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ФФ
ор му ван ня якості во ди є важ ли вою
скла до вою у техніко�еко номічній
оцін ці мож ли вості будівництва Ка -

ховсь кої ГЕС�2 та її впли ву на на вко лишнє при -
род не се ре до ви ще. 

Вплив Ка ховсь кої ГЕС�2 на стан якості во ди в
Ка ховсь ко му во до схо вищі, в ме жах во доз бо ру яко -
го роз та шо ва ний по тужний во до го с по дарсь кий
ком плекс в Дніпро пе т ровській, За порізький і Хер -
сонській об ла с тях, є не обхідним соціаль но важ  ли -
вим за вдан ням. Вирішен ня цьо го за вдан ня роз гля -
дається в та ких на пря мах: збір інфор мації що до ха -
рак те ри с ти ки гос по дарсь кої скла до вої фор му ван -
ня якості во ди Ка ховсь ко го во до схо ви ща на базі
су час них да них; виз на чен ня об'ємів за бо ру во ди та
скидів стічних вод і за бруд ню ю чих ре чо вин в них;
здійснен ня аналізу гідро е ко ло гіч них досліджень
на Ка ховсь ко му во до схо вищі та в ниж нь о му б'єфі
Ка ховсь кої ГЕС�2; ек с перт на оцін ка во до го с по -
дарсь кої си ту ації на об'єкті дос лід жен ня на ос нові
дер жав них до ку ментів пер спек тив но го роз вит ку
вод но го гос по дар ст ва Ук раїни.

Ма теріали та ме то ди досліджень. Для оцінки
якості во ди для гос по дарсь ко�пит но го во до по с та -
чан ня зібра но та про аналізо ва но інфор мацію на
шес ти пит них во до за бо рах: в м. Енер го дар, м. Мар-
га нець, м. Ніко поль, м. Ор д жонікідзе, а та кож в
рай оні во до за бо ру ка на лу «Дніпро�Кри вий Ріг»
(с. Ма р'ян сь  ке) і ГНС Північно�Кримсь ко го ка на -
лу (с. Цу ку ри). Оцінка якості здійсню ва ти меть ся

за ДСТУ 4808:2007 «Дже ре ла цен т ралізо ва но го
пит но го во до по с та чан ня. Гігієнічні та еко логічні
ви мо ги що до якості во ди і пра ви ла ви би ран ня». 

Гру пу ван ня вихідних да них для оціню ван ня
якості дніпровсь кої во ди в місцях виз на че них пит -
них во до за борів здійснюється за чотирма ок ре ми -
ми бло ка ми: ор га но леп тич них по каз ників; за галь -
но санітар них хімічних по каз ників; по каз ників
радіаційної без пе ки; ток си ко логічних по каз ників
хімічно го скла ду во ди (пріори тет них).

Для оцінки якості во ди для по треб риб но го
гос по дар ст ва (про мис ло ве) уза галь не но та про -
аналізо ва но інфор мацію за 8 пунк та ми спо с те ре -
жень на Ка ховсь ко му во до схо вищі, де роз та шо -
вані не ре с то ви ща та зи му вальні ями. Оцінка
здійснюється згідно за твер д же них «Нор ма тивів
еко логічної без пе ки вод них об'єктів, що ви ко ри с -
то ву ють ся для по треб риб но го гос по дар ст ва що до
гра нич но до пу с ти мих кон цен т рацій ор ганічних та
міне раль них ре чо вин у морсь ких та прісних во дах
(біохімічно го спо жи ван ня кис ню (БСК�5), хіміч -
но го спо жи ван ня кис ню (ХСК), за вис лих ре чо вин
та амонійно го азо ту)» та «Пе реч ня пре дель но до -
пу с ти мых кон цен т ра ций и ори єн ти ро воч но бе зо -
пас ных уров ней воз дей ст вия вред ных ве ществ
для во ды ры бо хо зяй ст вен ных во до емов».

Для оцінки мож ли во с тей ви ко ри с тан ня
дніпровсь кої во ди для зро шен ня зібра но та про -
аналізо ва но дані за двома пунк та ми: рай о ни ГНС
Ка ховсь ко го магістраль но го ка на лу та
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Північно�Кримсь ко го ка на лу. Оцінка
здійснюється за ВНД 33�5.5�02�97 «Якість во ди
для зро шен ня. Еко логічні кри терії».

