’язку між забрудненням 3Н води Білоусівської зрошувальної системи та його 

Рис. 4. Залежності між активністю 137Cs (А) та 90Sr 
(Б) у зрошуваних сільськогосподарських культу-
рах та їх активностями у воді Інгулецької (1) та 
Південно-Бузької (2) зрошувальних систем 
Примітка. Наведено типові залежності. 
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активністю у сільськогосподарських культурах показав, що зрошувані культури 
вміщують у собі від 70 до 90% вмісту 3Н у зрошувальній воді (рис. 5).  

На основі отриманих даних 
про вміст 90Sr, 137Cs у зрошуваль-
ній воді, в ґрунті, в сільськогоспо-
дарських культурах розраховані 
коефіцієнти переходу 90Sr та 137Cs 
у сільськогосподарські культури 
зі зрошувальної води та з ґрунту, 
а 3Н – зі зрошувальної води. Ре-
зультати свідчать про наявність 
різниці в 2-3 рази між величи-
нами коефіцієнтів переходу 90Sr 
та 137Cs з води у сільгоспкультури  
для різних зрошуваних масивів 
(табл. 1). Коефіцієнти переходу 
90Sr зі зрошувальної води у сільсь-
когосподарські культури (k1) для 
Інгулецької зрошувальної систе-
ми виявилися нижчими за відпові-
дні значення для Південно-
Бузької та Білоусівської зрошува-
льних систем.  

 

Назва с/г культури Радіонуклід Інгулецький Південно-Бузький Білоусівський 
k1 k2 k1 k2 k1 k2 

Озима пшениця 90Sr 25 8 91 8 95 8 
(зелена маса) 137Cs 105 7 212 8 120 8 
Озима пшениця  90Sr 1,2 5 2,4 6 3 8 
(зерно) 137Cs 7 3 10 3 12 2,5 
Люцерна 90Sr 55 8 62 9 62 8 
(зелена маса) 137Cs 110 8 255 5,5 260 7 

Буряк, морква   
90Sr 8 1,4 18 1,2 19 1,2 

137Cs 41 0,9 61 1 51 1,2 

Картопля   
90Sr 7 0,3 13 0,4 13 0,4 

137Cs 11 0,8 8 0,6 8 0,7 
90Sr 5 0,1 5 0,2 5 0,3 

137Cs 20 0,1 30 0,4 35 0,5 
 

k1 – співвідношення питомої активності радіонуклідів у біомасі (Бк/кг) і надходження їх на площу поливу 
(кБк/км2); k2 – співвідношення питомої активності радіонуклідів у біомасі (Бк/кг) і поверхневої активності їх 
у ґрунті (кБк/км2) 
Примітка. Коефіцієнт детермінації лінійної залежності 0,75-0,95. 

Томати, огірки   

Таблиця 1 
Коефіцієнти переходу 90Sr, 137Cs з води та з ґрунту у сільськогосподарські культури  

при зрошуванні для трьох зрошуваних масивів Миколаївського регіону  

3 Н
 у

 c
іл
ьг
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пк

ул
ьт
ур
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, Б
к/
кг

 

Рис. 5. Залежність між активністю 3Н у зро-
шуваних сільськогосподарських культурах та 
його активністю у воді Білоусівської зрошу-
вальної системи 
Примітка. Наведено типову залежність. 

 

3H у зрошувальній воді, Бк/л 



Однією з причин цього є різниця в мінеральному складі води Інгулецької та 
інших обстежених систем. Саме висока мінералізація води, що надходила до Інгу-
лецької зрошувальної системи, вплинула на перехід 90Sr зі зрошувальної води у 
сільськогосподарські культури і спричинила зменшення затримання його сільсько-
господарськими культурами. Коефіцієнти переходу 137Cs у сільськогосподарські 
культури зі зрошувальної води виявилися вищими для територій Південно-Бузької 
та Білоусівської зрошувальних систем. Величини коефіцієнтів переходу 90Sr та 
137Cs у сільськогосподарські культури з ґрунту (k2) для трьох біогеоценозів харак-
теризувалися меншою різницею і більш близькими між собою показниками.  

Розраховані коефіці-
єнти переходу 3Н у сільсь-
когосподарські культури 
при зрошуванні (табл. 2) 
показали, що їх значення 
змінювалися для різних 
культур у межах від 0,15 
до 1,97 Бк/кг/кБк/км2. 
Більш високі коефіцієнти 
переходу 3Н виявилися 
для кормових трав та зер-
нових культур.  

