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2.2. ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ 
МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 

 
Забезпечення південного регіону водою є дуже низьким: з розра-

хунку на одного мешканця воно складає менше 1,1 тис. м3, на рік. 
Тому існує необхідність здійснення заходів з раціонального викорис-
тання води. 

Основним джерелом прісної води є річки Дніпро, Дністер, Півден-
ний Буг та малі річки басейну Чорного моря. Водні ресурси форму-
ються, головним чином, за рахунок атмосферних опадів. Опади, які 
стікають у річки з території України, складають у середній рік біля 
50 млрд. м3, або 16% середньорічної їх кількості. Найбільша кількість 
опадів (до 45%) стікає з території Карпат і найменша (до 32%) − з 
території Південного Степу. Основна кількість опадів витрачається на 
випаровування з ґрунту і транспірацію рослинами, на інфільтрацію і 
харчування глибоких артезіанських горизонтів, деяка частина через 
шахтні колодязі і свердловини використовується населенням. 

Вода в головні зрошувальні системи півдня України надходить з р. 
Дніпро, р. Південний Буг і їхніх протоків.  

До зрошувальних систем (ЗС), які використовують дніпровську 
воду, відносяться: Інгулецька, Каховська, Сірогозька, Фрунзенська, 
Північно-Рогачинська, Північно-Кримська, Приазовська, Краснозна-
менська [134, 170]. 

ІНГУЛЕЦЬКА ЗС (62700 га) – одна з перших великих зрошуваль-
них систем України. Система охоплює 55 господарств Миколаївської 
і Херсонської областей.  

КАХОВСЬКА ЗС – велика зрошувальна система (перша черга зро-
шування 260000 га). Джерелом зрошування сільськогосподарських 
земель системи є Каховське водоймище. Подача води з водоймища в 
головний магістральний канал здійснюється насосною станцією, яка 
розрахована на подачу 530 м3/с на висоту 25 м. Середня відносна нор-
ма прийнята 4450 м3/с. Довжина магістрального каналу 130 м. Довжи-
на мережі більше 4000 м. Усі сільськогосподарські угіддя Каховської 
зрошувальної системи зрошуються за допомогою машинного підйому 
води, в основному за двоступінчатою схемою: перший підйом здійс-
нюється головною насосною станцією, другий – 191 насосними стан-
ціями підйому, що забирають воду з магістрального каналу та розпо-
дільної станції, одночасно створюючи напір у закритій зрошувальній 
мережі (рис. 2.2.1).  
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СІРОГОЗЬКА ЗС (116000 га) подає воду на зрошення господарств 
Херсонської і Запорізької областей, розташованих на території, яка 
прилягає до Каховського водосховища. Система поділена на три чер-
ги. Перша і друга (відповідно 41600 та 39200 га) отримують воду за 
Сірогозьким магістральним каналом, де вода подається насосною 
станцією з головного Каховського магістрального каналу. Третя черга 
(36600 га) − північна частина масиву забезпечується зрошувальною 
водою безпосередньо з Каховського водосховища біля с. В. Лепетиха. 

КРАСНОЗНАМЕНСЬКА ЗС. Площа зрошення на самотічній час-
тині – 71,1 тис. га, на зональній – 24,2 тис. га. Система розташована в 
Скадовському і Голопристанському районі Херсонської області. Во-
дозабір здійснюється з Північно-Кримського каналу. Довжина усієї 
мережі каналів у системі складає 976 км. Основний засіб зрошування 
– дощування. Характерною особливістю Краснознаменівської ЗС є 
широке застосування вертикального дренажу (рис. 2.2.2). 

ФРУНЗЕНСЬКА ЗС. Площа зрошування складає 36 тис. га. Систе-
ма обслуговує господарства Дніпропетровського, Магдалинівського, 
Новомосковського і Царичанського районів Дніпропетровщини. Дже-
рело зрошення – Дніпровське водосховище. 

ПІВНІЧНО-РОГАЧИНСЬКА ЗС (81800 га). Джерелом зрошування 
системи є Каховське водосховище у с. Дніпрорудне. Вода через під-
водний канал довжиною біля 1 км підводиться до головної насосної 
станції, яка піднімає воду 55 м3/с на висоту 78 м. Планується розши-
рення зрошувальної системи з подачею води 105 м3/с. Протяжність 
магістрального каналу біля 28 км. Вода для зрошення подається за 
допомогою насосної станції підкачки. 