Ви ко ри с та но дані дер жав но го обліку во до ко -
ри с ту ван ня за 2001, 2005, 2009, 2013 р. [1—5]. Роз -
г ля ну то близько 760 підприємств�во до ко ри с ту -
вачів, які звіту ють ся щорічно пе ред Дер жав ним
агент ст вом вод них ре сурсів Ук раїни за ви ко ри с та -
ну ни ми во ду. Підприємства�во до ко ри с ту вачі та
під при єм ст ва�за бруд ню вачі си с те ма ти зо ва но за
во до го с по дарсь ки ми ділян ка ми Ка ховсь ко го во -
до схо ви ща (305—92 км) та по низ зя р. Дніпро (92—
41 км), а са ме:

Ка ховсь ке во до схо ви ще: 

І. За порізька ГЕС — м. За  поріжжя (305—290 км); 
ІІ. м. За поріжжя — м. Мар га нець (290—240 км); 
IІІ. м. Мар га нець — м. Ніко поль (240—210 км); 
ІV. м. Ніко поль — м. Бе ри слав (210—105 км); 
V. м. Бе ри слав — м. Но ва Ка хов ка (105—92 км).

р. Дніпро: 

VІ. м. Но ва Ка хов ка — м. Хер сон (92—41 км).
Ре зуль та ти досліджень. На підставі здійсне -

ної си с те ма ти зації от ри ма но ок ре мо для кож но го
підприємства та уза галь не но за да ни ми ділян ка ми
по каз ни ки за бо ру та ви ко ри с тан ня во ди на різні
по тре би, ски ду стічних вод, в то му числі за рівнем
очи щен ня (без очи щен ня, не до стат ньо очи ще них,
нор ма тив но чи с тих без очи щен ня, нор ма тив но
очи ще них), а та кож за ос нов ни ми га лу зя ми еко -
номіки (про мис ловість, ко му наль не та сільське
гос по дар ст ва).

Ви ко ри с тан ня свіжої во ди ста но вить в ціло -
му 1034,74 млн. м3, з них з Ка ховсь ко го во до схо -
ви ща — 986,45 млн. м3 або 95,4 %, а з р. Дніпро —
48,29 млн. м3 або 4,6 %. До цьо го ви роб ничі по тре -
би за до воль ня ють ся за бо ром 913,71 млн. м3 во ди
або 87,7 % від за галь но го спо жи ван ня, гос по дарсь -
ко�питні — 70,53 млн. м3 або 7,5 %, на зро шен ня
потрібно 46,346 млн. м3 або 4,5 %, на сільсько го с -
по дарсь ке во до по с та чан ня та став ко во�риб не гос -
по дар ст во — 3,6 млн. м3 або 0,3 %. Найбільши ми
спо жи ва ча ми во ди в регіоні є про мис ловість —
86,4 % від за галь но го об'єму ви ко ри с та ної свіжої
во ди, потім ко му наль не — 7,1 % та сільське — 6,5 %
гос по дар ст ва. 

Порівня но з 1990 р. забір во ди в 2013 р. в
регіоні досліджен ня змен шив ся май же в 2 ра зи, а
об'єм ви ко ри с та ної во ди — у 5 разів, що обу мов ле -
но ско ро чен ням во до по с та чан ня в про мис ло вості
внаслідок спа ду ви роб ництва та змен шен ня по -
дачі во ди на зро шен ня.

В Ка ховсь ке во до схо ви ще у 2013 р. су мар но з
18,3 млн. м3 за бруд не них (без очи щен ня та не до -

стат ньо очи ще них) і нор ма тив но очи ще них стіч -
них вод ски ну то: 13,3 тис. т міне раль них ре чо вин
(за ве ли чи ною су хо го за лиш ку), близько 1,9 тис. т
суль фатів, 2,4 тис. т хло ридів, 127,7 т магнію, 188,4 т
кальцію, 121,3 т натрію, 329 т за вис лих ре чо вин,
278 т лег ко окис ню ва них ор ганічних ре чо вин (за
ве  ли чи ною БСКп), 12 т амонійно го азо ту, 4 т ніт -
рит но го і 902 т нітрат но го азо ту, 86,2 т фо с фатів, а
та кож 6,3 т дев'яти важ ких ме талів (з них 3,4 т
заліза, 0,8 т алюмінію, 1,8 т фто ридів) і біля 3 т ор -
ганічних ре чо вин ток сич ної дії (наф то про дук ти —
1,1 т, СПАР — 1,96 т).