Вищенаведені резуль-
тати вказують на існуван-
ня помітних особливостей поведінки радіонуклідів у ланцюжку „зрошувальна вода – 
сільськогосподарські культури” для біоценозів різних зрошуваних масивів Миколаїв-
ського регіону.  

Доза опромінення населення в умовах зрошування та фактори, які визнача-
ють її рівень. Враховуючи визначені радіоекологічні особливості в біоценозах і 
використовуючи отримані коефіцієнти переходу 90Sr, 137Cs та 3H у сільськогосподар-
ські культури при зрошуванні, проведено розрахунок розмірів дозового навантажен-
ня на населення від споживання зрошуваних сільськогосподарських культур, отри-
маних з територій обстежених зрошуваних масивів протягом 1991-1999 рр. (табл. 3).  
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Назва культури k1 
Озима пшениця (зелена маса) 1,97 
Озима пшениця (зерно) 0,15 
Люцерна (зелена маса) 1,68 
Буряк, морква 1,15 
Картопля 1,51 
Томати, огірки 1,34 
k1 – співвідношення питомої активності 3Н у біомасі (Бк/кг) і надход-
ження 3Н на площу поливу (кБк/км2) 
Примітка. Коефіцієнт детермінації лінійної залежності 0,93-0,99. 

Таблиця 2 
Коефіцієнти переходу 3Н з води  

у сільськогосподарські культури при зрошуванні 

Таблиця 3  
Доза опромінення людини (10-3 сЗв/рік) від надходження радіонуклідів  

із сільськогосподарськими культурами з різних зрошуваних масивів (M±m) 
Рік Радіо-

нуклід 
Інгулецький 

зрошуваний масив 
Південно-Бузький  
зрошуваний масив 

Білоусівський  
зрошуваний масив 

1991 90 Sr 2,67±0,03 0,81±0,10 1,07±0,20 
  137Cs 1,61±0,25 3,97±0,70 

3,97±0,7 
4,04±0,70 

  3Н – 0,04±0,01 0,68±0,02 
  Усього: 4,28±0,10 4,82±0,70 5,79±1,20 

1999 90 Sr 1,32±0,15 0,55±0,14 0,55±0,15 
  137Cs 1,06±0,12 3,05±0,40 4,10±0,70 

  3Н – 0,03±0,01 0,04±0,002 
  Усього: 2,38±0,20 3,60±0,40 4,69±0,90 

 



12 

Аналіз значень дози опромінення населення від 90Sr та 137Cs на території Інгуле-
цької зрошувальної системи показав, що головний внесок у дозу від цих радіонуклідів 
((2-4).10-3 сЗв/рік) приходиться 
на 90Sr (55-62%). Дослідження 
динаміки дозового навантажен-
ня на населення від споживан-
ня сільськогосподарських куль-
тур з угідь Південно-Бузької 
зрошувальної системи показа-
ли, що з 1991 по 1999 рр. сумар-
на річна доза опромінення лю-
дини від надходження 90Sr, 
137Cs, 3Н з продуктами харчу-
вання майже не змінилася. На 
території функціонування Біло-
усівської зрошувальної системи 
відбулося невелике зменшення 
сумарної дози від 90Sr, 137Cs, 3Н. 
Зменшення дози відбулося за 
рахунок зменшення частки від 
3Н з 13% до 1% , при збільшен-
ні (з 69% до 87%) частки внес-
ку від 137Cs.  

Порівняння розмірів дозо-
вих навантажень на населення 
від споживання сільськогоспо-
дарських культур, які вирощу-
валися на територіях обстеже-
них зрошуваних масивів Мико-
лаївського регіону, показало, 
що протягом усього періоду 
досліджень існувала різниця 
між сумарними дозами опромі-
нення від 90Sr, 137Cs, 3H і між 
частками внесків у сумарну 
дозу кожного радіонукліда. На 
території функціонування всіх 
обстежених зрошувальних 
систем сумарна доза наприкінці 
терміну досліджень зменшила-
ся в 1,5-2,0 раза.  

Аналіз причин, які викли-
кали ці зміни, вказав, що від-
булися зміни радіаційних си-
туацій у водних джерелах 
зрошення.  