ПІВНІЧНО-КРИМСЬКА ЗС (перша черга 187700 га, друга черга 
82800 га, третя черга 88500 га) бере початок з Каховського водосхо-
вища біля с. Нова Каховка, здійснює перекид зарегульованого стоку 
р. Дніпро в засушливі степові регіони Причорномор’я і Північного 
Криму для зрошення сільськогосподарських угідь, водного забезпе-
чення населених пунктів і подачі води в Керченський промисловий 
район. Забір води з Каховського водоймища здійснюється через голо-
вну споруду. Загальна протяжність каналу від Каховки до Керчі – 
405 км. Для збільшення подачі води у Крим до 50 м/c був спорудже-
ний Перекопський канал довжиною 69 м, який з’єднує головний Ка-
ховський магістральний і Північно-Кримський канали. З Північно-
Кримського каналу беруть початок кілька зрошувальних систем: Чер-
вонознаменська, Чаплинська у Херсонській області, Червоноперекоп-
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Рис. 2.2.2. Схема Краснознаменської зрошувальної системи 

Рис. 2.2.1. Схема Каховської зрошувальної системи 
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ська, Червоногвардійська, Первомайська, Джанкойська та інші у 
Кримській області (рис. 2.2.3). 

З цього видно, що відбір води з р. Дніпро на зрошування сільсько-
господарських угідь представляє собою складну систему. В період 
вегетації з р. Дніпро відбираються тисячі кубічних метрів води на 
секунду.  

До зрошувальних систем, які використовують воду р. Південний 
Буг і його притоків, відносяться: Новоодеська, Чапаєвська, Новосаф-
ронівська, Південно-Бузька, Білоусівська, Петрівська, Каменська, 
Єкатеринівська, Ястребинівська, Олександрівська, Вознесенська, Єла-
нецька, Щербанівська. 

ПІВДЕННО-БУЗЬКА ЗС, одна з великих систем р. Південний 
Буг, зрошує площу 13146 га Миколаївського району. Вода з р. Пів-
денний Буг через Південно-Бузьку ЗС подається в Єкатеринівське 
водосховище, з якого бере початок ЄКАТЕРИНІВСЬКА ЗС. Єкатери-
нівська ЗС зрошує землі Веселинівського району загальною площею 
1097 га. Водами Південно-Бузької ЗС наповнюється Степове водосхо-
вище, з якого здійснюється зрошення Миколаївського району пло-
щею 10059 га. Із Степового водосховища через зрошувальний канал 

Рис. 2.2.3. Схема зрошувальних систем 
Північно-Кримського каналу 
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вода надходить у Нечаянське водосховище, з якого бере початок ПЕ-
ТРІВСЬКА ЗС, яка зрошує землі Березанського району площею 
1674 га. З цього ж водосховища поповнюється також КАМЕНСЬКА 
ЗС, яка зрошує землі Миколаївського району зрошувальної площі 
2688 га, і Очаківського району, площею зрошення 3787 га. ЧАПАЄВ-
СЬКА ЗС бере свій початок з р. Південний Буг у районі с. Новопет-
рівське. Зрошує землі Новоодеського району загальною площею 446 
га. Вище Чапаєвської ЗС бере свій початок НОВООДЕСЬКА ЗС, яка 
зрошує землі Новоодеського району загальної площі 4421 га. Вище 
м. Нова Одеса у р. Південний Буг впадає р. Гнилий Єланець, водами 
якого підживлюються Щербанівська, Новосафронівська та Єланецька 
ЗС. ЩЕРБАНІВСЬКА ЗС бере свій початок у с. Щербані, зрошує зем-
лі Вознесенського району загальної площі 1319 га. ЄЛАНЕЦЬКА ЗС 
бере свій початок у районі м. Єланець і зрошує землі Єланецького 
району загальної площі 576 га. У районі с. Ястребинове з р. Півден-
ний Буг бере свій початок ЯСТРЕБИНІВСЬКА ЗС, яка зрошує землі 
району площею 522 га. 

БІЛОУСІВСЬКА ЗС бере початок з Таборівського водосховища, 
яке побудовано у нижній течії р. Мертвовод, і зрошує землі Вознесен-
ського і Єланецького районів площею 7727 га. Головна насосна стан-
ція підкачує воду з р. Південний Буг у Таборівське водосховище за 
трубопроводом. З цього водосховища вода подається у зрошувальну 
мережу насосними станціями. 

 
 

 
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 
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