Крім точ ко вих дже рел за бруд нен ня слід за -
зна чи ти й не санкціоно вані аварійні ски ди, що над -
хо дять у водні об'єкти від різних во до ко ри с ту -
вачів, та не вра хо вані за бруд нен ня від ди фуз них
дже рел. Здебільшо го за бруд ню ючі ре чо ви ни над -
хо дять з по верх не вим сто ком з сільсько го с по дар -
сь  ких угідь і від про мис ло вих підприємств. Але
цей вид за бруд нен ня в ро боті не вра хо ву ва ли за
бра ком до стовірних вихідних да них.

Для здійснен ня еко логічної оцінки якості во -
ди Ка ховсь ко го во до схо ви ща і р. Дніпро в ме жах
м. Хер сон про аналізо ва но дані 22 пунктів спо с те -
ре жень Дер жав ної гідро ме те о ро логічної служ би
Ук раїни (Держгідро ме ту) [6—9] та Дніпровсь ко го
ба сей но во го уп равління вод них ре сурсів
(БУВРу) [10], роз та шо ва них від м. За поріжжя
(305 км від гир ла) до м. Хер сон (41 км від гир ла) і
згру по ва них на шести ділян ках за ро ка ми різної
вод ності: ма ло вод ним — 2001 р. (об'єм сто ку в ба -
сейні Дніпра ста но вить 42,3 км3) [6], се редніми за
водністю — 2005 і 2009 рр. (об'єми сто ку ста нов -
лять відповідно 55,6 і 51,0 км3) [7,8] і ба га то вод -
ним — 2013 р. (об'єм сто ку 63,5 км3) [9]. Оцінку
якості за зна че них вод них об'єктів ви ко на но за
ком по нен та ми со льо во го скла ду, тро фо�са -
пробіологічни ми кри теріями та кри теріями вміс -
ту спе цифічних ре чо вин ток сич ної дії згідно ви -
мог «Ме то ди ки еко логічної оцінки якості по верх -
не вих вод за відповідни ми ка те горіями» [11, 12].

Міне ралізація во ди Ка ховсь ко го во до схо ви -
ща й по низ зя р. Дніпро у ве ге таційний період (з
вес ни до осені) суттєво не змінюється та ста но -
вить до 370 мг/дм3 за се редніми її зна чен ня ми та
до 400 мг/дм3 — за найгірши ми. Не відрізняється
міне ралізація дніпровсь кої во ди й у різні за
водністю ро ки. Так, в ба га то вод ний 2013 р. во на
ста но ви ла близько 363 мг/дм3 за се редніми зна -
чен ня ми і до 400 за найгірши ми. У ма ло вод но му
2001 р. в при гир ловій ділянці р. Дніпро міне -
ралізація де що змен ши ла ся до 340 мг/дм3 за се -
редніми зна чен ня ми й за ли ши ла ся на та ко му ж
рівні за найгірши ми (450 мг/дм3). У се редні за
водністю ро ки (2005 і 2009) міне ралізація ста но -
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ви ла 370 мг/дм3 за се редніми зна чен ня ми та до
400 мг/дм3 — за найгірши ми. Виз на че но
більш�менш стабільний со льо вий склад
дніпровсь кої во ди, що по яс нюється ство рен ням
Кре мен чуць ко го, Дніпрод зер жинсь ко го (1960—
1964 рр.) і Київ сь ко го (1965 р.) во до схо вищ
внаслідок чо го се зон на ди наміка міне ралізації во -
ди у верхній ча с тині во до схо ви ща зміни ла ся й
обу мов люється не гідро логічним, а еко логічним
ре жи мом ви ще роз та шо ва них во до схо вищ. 