Рис. 6. Динаміка дозового навантаження на насе-
лення від 90Sr (А), 137Cs (Б), 3Н (В) для різних 
зрошуваних масивів 

  A 

Б 

В 
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Так, зниження у 2 рази дозового навантаження від 90Sr на населення, яке меш-
кає на території Інгулецького зрошуваного масиву (рис. 6, А), пов’язано з істотним 
зменшенням активності 90Sr у воді р. Дніпра. Тимчасове підвищення в 1995 р. кон-
центрації 90Sr у р. Дніпро спричинило підвищення дози опромінення населення від 
цього радіонукліда тільки на 30%. Різке зниження після 1993 р. розміру дози опро-
мінення населення, що мешкає на території функціонування Білоусівської зрошу-
вальної системи, від 137Cs (рис. 6, Б) та 3Н (рис. 6, В) пояснюється зниженням акти-
вності цих радіонуклідів у зрошувальній воді внаслідок припинення надходження в 
р. Арбузинку скидних вод ГФК ПУ АЕС, а підвищення в другій половині 90-років 
розміру дози опромінення людини від 137Cs пояснюється як появою його в підвище-
них кількостях у р. Південний Буг, так і надходженням його з р. Арбузинки через 
десорбцію 137Cs з мулів. Таким чином, зміни в розмірах внутрішнього опромінення 
людини від надходження 137Cs, 90Sr, 3Н при споживанні зрошуваних сільськогоспо-
дарських культур тісно пов’язані зі змінами в міграційних процесах радіонуклідів у 
біоценозах зрошуваних масивів.  

Проаналізовано зміни в розмірах опромінення людини при можливому надхо-
дженні до водойм Білоусівської зрошувальної системи акумульованого донними 
відкладеннями р. Арбузинки 7,4 ГБк 137Cs. Розглянуті різні варіанти умов надходжен-
ня цієї активності 137Cs у зрошувальну воду: I варіант – з “чистої” води водоймища, II 
варіант – при замулюванні води до 1% і III варіант – до 10%. При прогнозуванні до-
зового навантаження використовували модель Dі = ДЦі · РНі, де Dі – річна харчова 
доза від радіонукліда і (Зв/рік), ДЦі – дозова ціна радіонукліда і (Зв/Бк), РНі – сумар-
не річне надходження радіонукліда і в організм людини з продуктами харчування 
(Бк/рік) [Кутлахмедов, 2003], в якій РНі виразили через      (Сі · Nj · k1ij+ Пi

. k2ij) · Vj  
[Бархударов и др., 1988]:  

 
D =      (      (Сі · Nj · k1ij + Пi · k2ij) · Vj ) · ДЦі , 

 
де D – річна харчова доза від усіх радіонуклідів “через зрошення” (Зв/рік),  
 Сі – концентрація радіонукліда і в зрошувальній воді (Бк/л);  
 Nj – норма зрошення j сільськогосподарської культури (л/км2);  
 k1ij – визначений коефіцієнт переходу радіонукліда i в сільськогосподарську 
 культуру j з води при зрошенні для конкретної зрошувальної системи 
 (Бк/кг/(кБк/км2) (табл. 1, 2);  
 Пi – поверхнева активність радіонукліда і у грунті (кБк/км2),  
 k2ij – визначений коефіцієнт переходу радіонукліда i в сільськогосподарську 
 культуру j з ґрунту для конкретної зрошувальної системи (Бк/кг/(кБк/км2) 
 (табл. 1);  
 Vj – об'єм річного споживання дорослою людиною j продукту (кг/рік). 
 

Прогнозована доза опромінення людини від надходження 137Cs зі зрошувани-
ми сільськогосподарськими культурами в випадку, коли депонований 137Cs може 
перейти у водоймище зрошувальної системи, може збільшитися від 20 до 130 разів 
у порівнянні з 1999 р. (рис. 7).  

У наведеній оцінці сумарної дози опромінення населення, яке мешкає на тери-
торії зрошуваних масивів Миколаївського регіону, показано, що внесок зрошення 

∑
j

∑
i
∑

j
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в сумарну річну дозу опромінення складав 1-3%. При можливих змінах радіаційної 
ситуації на обстежених зрошуваних масивах, у межах існуючих умов і факторів, 
ця величина може зрости до 10-25% і підвищити сумарну річну дозу опромінення 
людини до 1,0-1,3 сЗв/рік.  

Таким чином, розмір дозового навантаження на населення, яке споживає зрошу-
вані сільськогосподарські культури, визначається не лише змінами концентрацій ра-
діонуклідів у річковій, зрошувальній воді, а також особливостями міграційних проце-
сів радіонуклідів у водоймищах та в біоценозі конкретного зрошуваного масиву.  
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Рис. 7. Прогнозована доза від 137Cs при різних варіантах надходження на 
угіддя Білоусівської зрошувальної системи десорбованої з донних відкла-
день його активності (I варіант – надходження 137Cs з “чистої” води водойми-
ща, II варіант – надходження 137Cs з води та з донних відкладень водоймища при 
питомій масі мулу в суміші 1%, III варіант – надходження 137Cs з води та з дон-
них відкладень водоймища при питомій масі мулу в суміші 10%) 


