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2.3. ЧИННИКИ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 
ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗРОШУВАНИХ МАСИВІВ 

ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
 

Матеріали багатьох радіоекологічних досліджень у водних систе-
мах р. Дніпро, р. Південний Буг показують, що радіонукліди, які ви-
пали внаслідок Чорнобильської аварії на територіях водозбору цих 
річок, поступово переходять у річні системи та, мігруючи у водних 
компонентах, переміщуються донизу по течії в регіони інтенсивного 
зрошуваного землеробства. Головна водна артерія України – р. Дніп-
ро після Чорнобильської катастрофи опинилася в зоні максимального 
впливу аварії, а зміни радіонуклідного складу, зокрема 90Sr, які під 
впливом різних факторів відбуваються в р. Дніпро, безпосередньо 
впливають на вміст цього радіонукліда, а у воді зрошувальних сис-
тем. Для півдня України сьогодні актуальною проблемою є можли-
вість вторинного забруднення територій, які лежать в басейні р. Дніп-
ро, що може бути домінуючим джерелом дозового навантаження.  

Після проходження циклу зрошення від відвідних до скидних ка-
налів зрошувальних систем дніпровського забезпечення частина ра-
діоактивних речовин акумулюється ґрунтами і культурними рослина-
ми, причому головним з точки зору іригації зрошувальної води зали-
шається 90Sr, рівень якого залишається нестабільним у водосховищах 
Дніпровського каскаду, і як той, що формує близькі до відповідного 
ліміту концентрації.  

На довгі роки джерелом радіоактивного забруднення водоймищ 
дніпровського каскаду стала територія водозбору, з якої штучні радіо-
нукліди мігрують у водойми з талими, дощовими і паводковими вода-
ми. Після понад 20 років з Чорнобильської аварії водний шлях розпо-
всюдження радіонуклідів залишається головним шляхом міграції 
штучних радіонуклідів за екологічними ланцюжками до організму 
людини. Тому існує необхідність вивчення сьогоднішніх факторів 
формування радіаційної обстановки в басейні р. Дніпро для безпечно-
го і раціонального використання річки в народному господарстві.  

Для півдня України, крім Дніпровського шляху надходження 
“аварійно-чорнобильських” радіонуклідів у водну систему регіону,  
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існує ще шлях міграції радіонуклідів цього походження через Пів-

денно-Бузьку річну систему. В зв’язку з забрудненням через аварію 
на Чорнобильській АЕС територій, через які тече р. Південний Буг 
(Хмельницька, Вінницька області), на радіаційний стан Південно-
Бузької водної системи має також вплив радіаційна обстановка в цих 
регіонах.  

Крім цього, однією з особливостей зрошувальних систем, джере-
лом водного забезпечення яких виступає р. Південний Буг, є існуван-
ня для цього регіону окремого шляху надходження радіонуклідів у 
зрошувальну воду – через скиди Південноукраїнської АЕС (ПУ АЕС), 
перевагу в яких складає, в основному, 3Н.  

За роки дії ПУ АЕС навантаження на навколишнє водне середови-
ще від “станційного” 3H відбувалося за двома шляхами його надхо-
дження до р. Південний Буг. До середини 1993р. 3H потрапляв у вод-
ну систему, в основному, за ланцюжком: “біоставки очисних споруд 
господарсько-фекальної каналізації (ГФК ПУ АЕС) − р. Арбузинка − 
р. Мертвовод − р. Південний Буг” та з фільтраційними водами біоста-
вків. З другої половини 1993 р. та до діючого часу, після переносу 
скиду каналізаційних вод у ставок-охолоджувач та з початком 
(березень 1994 р.) “продувки” останнього в р. Південний Буг, з’явив-
ся другий шлях надходження 3H в річку: “біоставки очисних споруд 
ГФК АЕС − ставок-охолоджувач АЕС − р. Південний Буг” та через 
фільтрацію в підземних горизонтах з водою ставка-охолоджувача 
АЕС (рис. 2.3.1).  
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