Про тя гом всьо го періоду спо с те ре жень на ре -
пре зен та тив них ділян ках Ка ховсь ко го во до схо ви -
ща та по низ зя р. Дніпро зна чен ня індек су со льо во -
го скла ду в ціло му за ли шається май же незмінним:
І1 = 2,0, ка те горія 2, суб ка те горія 2, ІІ клас якості
за найгірши ми зна чен ня ми і І1 = 1,7, ка те горія 2,
суб ка те горія 2 (1), ІІ клас якості — за се редніми
ве ли чи на ми. 

Оцінка ре зуль татів досліджень. Порівнян ня
ре зуль татів оцінки якості во ди на ре пре зен та тив -
них ділян ках Ка ховсь ко го во до схо ви ща і по низ зя
р. Дніпро за уза галь не ни ми по каз ни ка ми та ха рак -
те ри с ти ка ми со льо во го скла ду в ве ге таційний
період в ціло му доз во ли ло відне с ти дніпровські
во ди до «ду же до б рих», «чи с тих», пріс них, гіпо га -
лин них за найгірши ми зна чен ня ми та до «ду же
до б рих», «чи с тих» з ухи лом до «від мін них», «ду -
же чи с тих», прісних, гіпо га лин них вод — за се -
редніми. Незмінною за ли шається і со льо ва фор -
му ла во ди. За кла сифікацією О.О. Аль окіна [13]
во да усіх діля нок досліджень ви б ра них вод них
об'єктів відно сить ся до гідро кар бо нат но го кла су

гру пи кальцію, дру го го�тре ть о го ти пу( ).

Во ди при ток Ка ховсь ко го во до схо ви ща Кон -
ки, То маківки і Ба зав лук є більш міне ралізо ва ни -
ми. Це обу мов ле но тим, що в Сте повій зоні, яка
ха рак те ри зується пе ре ви щен ням ви па ро ву ван ня
над ат мо сфер ни ми опа да ми і знач ним по ши рен -
ням прак тич но во до не про ник них ле со вид них суг -
линків, фор му ють ся во ди ма лих річок з фо но вою
міне ралізацією по над 1000 мг/дм3 (р. Кон ка —
1500 мг/дм3 на весні; р. Ба зав лук — 872 мг/дм3

на весні, 1511 мг/дм3 влітку, 1500 мг/дм3 взим -
ку) і навіть до 3000 мг/дм3 (р. Кон ка влітку —
2282 мг/дм3 і взим ку — 2695 мг/дм3) [14]. Але
слід за зна чи ти, що всі пе релічені при то ки ма ють
не знач ний річний стік (від 0,04 до 0,8 км3) і в
порівнянні з ос нов ним во до то ком не мо жуть
суттєво впли ва ти на ступінь міне ралізації во ди
Ка ховсь ко го во до схо ви ща.

Вис нов ки

1. Вплив Ка ховсь кої ГЕС�2 на стан якості во -
ди в Ка ховсь ко му во до схо вищі, в ме жах во доз бо -

ру яко го роз та шо ва ний по тужній во до го с по дарсь -
кий ком плекс в Дніпро пе т ровській, За порізький і
Хер сонській об ла с тях, є не обхідним соціаль но
важ ли вим за вдан ням.

2. Під час досліджен ня ви ко ри с та но дані дер -
жав но го обліку во до ко ри с ту ван ня за 2001, 2005,
2009, 2013 р. Роз г ля ну то близько 760 під при -
ємств�во до ко ри с ту вачів, які звіту ють ся щорічно
пе ред Дер жав ним агент ст вом вод них ре сурсів Ук -
раїни за ви ко ри с та ну ни ми во ду.
Підприємства�во до ко ри с ту вачі та
підприємства�за бруд ню вачі си с те ма ти зо ва но за
во до го с по дарсь ки ми ділян ка ми Ка ховсь ко го во -
до схо ви ща (305—92 км) та по низ зя р. Дніпро (92—
41 км).

