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ПЕРЕДМОВА 

П РОЯВИ дії на людину радіоактивних речовин, що надходять 
у біосферу через господарську діяльність, різноманітні. По-

трапляння радіонуклідів до організму людини з сільськогосподарсь-
кою продукцією при різних радіаційних ситуаціях може відігравати 
значну роль у формуванні загальної дози опромінення людини. Слід 
підкреслити, що головне значення у внутрішньому опроміненні лю-
дини від інкорпорованих радіонуклідів має споживання сільськогос-
подарської продукції. В сучасній радіаційній ситуації з врахуванням 
сумарного опромінення від природних і штучних радіонуклідів на 
долю внутрішнього опромінення приходиться близько 20% валового 
дозового навантаження на людину [3]. 

Концентрація радіонуклідів у гідросфері як у прісних, так і в морсь-
ких водах в останні роки має тенденцію до нарощування. Першочергови-
ми причинами росту вмісту радіонуклідів у поверхневих водах є наслід-
ки Чорнобильської аварії і діяльність об’єктів ядерної енергетики. 

Незважаючи на широкий фронт досліджень в області міграції ра-
діонуклідів за сільськогосподарськими ланцюжками, ряд аспектів цієї 
проблеми ще залишаються мало вивченими. До числа таких питань 
відносяться: поведінка радіонуклідів у сільськогосподарській сфері 
при зрошенні. 

У книзі наведені результати багаторічних досліджень з оцінки 
міграції найбільш біологічно значимих радіонуклідів у сільськогоспо-
дарських ланцюжках на зрошуваних масивах півдня України. 

У розділі 1 описані шляхи і джерела надходження радіонуклідів на 
зрошуваному масиві Південного Степу. Комплекс питань, які пов’яза-
ні з умовами зрошення на півдні України і поведінкою в довкіллі біо-
логічно значимих радіонуклідів, викладені в розділі 2. Токсикологічні 
особливості основних дозостворюючих радіонуклідів, які сьогодні 
присутні в водному середовищі регіону, та проблематика хронічного 
опромінення людини в малих дозах наведені в розділі 3. Розділ 4 при-
свячений опису встановлення коефіцієнтів переходу радіонуклідів зі 
зрошувальної води в основні сільськогосподарські культури, які виро-
щують у господарствах південних областей, в умовах натурного екс-
перименту. В розділі 5 автори намагались більш повно використати 
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свої результати досліджень по формуванню радіаційної ситуації на 
територіях конкретних зрошуваних масивів Миколаївської області. 
Особливості поведінки основних біологічно значимих радіонуклідів 
(90Sr, 137Cs, 3H) у зрошувальній воді, в ґрунті і в сільськогосподарсь-
ких культурах зрошуваних масивів показано в розділі 6. Розрахунок 
дози опромінення населення в умовах зрошення та її оцінка і прогно-
зування з наведенням чинників формування  цієї дози описано в роз-
ділі 7. Можливість контролювати радіаційну ситуацію на зрошуваних 
масивах через проведення на її території комплексної радіоекологіч-
ної оцінки показано в розділі 8. 

У роботі використані матеріали багаторічних досліджень, які про-
водилися на зрошувальних масивах півдня України протягом 1979-
2004 рр. за різними державними програмами, таких, як: 
“Гигиенические исследования сбросных вод АЭС для получения 
сельхозпродукции” (НДІ біофізики МОЗ СРСР № 83034-83), 
“Гигиенические требования к оценке воды водоемов, используемых 
для технологического водоснабжения АЭС” (науковий гігієнічний 
центр МОЗ України № 77325457-77), “Изучение возможных дозовых 
нагрузок на население за счет жидких отходов АЭС, удаляемых в во-
доемы, используемые для орошения сельхозугодий” (№ державної 
реєстрації ІБФ 80011-88), “Обоснование предельно допустимых кон-
центраций 137Сs и 90Sr в воде, забираемой из р. Днепр на ороше-
ние” (№ державної реєстрації ІБФ 4Н-1-91-2), “Вынос радионуклидов  
в Черное море с водами р. Днепр через Днепро-Бугский лиман и оро-
сительные системы, питающиеся из р. Днепр” (НДІ біології південних 
морів НАН України № 16/217-94), “Использование радиоэкологиче-
ского состояния оросительных систем юга Украины” (НДІ гідротехні-
ки та меліорації ААН України № 28-117-94), “Визначення розмірів 
надходження 90Sr з дніпровською водою на зрошувані землі”, “Оцінка 
впливу на людину та зовнішнє середовище 3H, що надходить з рідки-
ми скидами Південно-Української АЕС” (екологічні програми Мико-
лаївщини на період 1990-2000 рр. (пп. 9.2-9.4).  

Головною метою усіх програмних досліджень було встановлення 
динаміки формування радіоекологічного стану в біоценозах основних 
зрошувальних масивів південного регіону та розмірів додаткового 
опромінення людини від споживання зрошуваних сільськогосподар-
ських культур. Більшість досліджень виконана в Миколаївській нау-
ково-дослідній лабораторії з проблем радіаційної безпеки населення 
“Ларані” МОЗ України.  
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Результати роботи використані у таких державних регламентую-
чих документах: 
1. Временные рекомендации по контрольным (допустимым) концентра-

циям радионуклидов в воде, используемой для полива сельхозугодий    
в районах АЭС (затверджено МОЗ СРСР 14.01.1988 р. і МОЗ 
України 16.02.1988 р. за № 050606 – 72) 

2. Рекомендации по расчёту уровней возможного поступления ра-
дионуклидов населению с продуктами питания, полученными на 
поливных угодьях при использовании воды водоёма-охладителя 
АЕС для нужд орошения (затверджено МОЗ СРСР 09.01.1986 р. і 
МОЗ України 16.12.1988 р. за № 050606 – 72). 

3. Допустимые и рабочие сбросы жидких радиоактивных веществ в 
водную систему района ЮУ АЭС (затверджено МОЗ СРСР 
29.03.1988 р.). 

4. План мероприятий по обеспечению г. Николаева питьевой водой в 
случае повышения концентраций радиоактивных веществ в 
р. Днепр (Рішення Миколаївської обласної комісії з надзвичайних 
ситуацій 27.09.1991 р, протокол № 18). 

5. Временные допустимые уровни содержания 90Sr и 137Cs в пищевых 
продуктах и питьевой воде (ВДУ-91). 

6. Заключение экспертной комиссии по проведению государствен-
ной экологической экспертизы проекта Ташлыкской ГАЭС (Лист 
Міністерства природи України № 6 – 8/656 від 25.08.1992 р.). 

7. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на проектні 
матеріали “Южно-Украинский Энергокомплекс. Ташлыкская ГА-
ЭС. Уточненный проект”. Укргідропроект. Харків, 1991. МОЗ 
України, № В 489 від 02.12.1997 р.). 
У книзі зроблена спроба висвітлити на сучасному науковому рівні 

практичні винаходи у радіоекології зрошуваного землеробства півдня 
України. Збільшення присутності в водному середовищі 
“чорнобильських аварійних” радіонуклідів (перш за все 241Am, 239Pu), 
через їх подальший перерозподіл у навколишньому середовищі, та 
“станційних” радіонуклідів (особливо 3Н) потребує подальшого про-
ведення досліджень у напрямку вивчення і контролю поведінки радіо-
активних речовин в екосистемі “вода – сільськогосподарські культури 
– людина”. Цьому і присвячена монографія. 

Вважаємо, що практична цінність роботи полягає в її спрямовано-
сті на вдосконалення системи радіаційно-гігієнічного контролю в зро-
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шуваному землеробстві, розробки методики комплексної радіоеколо-
гічної оцінки масиву зрошення. 

Написання книги розподілялось між авторами наступним чином: 
Томілін Ю.А. – вступ, розділи 2, 4, 8; Григор’єва Л.І. – розділи 1, 3, 5, 
6, 7. 
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