3. Гру пу ван ня вихідних да них для оціню ван ня
якості дніпровсь кої во ди в місцях виз на че них пит -
них во до за борів здійснюється за чотирма ок ре ми -
ми бло ка ми: ор га но леп тич них по каз ників; за галь -
но санітар них хімічних по каз ників; по каз ників
радіаційної без пе ки; ток си ко логічних по каз ників
хімічно го скла ду во ди (пріори тет них).

4. Для оцінки якості во ди для по треб риб но го
гос по дар ст ва (про мис ло ве) уза галь не но та про -
аналізо ва но інфор мацію за 8 пунк та ми спо с те ре -
жень на Ка ховсь ко му во до схо вищі, де роз та шо -
вані не ре с то ви ща та зи му вальні ями. Оцінка
здійснюється згідно за твер д же них «Нор ма тивів
еко логічної без пе ки вод них об'єктів, що ви ко ри с -
то ву ють ся для по треб риб но го гос по дар ст ва що до
гра нич но до пу с ти мих кон цен т рацій ор ганічних та
міне раль них ре чо вин у морсь ких та прісних во дах
(біохімічно го спо жи ван ня кис ню (БСК�5),
хімічно го спо жи ван ня кис ню (ХСК), за вис лих ре -
чо вин та амонійно го азо ту)» та «Пе реч ня пре дель -
но до пу с ти мых кон цен т ра ций и ори ен ти ро воч но
бе зо пас ных уров ней воз дей ст вия вред ных ве -
ществ для во ды ры бо хо зяй ст вен ных во до емов».

5. Для оцінки мож ли во с тей ви ко ри с тан ня
дніпровсь кої во ди для зро шен ня зібра но та про -
аналізо ва но дані за двома пунк та ми: рай о ни ГНС
Ка ховсь ко го магістраль но го ка на лу та
Північно�Кримсь ко го ка на лу. Оцінка
здійснюється за ВНД 33�5.5�02�97 «Якість во ди
для зро шен ня. Еко логічні кри терії».

6. Ос нов ни ми за бруд ню ва ча ми Ка ховсь ко го
во до схо ви ща і по низ зя р. Дніпро є підприємства
ко му наль но го гос по дар ст ва та про мис ло вості. Їх
ча ст ка ста но вить близько 100 % за галь них скидів
за бруд ню ю чих ре чо вин. Про мис ловість пред став -
ле на в ос нов но му енер ге тич ним ком плек сом. На
сьо годні при не стабільній ро боті про мис ло вих
підприємств во ни за бруд ню ють во ду Ка ховсь ко го
во до схо ви ща в меншій мірі, ніж 20 років то му. Їх
ча ст ка в за бруд ненні вод них об'єктів регіону
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досліджень не пе ре ви щує 14 % від за галь но го ски -
ду за бруд ню ю чих ре чо вин. Що до сільсько го гос -
по дар ст ва, то у зв'яз ку з різким змен шен ням площ
зро шен ня їх ча ст ка в за бруд ненні вод них об'єктів
не пе ре ви щує 2 %.

7. Про тя гом всьо го періоду спо с те ре жень на
ре пре зен та тив них ділян ках Ка ховсь ко го во до схо -
ви ща та по низ зя р. Дніпро зна чен ня індек су со -
льо во го скла ду в ціло му за ли шається май же
незмінним: І1=2,0, ка те горія 2, суб ка те горія 2, ІІ
клас якості за найгірши ми зна чен ня ми і І1=1,7,
ка те горія 2, суб ка те горія 2(1), ІІ клас якості — за
се редніми ве ли чи на ми. 

8. Оцінка во до го с по дарсь кої си ту ації на
об'єк  ті досліджен ня здійснюється на ос нові: 

� уза галь ненних да них за бо ру во ди, об'ємів
за бруд ню ю чих ре чо вин та да них з гідро е ко ло гіч -
них досліджень на Ка ховсь ко му во до схо вищі в
ниж нь о му б'єфі Ка ховсь кої ГЕС�2 за ре пре зен та -
тив ни ми ділян ка ми; 

� за галь но дер жав ної цільо вої про гра ми роз -
вит ку вод но го гос по дар ст ва та еко логічно го оз до -
ров лен ня ба сей ну річки Дніпро на період до 2021
ро ку.

ЛІТЕ РА ТУ РА

1. Ос новні по каз ни ки ви ко ри с тан ня вод в Ук раїні за
2001 р./Держ. комітет Ук раїни по вод но му гос по дар ст ву. —
К. 2002. — Вип. 21. — 56 с.

2. Ос новні по каз ни ки ви ко ри с тан ня вод в Ук раїні за
2005 р./Держ. комітет Ук раїни по вод но му гос по дар ст ву. —
К. 2006. — Вип. 25. — 72 с.

3. Ос новні по каз ни ки ви ко ри с тан ня вод в Ук раїні за
2009 р./Держ. комітет Ук раїни по вод но му гос по дар ст ву. —
К., 2010. — Вип. 29. — 66 с.

4. Ос новні по каз ни ки ви ко ри с тан ня вод в Ук раїні за
2013 р./Держ. агент ст во вод них ре сурсів Ук раїни. — К., 2014.

— Вип. 33. — 60 с.

5. Дер жав на ста ти с тич на звітність 2ТП�вод госп за 2013 р.
що до за бо ру во ди, во до ко ри с тан ня і во довідве ден ня в Ка -
ховсь ко му во до схо вищі і по низзі р. Дніпро по ділян ках вод -
них об'єктів, га лу зях еко номіки і підприємствах / Держ.
агент ст во вод них ре сурсів Ук раїни. — (Еле к трон на версія).

6. Го су дар ст вен ный вод ный ка дастр Ук ра и ны за 2001 г.
Еже год ные дан ные о ка че ст ве по верх но ст ных вод су ши. Бас -
сейн Дне п ра. — К.: Гос ком ги д ро мет Ук ра и ны, 2002. — 356 с.

7. Го су дар ст вен ный вод ный ка дастр Ук ра и ны за 2005 г.
Еже год ные дан ные о ка че ст ве по верх но ст ных вод су ши. Бас -
сейн Дне п ра. — К.: Гос ком ги д ро мет Ук ра и ны, 2006. — 374 с.

8. Го су дар ст вен ный вод ный ка дастр Ук ра и ны за 2009 г.
Еже год ные дан ные о ка че ст ве по верх но ст ных вод су ши. Бас -
сейн Дне п ра/Гос ком ги д ро мет Ук ра и ны. — (Эле к трон ная
вер сия).

9. Го су дар ст вен ный вод ный ка дастр Ук ра и ны за 2013 г.
Еже год ные дан ные о ка че ст ве по верх но ст ных вод су ши. Бас -
сейн Дне п ра/Гос ком ги д ро мет Ук ра и ны. — (Эле к трон ная
вер сия).

10. Ха рак те ри с ти ка ста ну вод Ка ховсь ко го во до схо ви -
ща і по низ зя р. Дніпро про тя гом 2001, 2005, 2009 і 2013 рр. /
Дніпровсь ке БУВР. — (Еле к тронні версії).

11. Де ни со ва А.И. Фор ми ро ва ние ги д ро хи ми че с ко го ре -
жи ма во до хра ни лищ Дне п ра и ме то ды его про гно зи ро ва ния.
— К.: На уко ва дум ка, 1979. — 292 с.

12. Ме то ди ка еко логічної оцінки якості по верх не вих вод
за відповідни ми ка те горіями. — К.: Сим вол—Т, 1998. — 28 с.

13. Досвід ви ко ри с тан ня «Ме то ди ки еко логічної оцінки
якості по верх не вих вод за відповідни ми ка те горіями» (по яс нен -
ня, за сте ре жен ня, при кла ди)/А.В. Яцик, В.М. Жу кинсь кий,
А.П. Чер нявсь ка, І.С. Єзло вець ка. — К.: Оріяни, 2006. —  60 с.

14. Але кин О.А. Ос но вы ги д ро хи мии. — Л.: Ги д ро ме те о -
из дат, 1970. — 413 с.

15. Аль бом кар то�схем ги д ро хи ми че с ко го кар то гра фи -
ро ва ния ма лих рек Ук ра ин ской ССР/УФ ЦНИ И КИВР;
Гос. ун�т им. Т.Г. Шев чен ко. — К., 1985.

© Яцик А.В., Томільцева А.І., Чернявська А.П., 2016

�


