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АНОТАЦІЯ 
 

Магістерська кваліфікаційна робота студента гр. МНЗ-2г Пихтіна  Д.С. на 
тему «Комплексне використання водних ресурсів Козійського водосховища  

в Кілійському районі Одеської області» 
 

Актуальність теми. Екологічно незбалансована господарська 
діяльність, залучення значних водних ресурсів на потреби виробничої сфери, 
ступінь забруднення поверхневих водних об'єктів, зміна природних режимів 
ґрунтових вод, деградація ґрунтів, зміна кліматичних умов, соціальні 
перетворення, пов'язані зі зміною форм власності зумовлюють актуальність 
дослідження та розрахунків з метою підвищення ефективності використання 
зрошуваних земель. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є проведення розрахунків з 
метою покращення режиму експлуатації водосховища і ефективного 
використання зрошуваних земель  

Задачі досліджень включають обґрунтування умов та застосування 
способів поливу для зрошення сільськогосподарських культур залежно від 
грунтово-кліматичних умов їхнього вирощування, наявності, конструкції і 
технічного стану існуючої мережі зрошувальних систем  

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є Козійське 
водосховище. Предмет дослідження - визначення ефективності використання 
зрошуваних земель та покращення якості води в ньому. 

Методи дослідження. При виконанні роботи  використовуються 
технічні, екологічні, водогосподарські розрахунки, графічні фізико-
статистичні побудови.   

Результати, їх новизна, полягають у визначенні доцільності 
застосування зрошення з метою одержання максимально можливого 
прибутку при дотриманні вимог збереження  водних ресурсів, охорони 
грунтів і підтримання рівноваги природних процесів. 

Теоретичне та практичне значення. Використання отриманих 
результатів можливо для аналізу умов, що визначають доцільність 
використання зрошуваних земель в сучасних умовах вирощування 
сільськогосподарських культур, допоможуть  надати практичні рекомендації 
в виборі  їх ефективного використання для Одеської області. 

Структура і обсяг роботи: 
кількість сторінок – 100; 
кількість рисунків – 7; 
кількість таблиць – 10; 
кількість літературних джерел – 18. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗРОШУВАНІ ЗЕМЛІ, ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ,  

ВОДНІ РЕСУРСИ, ВОДОГОСПОДАРСЬКІ РОЗРАХУНКИ, 
ЕФФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ. 
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SUMMARY 
 

Master's thesis of the student of the gr. MNZ-2G Pyhtin D.S. on the topic 
"Integrated Management of Water Resources at the Koziiske Reservoir in the Kilia 
District of the Odessa Oblast" 

Relevance of theme. The ecologically unbalanced economic activity, the 
attraction of significant water resources for the needs of the production sector, the 
degree of pollution of surface water bodies, the change of natural groundwater 
regimes, soil degradation, changes in climatic conditions, social transformations 
associated with changes in ownership forms the relevance of research and 
calculations in order to improve the use of irrigated land. 

Goals and objectives of the study. The purpose of the work is to carry out 
calculations in order to improve the regime of exploitation of the reservoir and the 
effective use of irrigated land. 

The research objectives include justification of the conditions and 
application of irrigation methods for irrigation of crops depending on the soil and 
climate conditions of their cultivation, availability, design and technical condition 
of the existing network of irrigation systems 

The subject and the aim of the research. The object of the study is the 
Koziiske Reservoir. The subject of the study is to determine the effectiveness of 
using irrigated land and improve the quality of water in it. 

Research methods. When performing the work used technical, 
environmental, water management calculations, graphical physical and statistical 
construction. 

The results and their novelty are at s to determine the appropriateness of 
irrigation with a view to obtaining the maximum possible profit while respecting 
the requirements of water conservation, soil conservation and maintaining the 
balance of natural processes. 

Theoretical and practical significance. The use of the obtained results is 
possible for analyzing the conditions that determine the feasibility of using 
irrigated lands in the present conditions of growing crops, will help to give 
practical recommendations in choosing their efficient use for the Odessa region. 

 
Structure and scope of work: 
 
Number of Pages – 100; 
Number of figures – 7; 
Number of tables – 10; 
Number of references – 18. 
 
Keywords: GROWED EARTH, EVALUATION OF WATER QUALITY, 

WATER RESOURCES, WATER SUPPLY COSTS, EFFICIENCY OF USE. 
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ВСТУП 

 
 

Актуальність теми: Природні особливості Одещини визначають, 

що найбільші зусилля у сфері меліорації та водного господарства 

приділяються півдню області. Тут, зокрема, зосереджена основна частина 

зрошуваних земель. 

Козійське водосховище розташоване у Кілійському районі Одеської 

області. Область знаходиться в межах зони недостатнього зволоження 

атмосферними опадами, повторюваність посух сягає 40%. Природні 

особливості визначили те, що саме на Одещині зрошувальне землеробство 

набуло найбільшого поширення [1]. Врожайність сільськогосподарських 

культур на поливних землях підвищується у два-три рази. 

Проте останніми роками ефективність зрошення знижується, що 

пояснюється недоліками в експлуатації зрошувальних  систем, погіршенням 

еколого-меліоративного стану земель, недостатньою відповідальністю 

землекористувачів за стан поливного землеробства. [2]. 

Тому актуальною є задача проведення відповідних розрахунків для 

визначення ефективності використання зрошуваних земель. 

Об’єктом дослідження було обрано Козійське водосховище. 

Предмет дослідження – визначення ефективності використання 

зрошуваних земель та покращення якості води у водосховищі.  

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є  виконання відповідних 

розрахунків з метою покращення режиму експлуатації водосховища і 

ефективного використання зрошуваних земель  

Задачі досліджень включають: 

 проведення оцінки структури сівозміни та ефективності 

вирощування сільськогосподарських культур ; 

 обґрунтувати  об’єми водо подачі на зрошення шляхом розрахунку 

енергозберігаючого режиму зрошення культур сівозміни;  
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 провести аналіз використання наявної дощувальної техніки  і 

можливість використання альтернативних способів поливу; 

  обґрунтувати склад культур сівозміни залежно від їх урожайності 

та отриманого прибутку; .  

 оцінка якості води та можливості використання її для зрошення та 

інших видів водокористування; 

 обґрунтування заходів щодо покращення екологічного стану 

зрошуваних земель. 

Методи дослідження. При виконанні роботи  використовуються 

водогосподарські, технічні, екологічні розрахунки., графічні фізико-

статистичні побудови. 

Вихідні дані. В роботі використано дані подачі води на зрошення, 

урожайність сільськогосподарських культур, системи водо подачі та обліку 

води, хімічний склад та мінералізацію води на основі даних  Одеського 

обласного управління водних ресурсів (на теперішній час Басейнове 

управління водних ресурсів Нижнього Дунаю та річок Причорномор’я )  

Новизна дослідження полягає у виявленні закономірностей 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур в залежності від 

умов вирощування та використаної  дощувальної техніки  

Очікувані результати. полягають у визначенні екологічної надійності, 

доцільності застосування зрошення в умовах зміни теплових ресурсів  та 

ресурсів зволоження. 

Практична значимість роботи. Аналіз отриманих результатів 

надасть можливість визначити доцільність зрошення з даного водосховища, 

заходи щодо покращення  комплексного його використання. 
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1. ПРИРОДНІ УМОВИ РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Рельєф, геологічні умови і гідрогеологія 

 

Розглянута територія відноситься до Одеської області Кілійського 

району. Поверхня області рівнинна, злегка нахилена до Чорного моря. До 

моря і до долин річок Південного Бугу, Дністра і Дунаю висота місцевості 

знижується. За високим правобережжям річкових долин добре розвинені яри 

та балки. 

На півдні області вододіли ширші та менш порізані, тому місцевість 

має плоский характер з невеликим загальним ухилом до моря. На більшій 

частині Чорноморського узбережжя Причорноморська низовина обривається 

уступами висотою від 15-20 до 50 м, які на значній частині інтенсивно 

розмиваються [2]. 

Причорноморська низовина являє собою акумулятивну рівнину з 

потужним покривом лісових порід. В придунайській її частині значні площі 

займають тераси Дунаю і його дельта. 

Всі річкові долини описуваного району мають терасові ступені; 

кількість і відносні висоти цих терас залежать від розвитку 

диференційованих у часі та просторі геотектонічних рухів, які виникали в 

результаті постійних змін кліматичних умов. 

Кілійський район розташований в південно-західній частині України, 

на крайньому південному заході Одеської області (рис.1.1). Територія 

району простягається на 61 км по довготі та на 56 км по широті. На заході по 

суходолу та частково по озеру Китай район межує з Ізмаїльським районом. 

Його сусідом на північному-заході є Саратський район, на півночі —

 Татарбунарський район, межа з яким частково проходить по лиману Сасик. 

З півдня Кілійський район обмежений державним кордоном з Румунією по 

річці Дунай. Всього в межах району пролягають 182 км державного кордону. 
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Рисунок 1.1 – Фізико – географічне положення Кілійського району 
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На сході територія району обмежена водами Чорного моря, морське 

узбережжя якого сягає у довжину майже 60 км. Також до Кілійського району 

належить ряд островів у дельті Дунаю та морський острів Зміїний, що 

віддалений від материка 37-кілометровою відстанню[2]. 

Територія Кілійського району займає 135 869,5 га, що становить 4,08% 

площі Одеської області (13 місце в області). З них: сільгоспугіддя займають 

74 038,52 га, під господарськими будівлями і дворами зайнято 1 321,14 га, під 

господарськими шляхами і прогонами — 1 268 га, лісові землі — 2 501 га, 

забудовані землі — 3 910,7994 га, болота — 29 566,73 га, відкриті землі без 

рослинного покрову або з незначним покровом — 1 708,8106 га та 21 554,5 га 

знаходяться під водою. Загальна площа земель населених пунктів становить 

7 458,6 га — 5,1% території району. 

Територія Кілійщини лежить на південно-західній околиці Східно-

Європейської рівнини в межах Причорноморської низовини та межує з 

річкою Дунай, через що окремі її частини помітно відрізняються своїми 

природними умовами. Поверхня здебільшого рівнинна, підноситься над 

рівнем моря на 5-42 м з нахилом із північного заходу на південний схід, до 

узбережжя Чорного моря та дельти Дунаю. Рівнину перетинають неглибокі 

долини річок, яри та балки. Розташування на Східноєвропейській 

платформі зводить до мінімуму прояви таких стихійних явищ, 

як землетруси та вулканізм. Природно-заповідний і парковий фонд району 

складається з 22 об'єктів загальною площею 52 362,1 га (39% території 

Кілійщини), з них 19 парків садово-паркового мистецтва (9,3 га), ботанічний 

заказник місцевого значення Ліски та 46 402,9 га Дунайського біосферного 

заповідника — заповідної території загальнодержавного значення [2]. 

За умовами формування режиму підземних вод згідно з 

гідрогеологічним районуванням південно-західна частина Одеської області 

розташована у Придунайському  та Татарбунарському гідрогеологічних 

районах, 
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Аналіз матеріалів по геологічній будові району показує, що вище за 

регіональний водоупір, представлений шаром меотичних і 

верхньосарматських глин, залягають різноманітні по віку і генезису шари 

осадових порід. Серед них практично у всіх стратиграфічних комплексах є 

водопроникні породи, до яких приурочений ряд водоносних горизонтів. 

Роздільні, порівняно малопроникні шари, характеризуються на окремих 

ділянках невитриманим розповсюдженням, в зв'язку, з чим в південній 

частині території вони утворюють єдиний гліоцен-четвертинний водоносний 

комплекс. В північній частині, де червоно-бурі глини користуються 

практично повсюдним розповсюдженням, представляється можливим 

говорити про роздільні водоносні горизонти [2]. 

Водоносний горизонт еолово-делювіальних лесовидних суглинків 

характеризується широким розповсюдженням. Виняток становлять тільки 

порівняно вузькі смуги уздовж узбережжя Сасика, а також найкрупніших 

балок, де ґрунтові потоки здреновані. Як водотриви служать червоно-бурі 

глини, з площею розповсюдження яких співпадає розповсюдження даного 

водоносного горизонту. В межах плато гідравлічний зв'язок з нижче 

залягаючими водоносними горизонтами відсутній. Область живлення 

співпадає з областю розповсюдження. Джерела живлення - інфільтруючі 

атмосферні опади, а також іригаційні води. Область розвантаження 

представлена чашею Сасикського водосховища балками, долинами річок, у 

напрямку до яких відбувається пониження рівня [2]. 

Розвантаження водоносного горизонту здійснюється в алювіальні, 

аллювіально-делювіальні відкладення річок і балок. В прибережній західній 

частині Сасика ґрунтовий потік дренується понтичними вапняками, які 

перекриті тут спорадичними червоно-бурими глинами. Па південній межі 

розповсюдження даного горизонту розвантаження ґрунтового потоку 

відбувається в пліоцен-четвертинний водоносний комплекс. При ньому 

ґрунтові води в лесовидних породах утворюють з нижчезалягаючими єдину, 

в гідравлічному відношенні, систему. 
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Глибина затягання ґрунтових вод в еолово-делювіальних відкладеннях 

залежить від глибини крівлі червоно-бурих глин першого від поверхні 

регіонального водоупору і варіює у великих межах, віз 2-3 до 20-25м, і 

збільшується з півдня на північ, а також від долин річок і балок до вододілів. 

Хімічний склад ґрунтових вод в еолово-делювіальних відкладеннях досить 

строкатий. Мінералізація змінюється в широких межах, від 1 до 20 і більш 

г/л, в основному 3-5 г/л. переважаючими є хлориди і сульфати натрію. 

Водоносний горизонт понтичних відкладень, користується широким 

розповсюдженням і практично співпадає за площею і водоносним 

горизонтом в еолово-делювіальних відкладеннях. Водоупір представлений 

меотичними глинами. Верхній водоупір в межах плато представлений 

червоно-бурими глинами. Приурочений до вапняків і пісків потужністю від 

4-7 до 10м. Області живлення водоносного горизонту  розташовані в межах 

вододілів розташованих північніше від даного району. Мабуть, певну роль у 

формуванні водоносного горизонту грає перетікання ґрунтових вод еолово-

делювіального горизонту через товщу червоно-бурих глин, особливо на 

території Татарбунарської зрошувальної системи. Розвантаження 

здійснюється в долини річок Когильник, Фонтанка, Нерушай, а також в чашу 

Сасикського водосховиша у вигляді низхідних джерел, приблизно до широти 

с. Глибоке. Загальний напрям потоку, що має в цьому районі вільне дзеркало, 

до південного сходу і до найближчих дрен [2]. 

У міру наближення на південь і південний схід міжпрошарковий 

безнапірний потік набуває напірних властивостей і на південній межі 

розповсюдження червоно-бурих глин дренується в породи пліоцен-

четвертинного водоносного комплексу. Приуроченість горизонту до високих 

гіпсометричних відміток і його дренування ерозійними врізами сприяють в 

межах плато порівняно інтенсивному водообміну, відносно хорошій 

промивці водомістких порід і, як наслідок, формуванню солонуватих вод 

строкатого складу переважно сульфатно-натрієвого з мінералізацією більше 

3 г/дм3. 
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Водоносний комплекс пліоцен-четвертинних відкладень. Даний 

комплекс поширений в межах терас. Його склад складний і за площею 

змінюється відповідно до розповсюдження різновікових терас. Підставою 

для розгляду підземних вод в різновікових відкладеннях, як єдиного 

комплексу, служить те, що між водовміщаючими породами водотривкі 

відклади розвинені локально. Це, проте, не виключає деяких відмінностей в 

положенні рівнів різних підгоризонтів, а також в їх загальній мінералізації. 

Водовміщаючі породи комплексу представлені вапняками, пісками і 

лесовидними породами, розповсюдження яких обмежено лінією, що 

проходить приблизно від с.Нерушай до с. Десантне і далі на південь у бік 

плавнів р. Дунай. На захід від цієї лінії відклади, як пліоцену, так і 

плейстоцену (виключаючи лесовидні породи) представлені практично тільки 

глинами. Тому вказана лінія є західною межею розповсюдження водоносного 

комплексу. Нижньою межею комплексу служать меотичні глини, абсолютні 

відмітки крівлі яких, складають від мінус 20 до мінус 60м. Таким чином, 

загальна потужність водоносного комплексу без урахування тієї його 

частини, яка пов’язана  з лесовидними  породами, складає 30-40м. 

Серед джерел живлення водоносного комплексу необхідно назвати  

інфільтрацію атмосферних опадів і існування ось вже більше сорока років 

Татарбунарської зрошувальної системи. Джерелом зрошування є води 

Дунаю, 

 

1.2 Кліматичні умови  

 

За географічним розташуванням Одеська область одна з 

найпівденніших на Україні. Клімат області теплий, сприятливий для 

вирощування різних видів культурних рослин, у тому числі плодових і 

винограду. Клімат формується в основному під впливом вологих 

атлантичних і середньоземноморських повітряних мас; внутрішні частини 

континенту впливають в меншій мірі. Південні райони омиваються Чорним 
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морем, який впливає на клімат прибережних районів: влітку температура 

повітря тут нижче, взимку - вище, ніж у більш північних районах. Вологість 

повітря на узбережжі вище, ніж над континентальними районами [2]. 

За наявними даними найбільший вплив Чорного моря на температуру 

позначається в західному напрямку, що узгоджується з переважаючими тут 

східними вітрами. У напрямку на північ і північний захід вплив моря 

поширюється на 160-280 км. 

У зв'язку з температурними відмінностями води і суші, що виникають у 

різний час доби, на узбережжі утворюються бризові вітри, які дують вдень з 

моря на сушу, а вночі з суші на берег. Бризова циркуляція на узбережжі в 

свою чергу сприяє розсіюванню хмарності та зменшення кількості опадів. 

У Причорноморського степу формування радіаційного режиму 

відбувається під впливом моря. Особливу роль у цьому процесі відіграють 

бризи. У квітні та вересні бризи виражені слабо, тому їх вплив не 

відчувається. У травні бризи посилюються і особливо розвиваються в червні 

та липні. Під їх впливом в прибережній смузі створюються умови, 

несприятливі для розвитку хмарності (Бризова інверсія), внаслідок чого 

збільшується повторюваність ясної погоди, зростає сумарна радіація і 

ефективне випромінювання. Останнє росте не скільки менше, ніж сумарна 

радіація, оскільки збільшується протиопромінення атмосфери внаслідок 

значної бризової інверсії. На деякій відстані від берега моря (30- 50 км) 

Бризова циркуляція припиняється, руйнується Бризова інверсія і 

створюються умови, сприятливі для виникнення вертикальних рухів. У 

результаті цього в цьому районі (Болград, Роздільна) утворюється зона 

збільшеної кількості хмарності і відносних мінімумів сумарної радіації і 

ефективного випромінювання. На величину радіаційного балансу цей ефект 

менше впливає, тому зони відносних мінімумів радіаційного балансу не 

утворюються[3]. 

На решті частини території значний вплив на формування хмарного 

режиму, а отже, і радіаційного режиму надають місцеві неоднорідності або 
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строкатість поверхні, створювана чергуванням лісів, річкових заплав і 

сільськогосподарських угідь. Це виражається в порушенні зонального 

розподілення окремих складових радіаційного балансу. 

Температура повітря. Термічний режим залежить від радіаційних 

факторів і властивостей повітряних потоків, що надходять на дану територію; 

істотну роль грає підстильна поверхня, рослинний і сніговий покрив. 

У холодний період року істотну роль відіграють циркуляційні процеси. 

В результаті циркуляції відбувається часта зміна повітряних мас, внаслідок 

чого температура холодного сезону відрізняється великою нестійкістю. 

Описувана територія схильна до дії теплих повітряних мас, що 

надходять із Середземного моря, а також частим входженням повітря з 

Атлантичного океану. Тому для зимового сезону характерна похмура погода, 

тумани і відлиги, при яких добова температура підвищується до 5 ° і вище. 

У літній період циклонічна діяльність згасає, температура стає більш 

стійкою. Головну роль грає місцева трансформація повітряних мас. 

Значна протяжність території з півдня на північ визначає помітні 

відмінності в розподілі температури повітря. Різниця в температурі по 

району досягає 5 °C. Середньорічна температура становить +11,1 °C 

(Табл.1.1). 

Зима м'яка, коротка та малосніжна з частими відлигами, триває з 

середини листопада до кінця березня (4,5 місяці), середня температура 

становить +0,8 °C. Найхолоднішим місяцем року є січень, середня його  

температура становить −1 °C, мінімальна температура −22,8 °C. У лютому 

температура підвищується і складає  0°C. Подальше ще більш інтенсивне 

підвищення температури спостерігається в березні 4,4°C і в квітні – 10,6°C 

[2]. 

Тривалі періоди бездощів'я встановлюються при стаціонарних 

антициклонах. Таке становище особливо стійке у випадках, коли 

антициклони посилюються періодичними входженнями холодного повітря з 

півночі або північного заходу. 
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На шляху до України ці повітряні маси прогріваються і віддаляються 

від стану насичення. Трансформація їх завершується над Україною в умовах 

малохмарною антициклонної погоди. При цьому витрата тепла на 

випаровування дуже мала. Надходить тепло витрачається в основному на 

нагрівання земної поверхні і прилеглих шарів повітря, внаслідок чого тривалі 

періоди бездощів'я супроводжуються зазвичай підвищеною температурою 

повітря. Особливо швидко відбувається прогрівання повітря в перші дні 

бездощів'я. 

В Одесі ймовірність температури 30-35°С в червні, липні і серпні 

досягала 27-36%, у травні та вересні 1-4%. Температура вище 35°С 

відмічається тільки в липні і серпні, повторюваність її була 3-4% (рис.1.2). 

Порівняно мала повторюваність особливо високих максимальних температур 

в Одесі обумовлена близькістю моря. Тут бризові вітри, спрямовані вдень з 

моря на сушу, стримують підвищення температури. 

Переважання ясної погоди, велика кількість сонця, малі швидкості 

вітру, характерні для стійкої антициклонної погоди, сприяють прогріванню 

повітря на місці [3]. 

Літо в Кілійському районі тривале, тепле, рідше спекотне, однак із 

недостатньою вологістю, триває з середини травня до кінця вересня (4,5 

місяці), середня температура +20,8 °C. Найтепліший місяць — липень, 

середня температура +24 °C, максимальна +37,8 °C. (рис.1.3). Тривалість 

безморозного періоду коливається в інтервалі 250–260 днів, вегетаційний 

період — до 297 днів [2]. 

Вологість повітря. Вологість повітря і її розподіл по території 

залежать від температурних і циркуляційних особливостей описуваної 

території. Істотний вплив робить також рельєф місцевості і наявність 

Чорного моря. У зв'язку з цим вологість повітря істотно змінюється з півночі 

на південь і з заходу на схід. Середньорічна вологість повітря — 75%. 

Найбільша вологість припадає на холодну пору року (листопад — лютий 85-

90%), найменша — у травні 56-60% [2].  
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Сніговий покрив. Живлення основних річок та їх приток змішане: 

снігове і дощове. Весняна повінь формується за рахунок танення снігу. Тому 

при визначенні весняного стоку використовуються характеристики снігового 

покриву, переважно до початку сніготанення. 

Сніговий покрив через часті відлиги нестійкий, в північній і 

центральній частині території без стійкого снігового покриву спостерігається 

30% всіх зим, в степовій частині їх більш ніж 50%, а на узбережжі Чорного 

моря-90%. 

Тривалість залягання стійкого снігового покриву в південних степових 

районах менше 2 місяців; на побережжі Чорного моря – до 30 днів. 

Руйнування стійкого снігового покриву починається в середині лютого 

на узбережжі Чорного моря, на півдні - в перших числах березня[2]. 

Випаровування з поверхні суші. Випаровування є одним з основних 

компонентів теплового і водного балансу підстильної поверхні. 

 Найбільші величини випаровування (30-40 мм/сезон) спостерігаються 

на узбережжі Чорного моря внаслідок більш високих температур повітря, 

часті відлиги і випадання рідких опадів. У напрямку з півдня на північ 

величини випаровування зменшуються. Протягом зими сумарне 

випаровування змінюється незначно. Мінімальне випаровування на всій 

території спостерігається в грудні (від 2 до 8 мм / місяць); малі величини 

випаровування спостерігаються також в січні. У лютому випаровування 

починає збільшуватися до 12-22 мм / місяць. 

Навесні внаслідок збільшення сонячної радіації і волого запасів ґрунту 

сумарне випаровування різко зростає і досягає по території 12-200 мм/сезон і 

більше. На півдні в цей сезон випадає значно менше опадів, тому 

випаровування найменше (Одеса - 125 мм/сезон). 

Літній період характеризується максимальними величинами сумарного 

випаровування, яке змінюється в межах 180-300 мм/сезон. У прибережних 

районах Чорного моря випаровування найменше (Одеса - 181 мм/сезон). 

Протягом всього літнього сезону величини випаровування від місяця до 
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місяця змінюються. Від травня до червня вони збільшуються на 10-15 

мм/місяць, в червні вони найбільші (80-100 мм/місяць), у серпні знижуються 

на 10-20 мм/місяць [2]. 

Перехід від літа до осені характеризується подальшим зменшенням 

сумарного випаровування внаслідок зниження температури повітря. У 

вересні воно зменшується на 30-40 мм/місяць, у листопаді на 5-15 мм/місяць. 

В осінній сезон сумарне випаровування становить на півдні 75- 80 мм/сезон. 

Сумарне випаровування на розглянутій території за рік становить 440 – 

465 мм. 

Достатній приплив сонячного тепла і велика тривалість сонячного 

сяйва визначають температурний режим області. Річна амплітуда свідчить 

про помірно - континентальний клімат, на що певний вплив робить Чорне 

море. 

Опади як і температура - найбільш важливі показники клімату, що 

визначають температурно-вогкісний режим. Річна кількість опадів у межах 

області змінюється від 612 мм у її північних районах до 405 у південних. 

Кількість днів з опадами за рік становить по області від 125 - на півночі 

й у центральній частині до 100 на півдні. 

Середня швидкість вітру по області невелика: у січні, коли вона 

найбільша з усіх місячних значень, її величина змінюється від 4 на півночі до 

6 м/с на півдні. У липні - від 2 до 4 м/с. 

В Одеській області з несприятливих атмосферних явищ у зимовий час 

відзначаються: туман - від 50 днів на півночі до 30 на півдні в період з 

жовтня по березень; заметілі - 10 днів на півночі області, 5 - у центральній її 

частині (грудень-лютий), на півдні вони вкрай рідкі; ожеледь - від 20 днів на 

півночі до 5 на півдні [2]. 

У літню пору з несприятливих атмосферних явищ слід назвати грози, 

частота яких по всій території області може досягати 25 днів, в основному з 

травня по вересень. 
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1.3 Грунтово-меліоративні умови 

 

Пануючими ґрунтами в степовій, а також  в південних районах 

лісостепової зон є чорноземи. Утворилися вони під пологом трав’янистої 

рослинності, представленої в лісостепній зоні луговими ковилово-

різнотравними, а в степовій різнотравно-типчаково-ковиловими і типчаково-

ковиловими асоціаціями. Грунтоутворюючими породами для чорноземів  

служать леси і лесовидні суглинки, в меншій мірі інші породи, переважно 

червоно-бурі і балтські глини (на схилах), а також елювіально-делювіальні 

відклади суглинного і легкоглинистого механічного складу. 

Карбонатність грунтоутворюючих порід в умовах непромивного 

водного режиму обумовили високу насиченість чорноземів кальцієм, а також 

нейтральну або слабокислу реакцію ґрунтового розчину. 

Трав'янистий рослинний покрив цілинних степів в до культурний 

період розвитку чорноземів в умовах сприятливого поєднання 

гідротермічного режиму, високої насиченості кальцієм і нейтральної реакції 

ґрунтового розчину зумовили велике накопичення в чорноземи гумусу, 

азоту, фосфору та інших поживних речовин. 

Ґрунти області різноманітні. Розміщення їх має яскраво виражений 

зональний характер. Ґрунтовий шар області сформувався на лесових породах, 

ґрунти представлені в основному чорноземами [4]. 

В північній лісостеповій частині Одеської області ґрунтовий шар 

досить різноманітний, але більшу частину цієї території покривають 

опідзолені чорноземи та їх реградовані різновиди. В багатьох місцях 

зустрічаються сірі лесові ґрунти. 

У степовій зоні – малогумусні чорноземи, які простягаються на південь 

до лінії Болград – Тарутине – Роздільна – Березівка. До півдня від цієї лінії 

поширені чорноземи південні й темно-каштанові слабосолонцюваті ґрунти. 
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На приморських косах і пересипах формуються дерново-піщані ґрунти, 

в дельтах річок Дунай та Дністер – дерново-глеєві, мулово-глеєві та торфово-

глеєві ґрунти. 

Чорноземи південних районів Молдови і Задністровських районів 

Одеської області, характеризуються такими умовами, які за сукупністю 

біокліматичних умов, гідротермічного режиму та інших показників 

виділяються в самостійну Придунайську ґрунтову провінцію міцелярно-

карбонатних чорноземів [4]. 

Особливостями цих чорноземів є деяка підвищена в порівнянні з 

чорноземами східних районів потужність гумусированого профілю при 

більш низькому процентному його вмісті в гумусовому горизонті (2,5-5,5%). 

Серед них крім малогумусних, виділяються також чорноземи 

слабкогумусовані (гумусу <3%). Карбонатні новоутворення мають 

переважно міцелярно форму псевдоміцелій і цвіль; білозірка виражена 

слабше. Карбонати характеризуються високою мобільністю. Фізичні 

властивості цих грунтів задовільні; структура представлена в значній мірі 

капролітами, фільтраційна здатність ґрунтів добра. Однак, незважаючи на це,  

відбувається ґрунтів, чому також сприяє і ерозійний рельєф. Тому тут, 

особливо на південних схилах Молдавської височини (Кодр), еродовані 

ґрунти займають значні площі. У деяких господарствах питома вага їх сягає 

70% і більше придатних для оранки земель [4]. 

 Порівняно мало поширені, але характерні для Придунайської ґрунтової 

провінції чорноземи ксерофітних лісів і чорноземи злиті. 

 Ксерофітно-лісові чорноземи сформувалися під освітленим лісами 

«гирнецамі» з пухнастого дуба, середземноморської скумпії і великою 

участю злаків і бобових. Вони характеризуються високим вмістом гумусу  

8% і більше), мають водостійку структуру і велику кількість дощових 

черв'яків. 
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 Злиті чорноземи утворилися на важких мулуватих глинах. У складі 

механічних фракцій вміст мулу досягає 70%, що обумовлює високу їх 

злитність і мізерну водопроникність[4]. 

Південні чорноземи поширені в південному сухому степу. В межах 

України простягання їх на північ обмежується ізогіпсою 100-110 м, вище 

яких їх замінюють чорноземи звичайні малопотужні малогумусні. Південні 

чорноземи займають слабко дреновані плоско рівнинні широкі міжрічкові 

плато. На відміну від чорноземів звичайних вони характеризуються рядом 

специфічних, в тому числі геохімічних властивостей. Скипання в них 

починається з глибини 50-55 см, карбонатні новоутворення утворюються 

виключно у вигляді білозірки, представленої компактними білими 

борошнистими скупченнями, зосередженими на глибині 65-120 см. Глибше 

2,5-3м виявляється гіпс великими кристалами, зібраними в друзи; з цієї ж 

глибини, як правило, спостерігається помітне збільшення і більше розчинних 

солей. Гумусовий профіль південних чорноземів потужністю 60-70 см досить 

чітко розчленовується на власно гумусовий (30-35 см) і гумусовий 

неперехідний. Структура в орному шарі зазвичай пилувато-грудкувата, іноді 

глибисто-пороховидна, в підораному  - зерниста малостійка, в перехідному 

горизонті - крупногрудкувато горіховидна, слабо ущільнена. Помітного 

перерозподілу мулистих часток за профілем не виявляється, але тим не менш 

спостерігається деяка твердість перехідного горизонту, яка обумовлює 

нижчу, ніж у чорноземів звичайних, водовбирну і фільтраційну властивості 

[4]. 

У напрямку до побережжя Чорного моря в міру зниження місцевості, 

зменшення її дренованості, а також наростання посушливості клімату вміст 

солей в лесах зростає і акумулятивні їх горизонти наближаються ближче до 

поверхні. Під південними чорноземами, які займають саму знижену смугу 

Причорноморської низовини, гіпс виявляється з глибини 2,5-3,5 м, а на 

схилах балок, а також випуклих вузьких вододілах з глибини 2-2,5 м [2]. 
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 Гіпс і в меншій мірі більш розчинні солі утворюють в лесах 3-4 явно 

виражених кількісних максимумів, число яких, як правило, відповідає числу 

ярусів лесів. 

У долинах річок ґрунти формуються на сучасних і стародавніх 

алювіальних відкладах строкатого механічного складу. Серед стародавніх 

відкладів переважають піски і супіски. Сучасний алювій переважно 

суглинний. 

У південних районах, особливо в межах Причорноморської низовини, 

заплавний алювій майже суцільно засолений водорозчинними солями, 

переважно сульфатами; в північних і центральних районах засоленість слабка 

і зустрічається спорадично [2]. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЗІЙСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

 

2.1 Коротка характеристика джерела зрошення 

 

Козійське водосховище розташоване в Кілійському районі на балці 

Козійка, правому притоці р. Нерушай в 2,0 км на захід від с. Стара 

Миколаївка Кілійського району Одеської області. Збудоване по проекту 

Одеської філії інституту «Укрдіпроводгосп» 1961 р. в складі Татарбунарської 

зрошувальної системи[1].  

На рисунку 2.1 показана карта-схема розташування Козійського 

водосховища. 

 

 
 

Рисунок 2.1 Карта-схема розташування Козійського водосховища  

М: 1: 100000 
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Козійське водосховище експлуатується у каскаді. Являється наливним, 

одержує воду з р. Дунай через канали Міжколгоспний та Дунайський. 

Козійське водосховище є транзитною ємністю для передачі дунайської 

води, отриманої з каналу Дунайський в Дракулівське водосховище. 

Подача води здійснюється із р. Дунай наступним чином: - канал 

Міжколгоспний, канал Дунайський, підйом через ГНС-1 і канал Т-1 в 

Козійське водосховище. Схема подачі води Татарбунарської зрошувальної 

системи наводиться нижче на рис. 2.2 [1]. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Схема подачі води Татарбунарської зрошувальної системи 
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2.2 Витрати і рівні розрахункової забезпеченості джерела 

 

Козійське водосховище являється першим після вододжерела. Отримує 

воду із р. Дунай через канали Міжколгоспний і Дунайський на 

водопостачаючу станцію НС-1, що і визначає в значній ступені водний і 

водносольовий режим. 

Основні параметри водосховища знаходяться в табл. 2.1. 

Параметри кривих об'ємів та площ дзеркала Козійського водосховища 

приведені в табл. 2.2. Криві об'ємів та площ дзеркала Козійського 

водосховища показано на рис. 2.3. 

Розподіл глибин водосховища по площам (Р) наведено в табл. 2.3. 

Основні гідрологічні характеристики Козійського водосховища 

наведено у табл. 2.4 [1]. 

Наповнення та спрацювання водосховища повинно проходити в 

режимі, який забезпечує потреби всіх зацікавлених користувачів та 

екологічні вимоги. 

Щорічні графіки наповнення та спрацювання водосховища 

складаються перед початком експлуатаційного року згідно з заявками на 

водопостачання, отриманими зацікавленими користувачами. 

Рекомендований режим роботи наступний: - у січні-лютому – простій у 

роботі всіх гідротехнічних споруд; - у березні-вересні (за потреби) – 

примусове наповнення насосною станцією ГНС-1 з  каналу урахуванням 

заявлених водокористувачами об'ємів води на зрошення та потенційних 

від'ємних втрат на фільтрацію та випаровування; - у жовтні - грудні – простій 

у роботі всіх гідротехнічних споруд. 
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Рисунок 2.3 - Криві об'ємів та площ дзеркала Козійського водосховища 
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 Таблиця 2.1 - Основні параметри водосховища 
 

 
 

Таблиця 2.2 - Параметри кривих об'ємів та площ дзеркала Козійського водосховища 
 
 

Н, м абс 
 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,30 14,0 14,30 14,5 

F, тис м2 

 0 31,2 133,8 250,5 378,0 414,9 501,0 545,0 576,0 

W,тис м3 

 0 23,44 105,94 298,19 608,61 740,46 1048,6 1210,12 1317,6 

 
 
 

 
=41,5 га; \¥Рмо = 740,45 тис.м3 

    Площа Об'єм, тис.м  Відмітки рівнів, м 

Ширина 
макс. 

середи км 

Глибина 
макс. 

середи, 
м 

Площа 
дзеркала 
при НПР 

га 

мілководдя 
глибиною 
до 0,5 м 

(при НПР) 
га 

повний корисний 
Довжина 
берегової 
лінії, км 

Нормаль-
ний 

підпірний 
рівень 

(НПР), м 

Рівень 
мертвого 

об'єму 
(РМО), м 

Форсо-
ваний 

підпірний 
рівень 
(ФПР) 

Примітка 

0,45 0,21 5,65 
2,17 

54,50 4,3 1210,1 337 - 14,30 1 15,0 1% - 
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 Таблиця 2.4 - Основні гідрологічні характеристики водотоку 

 
 

Площа 
водозбору, км2 

Характер живлення водотоку (снігове, 
дощове, ґрунтове) 

Об'єм стоку 50% 
75% 

тис.м3 Період спостере-
жень 

Примітка: період 
повені 

річний за повінь 

балка Козійка 

41,6 снігове, дощове,  ґрунтове 318 
132 

139,5 
22,5 

не 
проводилися 

ІІ-ІУ 

р. Дунай (млн. м3) 

816000 Снігове, дощове, ґрунтове 117,2 88,2 31921 по 
теперішній час ІІ-УІ 

Таблиця 2.3 - Розподіл глибин водосховища за площами (Р) 
 

Зона з глибиною При НПР При РМО 
 14,30 м.абс 13,3 м.абс. 
 Р, га %отР Р, га % от Р 

0-0,5 6,96 12,75 6,24 15,0 
0,5-2,0 18,765 34,44 18,37 44,3 
>2,0 28,875 52,81 16,89 40,7 
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I. Розрахункові витрати водотоку 

Максимальна розрахункова витрата заданої імовірності перевищення 

Р% (м3/с) в природних умовах: 

весіння повінь 28.9 м3/с 15.6 м3/с 10Л м3/с 

1% 5% 10% 

зливові паводки 24,0м3/с 9,6 м3/с 5,7 м3/с 

1% 5% 10% 

 
 

2.3 Склад і коротка характеристика гідротехнічних споруд  

 

1. Підпірна гребля    Розташована 2,0 км на захід від с. Стара 

Миколаївка Кілійського району Одеської області. Збудована за проектом 

Одеської філії інституту      "Укрдіпроводгосп". Гребля - земляна, насипна з 

місцевих суглинків, проїзна, збудована на нескельному підґрунті. 

Максимальна висота - до 9,0 м, довжина за гребенем 675 м, ширина за 

гребенем 4,5 м. Відмітка гребеня греблі 16,0 м. Верховий укіс закріплений 

залізобетонними плитами. Низовий укіс закріплений багаторічним 

травостоєм, стан укосу задовільний. Закладення укосів 1:2,5. В основі дамби 

вбудований зуб глибиною 1,0 м, шириною по низу 3,0 м. В нижньому б'єфі 

Пропускна здатність споруд 
. 

II.  Пропускна здатність водоскидних споруд (з урахуванням 

регулюючої ємності) приведена в таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Пропускна здатність водоскидних споруд 

 Назва споруди Витрати води м3/с 

   Водоскид        19,37 

Водовипуск 1,30 
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греблі згідно з проектом облаштована дренажна канава глибиною 0,5 м, 

шириною по дну 1,0 м. 

2. Паводковий водоскид. Паводковий водоскид закритий, береговий, 

автоматичної дії. Розташований у лівобережному приляганні дамби. 

Складається із вхідного оголовка, водопровідної частини, водобійної стінки, 

відвідного каналу. Вхідна частина ковшового типу, овальна в плані, розміром 

11,8x8,0 м, глибиною 2,2 м. Виконана з монолітного залізобетону. Товщина 

стінок ковша - 0,3 м. Водопровідна частина являє собою 2 нитки металевих 

труб діаметром 1200 мм, загальною довжиною 50 м. Вихідна частина 

трубопроводу зафіксована залізобетонним оголовком. Водобійний колодязь 

прямокутний у плані, довжиною 22,0 м. Глибина колодязя 0,5 м. Дно 

колодязя виконане з монолітного залізобетону товщиною 60 см. 

3. Донний водовипуск. Розташований у центральній частині тіла дамби. 

Водовипуск трубчастий, із баштою керування, що являє собою 

водоприймальний колодязь, прямокутний у плані розміром 1,1x1,5 м, 

висотою 8,6 м, виконаний із монолітного залізобетону, обладнаний двома 

пласкими глибинними затворами з ручним приводом. 

Водопровідна частина являє собою одну нитку сталевих труб 

діаметром 500 мм, довжиною 44 м 

Водопостачальний канал. Водопостачальний канал Т-1 подає воду 

через ГНС-1 із каналу Дунайський з правого берега водосховища у 30 м від 

прилягання греблі. В голові каналу розташована насосна станція ГНС-1. На 

станції встановлено 3 агрегати: ОП2-110 - 2 шт., ОПЗ-ПО - 1 шт. сумарною 

продуктивністю 13,8 м3/с. 

Канал має трапецієподібний переріз, дно та укоси облицьовані 

бетоном. 

Водозабірні споруди 

Насосна станція ОНС-3. Водозабірна електрифікована насосна станція 

(ОНС-3) Татарбунарської зрошувальної системи. На станції встановлено 3 

агрегати 300Д-90 сумарною продуктивністю 0,75 м3/с. Розташована на 
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правому березі водосховища. Насосна станція обладнана 

рибозатримувальним пристроєм. РЗП  являє собою поєднання металевої 

сітки вічком 10x10 мм і капронової сітки з вічком 2x2 мм, розташованих у 

металевих пазах. 

Насосна станція ОНС-За. Водозабірна електрифікована насосна 

станція (ОНС-За) Татарбунарської ЗС. Розташована на правому березі 

водосховища. Рибозахисний пристрій – сітки вічком 10x10 мм у касетах 

розміром 2x1,2 м. На станції встановлено 4 агрегати 30Д-9а сумарною 

продуктивністю 1,2 м3/с. 

Насосна станція обладнана рибозатримувальним пристроєм. РЗП - 

комбінована сітка з металевим вічком 10x10 мм і капроновим вічком 2x2 мм, 

закріплених у металевих рамах розміром 2x1,2 м, розташованих у пазах. 

Транспортувальна водозабірна насосна станція ГНС-2. Подає воду з 

Козійського водосховища через транспортувальний канал Т-2 у Нерушайське 

водосховище. На станції встановлено 3 агрегати, серед них: ОП2-110 - 2 

одиниці та ОПЗ — 1 одиниця сумарною продуктивністю 9,75 м3/с. 

Насосна станція обладнана рибозатримувальним пристроєм. РЗП- являє 

собою металеву сітку з вічком 10x10 мм, закріплену в металевих рамах 

розміром 2x1,2 м. Рами пересуваються за допомогою металевих пазів. 

 

2.4 Характеристика якості води у водосховищі 

 

Гідрохімічний і поживний режим, фізичні та фізико-хімічні 

властивості, а отже, і родючість зрошуваних ґрунтів визначаються якістю 

зрошувальних вод. Води підвищеної мінералізації призводять до засолення, а 

надто низької мінералізації – до надмірного знесолення і вимивання з ґрунту 

поживних речовин. Води з несприятливим співвідношенням одно- і 

двовалентних катіонів викликають осолонцювання і деградацію ґрунтів. 

Методи оцінки і норми якості води для зрошення: 
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1. Якість зрошувальної води слід оцінювати за величиною 

мінералізації, водневого показника pH, температури води, вмістом макро- та 

мікроелементів, співвідношенням іонів, санітарно-гігієнічними показниками. 

2. Зрошувальна вода з pH 6,5-8,0 придатна для поливу 

сільськогосподарських культур на всіх типах ґрунтів; допустиме 

використання води з pH 6,0 - 8,4; використання води з pH <6,0 і pH> 8,4 

повинно бути спеціально обґрунтованим. 

3. Оптимальний діапазон температури води для поливу 

сільськогосподарських культур лісостепової зони становить 10-25°С 

(допустимо 10-35 °С), і в сухостеповій, степовій і пустельній зонах 16-25 °С 

(при поверхневому поливі), 15-30 °С (при дощуванні). При підвищенні 

температури зрошувальної води активність кальцію знижується, а натрію 

залишається незмінною. 

При зрошенні дощуванням у спеку pH ґрунтового розчину може різко 

підвищитись до значень pH, більших за 9, що можуть викликати опік 

рослин; токсичний рівень pH може триматися 1-3 доби, що спричинить 

загибель рослин або зниження врожайності. У зв'язку з цим поливи 

рекомендується проводити у вечірній і нічний час доби. Температура води 

для вологозарядкових поливів повинна бути більшою за 5 °С  

4. Для оцінки якості зрошувальної води за ступенем небезпеки 

загального і хлоридного засолення, натрієвого і магнієвого солонцювання і 

содоутворення ґрунтів рекомендується класифікація за чотирма класами води 

стосовно до ґрунтів: 

з важким механічним складом і до ґрунтів, які мають ємність 

поглинання більше ніж 30 мг-екв / 100 г ґрунту; 

із середнім механічним складом і до ґрунтів з ємністю поглинання від 

15 до 30 мг-екв / 100 г ґрунту; 

з легким механічним складом і до ґрунтів, які мають ємність 

поглинання, меншу за 15 мг-екв / 100 г ґрунту; 



35 

5. Для оцінки небезпеки натрієвого осолонцювання рекомендується 

використовувати комплексний показник Ca 2+ / Na +; для оцінки небезпеки 

магнієвого осолонцювання Са 2+ / Mg 2+, содоутворення – залишковий 

карбонат натрію (CO 3 2 + HCO 3 -) - (Ca 2+ + Mg 2+). Застосування води І класу 

не має обмежень ні за ґрунтами, ні за сільськогосподарськими культурами;  

використання води II, III, IV класів, відповідно, зумовлене обмеженнями, 

кількість яких збільшується до IV класу. Ця класифікація може бути 

покладена в основу розробки цін на зрошувальну воду (табл 2.8). 

6. З метою мінімізації збитку за необхідності використання води III і IV 

класів для зрошення необхідне обґрунтування технологій використання, 

поліпшення якості води та підбір культур за солестійкістю. Для вибору 

оптимального варіанту рекомендується застосування економічного критерію 

оцінки придатності вододжерела для зрошення. 

7. Для оцінки якості зрошувальної води з урахуванням солестійкості 

сільськогосподарських культур рекомендується класифікація про виділення 

груп води (А, Б, В, Г), що забезпечують потенціал врожайності на рівні 100%  

(А), 100-75% (Б), 75-50 % (В) і менше ніж 50% (Г). Підгрупи води виділені з 

урахуванням зрошення сільськогосподарських культур різної солестійкості 8. 

Оптимальний вміст натрію і хлору в зрошувальній воді при дощуванні 

становить 3 мг-екв / дм3. 

9. При поверхневому поливі оптимальний вміст натрію і хлору 

становить, відповідно, 3 і 4 мг-екв /дм3, допустимий -  9 і 10 мг-екв /дм3. 

10. Оптимальний вміст бору в зрошувальної воді становить 0,3-1,0 

мг/дм3, допустимий від 1,0 до 3,0 мг/дм3 залежно від боростійкості 

сільськогосподарських культур, вихідних запасів бору в ґрунті.  

11. Оцінка якості зрошувальної води при близькому заляганні рівня 

підземних вод (<3 м) повинна враховувати мінералізацію і хімічний склад 

підземних вод. Такою ж мірою якість зрошувальної води визначають вимоги 

до регулювання глибини залягання і мінералізації підземних вод. Збільшення 
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інтенсивності промивного режиму зрошення (на пісках і легких ґрунтах) 

дозволяє збільшити мінералізацію зрошувальної води залежно від ступеня 

дренованості території та солестійкості сільськогосподарських культур. 

12. Вміст амонію у зрошувальній воді має бути меншим за 15 мг /дм3, 

магнію – меншим за 100 мг /дм3, сульфатів – до 200 мг /дм3. 

13. Для систем крапельного зрошення слід враховувати фізичні 

речовини, хімічні та біологічні фактори засмічення. Оптимальний вміст 

сухих (розчинених) речовин - менше від 500 мг/дм3, зважених домішок – 

менше  за  50 мг /дм3, вміст марганцю < 0,1 мг /дм3, заліза < 0,1 мг / дм3, 

сірководню <0,5 мг / дм3 , мікробних популяцій <10000 мл. 

14. Для конкретних природно-господарських умов придатність 

вододжерела для зрошення може бути оцінена на основі прогнозу 

водносольового та мікробіологічного режимів ґрунтів. 

Систематичні спостереження за якістю води проводить Татарбунарське 

МУВГ Якість води у водосховищі, крім співвідношення опадів і 

випаровування, об'єму водозабору та інших чинників, визначається 

коефіцієнтом водообміну. Козійське водосховище наповнюється дунайською 

водою з березня по вересень, решту часу простоює. В різні пори року 

гідрохімічні показники схильні до коливань. В акваторії водосховища 

середня мінералізація змінюється від 500 до 700 мг/дм3, в окремих точках 

діапазон коливань мінералізації ще більший. Це пояснюється тим, що 

мінералізація води водосховища в різні пори року визначається конкретною 

гідрологічною ситуацією (з березня по вересень мінералізація нижча 

внаслідок підкачування води з Дунаю, в решту часу вона підвищується через 

накопичення ґрунтових вод). Мінералізація води у вегетаційний період 

складає 500-700 мг/дм3. За якісним складом вода близька до дунайської та 

належить до гідрокарбонатного класу груп натрію, кальцію. В 

невегетаційний період мінералізація води збільшується до 800-1000 мг/дм3. 
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2.5 Водогосподарські розрахунки 

 

Проектування водогосподарських заходів – це складне завдання і 

ведеться у трьох основних напрямках: 

1) проектування власне заходів щодо ефективного використання 

водних ресурсів; 

2) проектування споруд, що забезпечують здійснення цих заходів; 

3) проектування заходів, пов'язаних із усуненням шкідливого впливу 

гідротехнічних споруд і водосховищ на наявний режим водотоку, умови 

життя і господарство прилеглих територій. 

Водогосподарські розрахунки пов'язані зі встановленням балансових 

відносин припливу і відпливу води в даному створі і відповідного їм режиму 

спрацювання - наповнення водосховища в різні моменти його експлуатації 

Під водогосподарськими розрахунками розуміють сукупність розрахунків і 

проектних розробок, що містять такі основні розділи:   

- виявлення ресурсів і режиму використання водного об'єкта, 

підготовка вихідних даних для проектування; виявлення вимог 

водокористувачів до водних ресурсів і до режиму регулювання стоку;  

- узгодження цих вимог між водокористувачами; розробка 

водогосподарських балансів річок у створах водозабору і проектованих 

споруд; 

- розрахунки основних водогосподарських параметрів, що 

визначають розміри споруд і водосховищ (обсяги водосховищ, необхідні для 

регулювання стоку, і відповідні їм підпірні рівні споруд; розміри 

водоскидних отворів тощо); 

- вибір методів водогосподарських розрахунків стосовно основних 

прийнятих параметрів споруд і водосховищ; укладання правил керування 

роботою водосховищ, що забезпечують реалізацію запланованих заходів; 

- здійснення розрахунків регулювання стоку або водної енергії для 

складання характеристик режиму роботи установки або каскаду установок; 
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виконання спеціальних розрахунків: початкового наповнення водосховищ, 

процесу їх замулення, вирішення оптимізаційних завдань керування водними 

ресурсами тощо. 

Водогосподарські розрахунки для Козійського водосховища на 

місцевому стоці в рік 75% забезпеченості проводиться простим  методом з 

урахуванням притоку та втрат води з цього водосховища. 

Притік води здійснюється за рахунок стоку з водозбірної площі та за 

рахунок опадів на площу дзеркала. 

Щоб розрахувати притік води за рахунок стоку з водозбірної площі, 

беремо об’єм  стоку 75% забезпеченості з таблиці 2.3. 

Наступний вид притоку (за рахунок опадів на площу дзеркала) ми 

починаємо розраховувати  з березня, враховуючи те, що наповнення 

водосховища досягає свого максимуму, тобто відмітки НПР = 14,30 м. Притік 

за рахунок опадів з площі дзеркала водойми приймається за даними опадів на 

метеостанціях та визначається за формулою 

 

                          OFW                                                      (2.1) 

 

де F - площа дзеркала водойми при НПР,  

   O – шар опадів для кожного місяця. 

Втрати води з водосховища – це випаровування, фільтрація та забір 

води на зрошування. Об'єм води на випаровування, починаючи з квітня, 

розраховується за даними метеостанції за формулою: 

 

                                                          UFW                                                  (2.2) 

 

де F  - площа дзеркала водойми, зменшувана для кожного наступного 

місяця, м3,  

     U - шар випаровування, м. 
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Об'єм втрат на фільтрацію приймається в розмірі 3% від об'єму, що 

залишився, в кожному наступному місяці. 

Забір води на зрошення проставляється за розрахунками режиму 

зрошення за укомплектованим графіком зрошення за кожний місяць. 

Віддачу із водосховища розраховують як суму усіх втрат з 

водосховища за кожний місяць, тобто  випаровування, фільтрація та забір 

води на зрошення. 

Акумуляцію води у водосховищі знаходимо як різницю між значенням 

акумуляції води за попередній місяць (умовно) та віддачею з водосховища. 

Наповнення та спрацювання водосховища  розраховується як сума 

значень акумуляції та притоку за рахунок опадів на площу дзеркала.  

Наступним кроком розрахунку є знову знаходження притоку за 

рахунок опадів на площу дзеркала для наступного місяця. Для цього 

розрахунку площу знаходять методом знімання з кривої об'ємів і площ 

водосховища, знаючи значення акумуляції води у водосховищі за попередній 

місяць. Отриману площу ми множимо на значення опадів даного місяця.  

Водогосподарські розрахунки наведені в табл. 2.7. 

У першому наближенні, використовуючи водогосподарські 

розрахунки,  показують, що ємності водосховища для того, щоб забезпечити 

водою зрошувальну сівозміну в розмірі 280 га,  достатньо лише до червня. 

Були проведені водогосподарські розрахунки в другому наближенні з 

урахуванням роботи насосної станції підкачування через канал Т – 3. 

Водогосподарські розрахунки в другому наближенні наведені в табл. 

2.8. 

У результаті водогосподарських розрахунків в другому наближенні 

визначили об’єм підкачування в червні – 275 тис. м³, у липні – 426 тис. м³ та 

в серпні – 377,3 тис. м³, у вересні – 135,9 Усього необхідний об’єм 

підкачування в році 75% забезпеченості  для забезпечення розрахункового 

забору води із водосховища склав 1164,6 тис. м³. 
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Таблиця 2.7 – Водогосподарські розрахунки Козійського водосховища для 280 га сівозміни тис. м3 

Місяць hоп., 
мм 

hвип., 
мм 

Hпоч., 
м 

Wпоч., 
тис.м³ 

Fпоч., 
га 

Wпов., 
тис.м³ Wоп Wнс Wприб. Wвип. Wзрош. Wв.о Wфіл. Wвит.   

  Прибуткова частина Витратна частина   Баланс 
III 31 18 14,3 1210 54,5 132          
IV 38 92 14,3 1210 54,5 - 20,7 - 20,7 50,1 12  36,3 98,4 -77,7 
V 48 137 14,2 1132 50,0 - 24 - 24 68,5 136  33,9 238,4 -170 
VI 40 147 13,8 962 47,5 - 19 - 19 69,8 196  28,8 294 -275 
VII 35 165 11,9   -     336     
VIII 33 156    -     240     
IX 36 110    -     72     
X 36 64    -          
XI 43 27    -          
XII 46 2    -          

I 43 -    -          
III 39 -    -          

                 
Рік 49 918    -          
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Таблиця 2.8 – Водогосподарські розрахунки Козійського водосховища для 280 га сівозміни тис. м3  

у другому наближенні 

Місяць hоп., 
мм 

hвип., 
мм 

Hпоч., 
м 

Wпоч., 
тис.м³ 

Fпоч., 
тис. 
м³ 

Wпов., 
тис.м³ Wоп Wнс Wприб. Wвип. Wзрош. Wв.о Wфіл. Wвит.   

  Прибуткова частина Витратна частина   Баланс 
III 31 18 14,3 1210 54,5 132  -        
IV 38 92 14,3 1210 54,5 - 20,7 - 20,7 50,1 12  36,3 98,4 -77,7 
V 48 137 14,2 1132 50,0 - 24 - 24 68,5 136  53,9 238,4 -170 
VI 40 147 13,8 962 47,5 - 19 275 294 69,8 196  28,8 294 0 
VII 35 165 13,8 962 47,5 - 16,6 426,4 443 78,3 336  28,8 443 0 
VIII 33 156 13,8 962 47,5 - 15,6 327,3 342,9 74,1 240  28,8 342,9 0 
IX 36 110 13,8 962 47,5 - 17,1 135,9 153 52,2 72  28,8 153 0 
X 36 64 13,8 962 47,5 - 17,1  17,1 30,4 -  28,8 59,2 -42,1 
XI 43 27 13,7 919 46,5 - 19,9  19,9 12,5 -  27,5 40 -20,1 
XII 46 2 13,6 898 45,0 - 20,7  20,7 0,9 -  26,9 27,8 -7,14 

I 43 - 13,55 890 44,5 - 19,1  19,1 - -   26,7 -7,6 
III 39 - 13,5 883 44 - 17,1  17,1 - -   26,4 -9,3 

                 
Рік  918      Σ1164,6   Σ992     
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СПОСОБИ ЗРОШЕННЯ І ТЕХНІКА ПОЛИВУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

3.1Пояснення способу зрошення й техніки поливу 

 

Кожному способу поливу відповідає набір технічних засобів для його 

здійснення (дощувальні і поливні машини і пристрої), тобто техніка поливу. 

Полив може бути механізований з використанням тракторів, спеціальних 

машин і пристроїв і автоматизований. 

Прийняті спосіб і техніка поливу повинні забезпечувати досить 

рівномірний по площі поля зволоження ґрунту в необхідні терміни при 

мінімальній витраті праці, створення умов для продуктивного використання 

сільськогосподарських машин. 

Зрошувальна техніка на сьогоднішній день важлива, як ніколи. В умовах 

посухи і аномально високих для України температур якісний і своєчасний 

полив рятує урожай. 

В даній  роботі зрошення  проводиться з допомогою ДМ «Bauer 

Centerliner»168 CLS. 

У 2005-2006рр. на мережах дощувальної машини Дніпро були 

змонтовані дані модифікації дощувальної машини «Bauer Centerliner»168 

CLS, Австрія. Ширина захвату машини 342 і 505,2 м, ці широкозахватні 

електрифіковані машини здійснюють полив фронтально, в русі, із засобом 

води від гідрантів за гнучким поліетиленовому шлангу. Процес поливу 

повністю автоматизований. 

Технологічний процес складається з наступних основних операцій: 

підготовка до пуску, пуску і роботи на заданому режимі, зупинка, переїзд в 

разі потреби на іншу позицію. 

Підготовка машини до пуску полягає в підключенні шланга до гідранта, 

відкриванні його і заповненні водою водопровідного трубопроводу машини. 
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Після цього здійснюється пуск машини і за допомогою таймера часу 

задається швидкість її руху. 

Відстань між гідрантами 200 м, а довжина гнучкого шланга - 110-120 м. 

За цим при проходженні машиною з поливом 100 м після гідранта вона 

зупиняється і відбувається перемикання шланга на наступний гідрант і за 

допомогою трактора транспортується до наступного по ходу руху машини 

гідранта. Основні показники технічної характеристики машини, якості 

роботи, експлуатаційні та енергетичні показники наведено в таблиці  3.1. 

 

3.2 Розрахунки режиму зрошення культур сівозміни 

 

Оптимальний режим зрошення повинен відповідати таким основним 

вимогам: 

- По-перше, необхідно, щоб вся подана на поле вода брала участь у 

отриманні врожаю; 

- По-друге, поливний режим як невід'ємний чинник зовнішнього 

середовища повинен сприяти збереженню та підвищенню родючості 

зрошуваних ґрунтів, не допускаючи їх заболочування та ерозії; 

- По-третє, режим зрошення повинен регулювати водний, поживний, 

сольовий і тепловий режими ґрунту і сприятиме більш ефективному 

використанню водних і земельних ресурсів. Поливна вода не повинна 

сприяти засолення та забруднення ґрунту. Поливні режими необхідно 

розглядати як єдине природне ціле з рослиною, ґрунтом і мікрокліматом. 

          В умовах недостатнього ресурсозабезпечення пропонується 

використовувати різні водоощадливі режими зрошення,     основний принцип 

яких полягає у дотриманні оптимального рівня зволоження лише протягом 

критичного періоду розвитку сільськогосподарських культур, коли вони є 

найбільш чутливі до нестачі вологи. 

В даній роботі було розраховано режим зрошення для шестипільної 

сівозміни. Дані приведені в табл. 3.2. 



44 

 
Таблиця 3.1 –  Технічна  характеристика  дощувальної машини  "Centerliner 

168 CLS" 
 
№ п/п Показник Значення 

1 Тиск на машині, Мпа 0.35 
2 Загальні витрати води, л/с (м3/рік) 64.0 (230.4) 
3 Ширина захвату, м 340 
4 Середня робоча швидкість, м/рік (м/хв.) 11-105 (0.18 - 1.75) 
5 Поливна норма за один прохід, м3/га 60-600 
6 Габаритні розміри, м: Д*Ш*В 344.9 * 10.5 * 5.7 
7 Відстань між гідрантами, м  216 

8 Зрошувана площа при довжині гону 2000 м, 
га  68 

9 Довжина водоподаючого гнучкого шланга, м 110 

10 Тип двигуна 
Дизельний, 

трициліндровий, 
водяного охолодження 

11 Номінальна потужність двигуна, кВт 16 

12 Тип генератора Синхронний, 
трифазний 

13 Номінальна потужність генератор, кВ·А 
(кВт) 17.0 (13.6) 

14 Продуктивність за годину основного часу, га 
(m = 600 м3/га) 0.38 

15 Питомі витрати пального, кг/га 2.32 

16 Коефіцієнт використання потужності 
генератора 0.55 

17 Коефіцієнт змінного часу 0.79 - 0.85 
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Таблиця 3.2 – Режим зрошування сільськогосподарських культур сівозмінної 
ділянки 

Культура 

Кількість 
поливів 

Номер 
поливу 

Поливна 
норма, 
м³/га 

Терміни поливу 

Зрошувальна 
норма Початок Кінець 

Яровий 
ячмінь                    
+              
літній посів 
люцерни 

 
 

 

1 500 23.05 27.05 
    
1 600 11.07 15.07 
2 600 2.08 6.08 
3 600 14.08 18.08 
4 600 40.9 8.09 

Люцерна         
2-го року  

1 600 17.05 210.5 
2 600 22.06 26.06 
3 600 14.07 18.07 
4 600 22.07 26.07 
5 600 13.08 17.08 
6 600 26.08 30.08 
7 600 13.09 17.09 

Люцерна         
3-го року 

 
 

1 600 17.05 21.05 
2 600 22.06 26.06 
3 600 14.07 18.07 
4 600 22.07 26.07 
5 600 13.08 17.08 
6 600 26.08 30.08 

Озима 
пшениця  

0 1000 1.09 15.09 
1 500 13.05 17.05 
2 500 2.06 6.06 

Озима 
пшениця          
+               
злакобобові 
на зелений 
корм 

 
 
 

 

0 1000 1.09 15.09 
1 500 13.05 17.05 
2 500 2.06 6.06 
    
1 300 8.08 12.08 
2 500 30.08 309 
3 500 12.09 16.09 

Кукурудза 
на зерно 

 

1 600 12.07 16.07 
2 600 23.07 27.07 
3 600 4.08 8.08 
4 600 21.08 25.08 
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Оптимальний водний режим грунту створюється відповідним режимом 

зрошення, який включає норми, терміни і кількість поливів 

сільськогосподарської культури. Витрата води з поля, зайнятого тією чи 

іншою культурою, залежить від метеорологічних умов, режиму мінерального 

живлення, густоти посіву, рівня агротехніки, залісеності і водозабезпеченості 

поля. 

Норма поливу - кількість доступної для рослин води. Залежить від 

багатьох факторів. У тому числі від типу й глибини ґрунту, глибини 

залягання кореневої системи, швидкості втрати води при випаровуванні, від 

температури і швидкості надходження вологи в ґрунт. 

Зрошувальну норму визначають за формулою  

 

втгр WWWaPEM   ,                                     (3.1) 

 

де E - водоспоживання, м3/га;  

aP - опади, які вбираються в ґрунт, м3/га;  

W - кількість води, яка використовується рослинами з кореневого 

шару ґрунту, м3/га;   

кн WWW  , м3/га ( нW і кW  - запаси вологи в ґрунту на початок і 

кінець вегетаційного періоду);  

M  - зрошувальна норма, м3/га;  

грW  - об'єм ґрунтових вод, що йдуть на підживлення кореневого шару 

ґрунту, м3/га;  

втW  - втрати зрошувальної води на поверхневе і глибинне скидання, 

м3/га. 

Складова рівняння водного балансу грW  визначає вертикальний 

водообмін між ґрунтовими водами. Цей об'єм можна врахувати коефіцієнтом 
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підживлення ( пК ), який залежить від залягання рівня ґрунтових вод, виду і 

фази розвитку культури, механічного складу ґрунтів і інших факторів і 

обчислюється, як частка від Е . 

Кількість води, що відповідає величині зрошувальної норми, подається 

в ґрунт окремими поливними нормами з таким розрахунком, щоб у ґрунті не 

порушувалися нормальні умови аерації й поживного режиму рослин, а також 

щоб подана вода не просочувалася вглиб ґрунтів і не підживлювала ґрунтові 

води. Отже, потрібно подавати в ґрунт стільки води, скільки вона зможе 

утримати в розрахунковому шарі, де перебуває основна маса кореневої 

системи. 

Для розрахунку поливної норми користуються формулою:  

 

)(100 min  HBHm ,                                             (3.2) 

 

де H  - розрахунковий шар ґрунту, м;  
  - об'ємна маса розрахункового шару, т/м3 ;  

HB  – оптимальна вологість активного шару ґрунту після поливу; 

min  - передполивний поріг вологості у шарі Н, % від вологості, 

що відповідає НВ. 

Кількість води, що може удержати ґрунт через добу й більше після 

поливу при відсутності випаровування з поверхні, називається найменшою 

вологоємністю (НВ). Цю величину прийнято вважати верхньою межею 

вологості при поливі. 

Щодо нижньої межі оптимальної вологості, то вона обумовлюється 

кількома факторами: водно-фізичними властивостями ґрунту, погодними 

умовами вегетації, біологічними ознаками культур, фазами розвитку рослин. 

При плануванні строків проведення вегетаційних поливів необхідно 

враховувати реакцію рослин на умови вологозабезпеченості на різних етапах 

розвитку. У більшості культур існують періоди, коли вони слабко реагують на 
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нестачу легкодоступної вологи і, навпаки, періоди з підвищеними вимогами до 

вологості ґрунту, коли погіршення вологозабезпеченості рослин, навіть на 

незначний проміжок часу, призводить до суттєвих утрат урожаю. Такі періоди 

називають критичними, і саме під час їхнього проходження треба проводити 

інтенсивне зрошення.  

 

4.3 Побудова й укомплектування графіка гідромодуля і графіка 

поливу сівозмінної ділянки 

 

Після розрахунку режиму зрошення (зрошувальної й поливної норм) 

окремих сільськогосподарських культур установлюються режими зрошення 

полів сівозміни. При цьому враховуються потреби у воді кожної культури 

сівозміни, ґрунтові й гідрогеологічні умови всіх полів, організація 

зрошуваного господарства. 

Режим зрошення в сівозміні зображують у вигляді графіка гідромодуля 

q. Гідромодуль q виражає необхідну витрату води в літрах за секунду на 1 га 

(л/с га) посіву сільськогосподарських культур зрошуваної сівозміни. Він 

необхідний для гідравлічного розрахунку зрошувальної мережі і є сполучною 

ланкою водоспоживання сільськогосподарських культур сівозміни зі 

зрошувальною мережею, каналами й спорудами на ній.  

  Числові значення ординат  гідромодуля визначаються за формулою 

 

 

tmq 4,86/                                            (3.3)   

 

де q - ордината гідромодуля, л/с:га;  

m - поливна норма м3/га;  
t - рекомендована тривалість поливу, діб.  
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Для визначення режиму зрошення сукупності культур підсумовують 

значення зрошувальних гідромодулів окремих культур за кожний день і 

зображають графічно, показуючи на осі абсцис календарний час 

зрошувального періоду, а на осі ординат – гідромодуль у (л/(с * га)) 

З приведених вище режимів зрошування сільськогосподарських культур, 

які входять в сівозміну, видно, що в окремі періоди треба поливати три, 

чотири і більш культур, а в решту часу одну, дві. У зв'язку з цим витрата 

води, що подається на зрошувану ділянку в напружений період, може бути в 

2-4 рази більше, ніж в решту часу вегетаційного періоду. 

Для визначення режиму зрошення сукупності культур підсумовують 

значення зрошувальних гідромодулів окремих культур за кожний день і 

зображають графічно, показуючи на осі абсцис календарний час 

зрошувального періоду, а на осі ординат — гідромодуль (у л/сек  га) 

На графік наносяться всі культури, а якщо поливи збігаються в часі, 

підсумовуються і надбудовуються прямокутники, - таким чином отримується 

східчатий неукомплектований графік гідромодуля всіх культур сівозміни. 

Витрату води для поливу певної площі знаходять за графіком множенням 

значення ординати гідромодуля на площу зрошення. 

За наведеними формулами  з використанням рекомендованих норм і 

строків поливу визначають витрату води на полив кожної культури.   

Графік поливу при поверхневому способі зрошення 

Режим зрошування сільськогосподарських культур для 

неукомплектованого графіку наведено в таблиці 3.2 

За формулою (3.3) розраховуємо витрату води для кожного поливу 

кожної культури сівозміни і результати записуємо у відомість не 

укомплектованого графіка поливу (табл.3.3). 
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Однак неукомплектованим графіком гідромодуля важко корис-

туватися для визначення термінів і норм поливів у зв’язку з нерівномірними 

витратами води на зрошення. Зрошувальні канали й споруди у цьому разі 

довелося б будувати з розрахунком на пропуск короткочасних максимальних 

витрат, що призвело б до збільшення втрат на фільтрацію, ускладнення 

регулювання водозабірних і пропускних споруд, до збільшення вартості 

будівництва й експлуатації системи. 

Розрахунковий гідромодуль визначають при укомплектуванні 

(вирівнюванні) графіка гідромодуля. Для ліквідації піків і заповнення 

провалів на графіку пересувають терміни поливів сільськогосподарських 

культур і скорочують або подовжують поливні періоди. При цьому повинні   

бути збережені норми, техніка й граничні терміни поливу, режим 

джерела зрошення і план сільськогосподарських робіт.  

Для комплектування графіків поливів спочатку необхідно визначити 

максимальну ординату укомплектованого графіка поливів, яка 

розраховується по даним значення загальної площі полів та гідромодуля 

зрошення. Висота укомплектованого графіку дорівнює 324л/с  (рис.3.2). 

 Максимальна ордината укомплектованого графіка поливів є основою 

проектування зрошувальної системи, а сам укомплектований графік поливу – 

основою планування всіх робіт на зрошувальній ділянці[9].  

Результати розрахунку укомплектовування графіків приведені в 

табл. 3.4. 
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Т, доба

600 — літній посів люцерни

500 — кукурудза на зерно

800 ― озима пшениця

700 — яровий ячмінь

400 — злакобобові на зелений корм

300 — люцерна 2-го року

200 — люцерна 3-го року

Липень Серпень Вересень

100

Вересень Травень Червень

Q, л/с

 
 
 
 Рисунок 3.1 – Неукомплектований графік поливів 
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Таблиця 3.3 – Відомості не укомплектованого і укомплектованого графіка поливу 

Культура Площа, 
га 

Номер 
поливу 

Поливна 
норма, 
м³/га 

Дати поливів 
Витрата 
води, л/с 

Дати поливів(укомплектований 
графік) 

Початок Кінець Тривалість 
поливу Початок Кінець Тривалість 

поливу 

Яровий 
ячмінь                    
+              
літній 
посів 
люцерни 

90 

1 500 23.5 27.5 5 156 24.5 25.5 2 

         

1 600 11.7 15.7 5 188 3.7 5.7 3 

2 600 2.8 6.8 5 188 24.7 26.7 3 

3 600 14.8 18.8 5 188 12.8 14.8 3 

4 600 4.9 8.9 5 188 4.9 6.9 3 

Люцерна         
2-го року 90 

1 600 17.5 21.5 5 188 14.5 16.5 3 

2 600 22.6 26.6 5 188 19.6 21.6 3 

3 600 14.7 18.7 5 188 6.7 8.7 3 

4 600 22.7 26.7 5 188 18.7 20.7 3 

5 600 13.8 17.8 5 188 6.8 8.8 3 

6 600 26.8 30.8 5 188 22.8 24.8 3 

7 600 13.9 17.9 5 188 9.9 11.9 3 
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Продовження табл. 3.3 

Люцерна         
3-го року 90 

1 600 17.5 21.5 5 188 17.5 19.5 3 
2 600 22.6 26.6 5 188 22.6 24.6 3 
3 600 14.7 18.7 5 188 9.7 11.7 3 
4 600 22.7 26.7 5 188 21.7 23.7 3 
5 600 13.8 17.8 5 188 9.8 11.8 3 
6 600 26.8 30.8 5 188 25.8 27.8 3 
7 600 13.9 17.9 5 188 12.9 14.9 3 

Озима 
пшениця 90 

0 1000 1.9 15.9 15 104 26.8 30.8 5 
1 500 13.5 17.5 5 156 10.5 11.5 2 
2 500 2.6 6.6 5 156 20.5 21.5 2 

Озима 
пшениця          

+               
злакобобові 
на зелений 

корм 

90 

0 1000 1.9 15.9 15 104 31.9 4.9 5 
1 500 13.5 17.5 5 156 12.5 13.5 2 
2 500 2.6 6.6 5 156 22.5 23.5 2 
         

1 300 8.8 12.8 5 94 4.8 5.8 2 
2 500 30.8 3.9 5 156 28.8 29.8 2 
3 500 12.9 16.9 5 156 7.9 8.9 2 

Кукурудза 
на зерно 90 

1 600 12.7 16.7 5 188 12.7 14.7 3 
2 600 23.7 27.7 5 188 15.7 17.7 3 
3 600 4.8 8.8 5 188 27.7 29.7 3 
4 600 21.8 25.8 5 188 19.8 21.8 3 
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Рисунок 3.2 – Укомплектований графік поливів 
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Графік поливу при зрошуванні дощуванням (роботи дощувальних 

машин) 

При  дощуванні  графік  поливу  культур,  що  входять  в  сівозміну, 

необхідно  пов'язати  з  витратою  і  продуктивністю  дощувальних  машин  і 

установок.  

Тривалість поливу залежить від кількості та продуктивності 

дощувальних машин і установок, а також від продуктивності праці за 

спушування ґрунту після поливу. В добу зазвичай проводять полив на 

стількох гектарах, скільки можуть розпушувати за добу.  Ґрунту спушують 

через 2 – 5 днів після поливу.   

Зрошення передбачається дощувальною машиною «Bauer Centerliner» 

168 CLS. Витрата 80 л/с. Полив цілодобовий (t=86400 секунд) з коефіцієнтом 

використання робочого часу КВ= 0,80 і коефіцієнтом техніки поливу КПТ= 

1,15 . Структура сівозміни, режим зрошення приведені в табл.4.3. Поля 

сівозміни рівновеликі, площа поля нетто F=90,0 га. 

Основні показники технічної характеристики машини, якості роботи, 

експлуатаційні та енергетичні показники наведено в таблиці  3.1. 

Для побудови графіка поливу сівозміни в таблицю укомплектування 

(табл.3.4) вписуємо строки і норми поливів всіх полів, зайнятих відповідними 

культурами. Після чого визначаємо тривалість кожного поливу за формулою: 

 

                                                       (3.4) 

 

де  km   - поливна норма культури, м3/га;  

   - площа поля (нетто);  

Q – витрата дощувальної машини, л/с  

 t - коефіцієнт, що характеризує тривалість роботи машини за  добу;  

  - коефіцієнт  техніки  поливу;  

  - коефіцієнт  використання робочого часу машини за добу [6]. 
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При поливній нормі km =300 м³/га тривалість поливу складе: 

 

5
80,04,8680
15,130090





n діб 

 

Аналогічно визначаємо тривалість поливу кожного поля сівозміни 

(культури). 

 Нижче за таблицю будуємо укомплектований графік поливів (рис.3.3). 

Кожен полив представлений на цьому графіку прямокутником, ордината 

якого рівна витраті води дощувальної машини, абсциса – тривалості поливу. 

 У таблицю укомплектовування вносяться поливи кожного поля 

сівозміни в окремий рядок. Після цього приступаємо до укомплектування 

графіка поливів. 

 Дотримуючись викладених вище правил укомплектування, треба так 

розташувати поливи, щоб кількість одночасно працюючих машин була 

якнайменшою. У даній роботі одночасно працюють чотири машини. 

 Одержані строки поливу в укомплектованому графіку роботи 

дощувальних машин змістилася в якихось межах по відношенню до 

рекомендованих. 

 Для наочності нові терміни поливів вносимо в таблицю 

укомплектовування (пунктирні лінії) і порівнюємо з рекомендованими 

(табл. 4.4). 

 Оскільки одночасно працюють чотири дощувальні машини, витрата 

води, необхідна для зрошування даної сівозмінної ділянки складе 4*80 = 320 

л/с. 
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600

11 11 11 116 Кукурудза на зерно 90
600 600 600

500 500

9 9 6 9 95 Озима пшениця + злакобобові на зелений корм 90
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4 Озима пшениця 90
500 500

9 9

600
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11

3 Люцерна 3-го року 90
600 600 600 600 600 600

600 600 600 600

11 11 11 11 11 112 Люцерна 2-го року 90
600 600 600
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9 11 11 11 11

I II III

1 Яровий ячмінь + літній посів люцерни 90
500 600 600 600

I II III I II III
Липень Серпень Вересень

I II III I II III IN поля Культура F, га Квітень Травень Червень
II III

 
 
 

Таблиця 3.4 – Відомості укомплектування графіку поливів ДМ «Centerliner 168 CLS» 
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Рисунок 3.3 – Укомплектований графік поливів сівозміни дощувальною машиною «Bauer Centerliner 168» 
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На підставі графіка роботи дощувальної машини «Bauer Centerliner 

168 CLS», необхідно  визначити  розрахункову витрату НЕТТО і БРУТТО[8]. 

 

                                                QНЕТТО =∑Qi ,                                         (3.5)  

 

де Qi – всі одночасно працюючі машини. 

QНЕТТО = 80·4=320 л/с 

QБРУТТО = QНЕТТО /0,92 = 348 л/с.   

 

 

4.4 Розрахунок елементів техніки поливу  

 

Інтенсивність штучного дощу - це кількість опадів, створюваних цією 

дощувальною системою в одиницю часу на одиницю площі (на практиці 

прагнуть до проектування таких систем, які створюють штучний дощ 

однакової інтенсивності в кожній точці зрошуваної площі).  

Середня інтенсивність дощу порівнюється зі швидкістю поглинання 

води в ґрунт, при якій не утворюються калюжі і поверхневий стік.  

Визначення інтенсивності штучного дощу 

 

bL
Q

cp 
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 , мм/хв.,                                   (3.6) 

 

 

де l  та b – довжина та ширина полоси зволоження з однієї позиції, м; 

Q – витрата дощувальної машини, л/с [14]. Звідси  

 

21,0
108210
8060





ср  мм/хв. 
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Визначення  добової і сезонної продуктивності дощувальної машини 

        Продуктивність  дощувальної машини за зміну розраховують за 

формулою: 

 

,
6,3








m

KQt зм
зм га                                (3.7) 

 

де m  - поливна норма, м3/га; 

  - коефіцієнт, який враховує втрати води на випаровування (1,1 – 1,2); 

t  - тривалість зміни, год; 

Q  - витрата дощувальної машини, л/с; 

змK  - коефіцієнт використання змінного часу машини [14]. 

 

68,2
2,1600

80,08086,3





зм  га 

 

Продуктивність  дощувальної машини за добу: 

 

,добзмдоб KN                                               (3.8) 

 

де N - кількість змін за добу  

добK  - коефіцієнт, який враховує використання часу за добу [14]. 

 

43,68,0368.2 доб  га 

 

Продуктивність  дощувальної машини за сезон: 

в
нт
срсезсез КMcTQW  4,86                                 (3.9) 

 

де T - тривалість поливного періоду, діб; 
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c –частка годин роботи на поливі за добу (с= 24t); 
t –кількість годин роботи за добу;  

сез –сезонний коефіцієнт використання часу на поливі (0.8);  

нт
срM –середньозважена зрошувальна норма, м3/га; 

вК   - коефіцієнт випаровування поливної води (1.2 -1.3). 

Q  - витрата дощувальної машини. 

 

13641158/809288,04,86 сез  га 

 

Визначення кількості дощувальних машин, що працюють одночасно  

 

Кількість дощувальних машин для поливу сівозміни складає: 

 

 штFN
сез

нт
cее ,


                                                    (3.10) 

 

де нт
cееF  - площа нетто сівозміни, га [14]. 

 

49,3
136
540

N  машини. 
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4 ЗРОШУВАЛЬНА, ВОДОЗБІРНО - СКИДНА І ДРЕНАЖНА МЕРЕЖІ 

 

4.1 Технічна схема зрошуваної ділянки і зрошувальна мережа 

  

Зрошувані ділянки розміщують відокремлено в узгодженні із 

зрошувальною мережею, способом і режимом зрошення. Велику увагу при 

цьому приділяють питанню захисту ґрунтів від іригаційної ерозії, яка 

проявляється, як правило, на ділянках з крутістю схилу понад 1-2° за 

неправильного режиму зрошення і порушення відповідної агротехніки. 

Поля сівозміни за можливістю нарізують у вигляді прямокутників або 

близьких до них форм. У рівнинних степових і лісостепових районах їх 

розміщують довшими сторонами перпендикулярно напрямку пануючих 

вітрів, а на схилах - уздовж горизонталей; у районах надмірного зволоження - 

вздовж схилу або під невеликим кутом. 

Розміщення полів з урахуванням рельєфу і ґрунтів має виключно 

важливе значення, особливо в районах складного, пересіченого рельєфу і 

розвитку водної ерозії ґрунтів. 

В умовах складного ерозійного рельєфу і строкатого ґрунтового 

покриву не завжди можна нарізати поля з достатньо довгими гонами і 

доброю конфігурацією. Це пояснюється складністю умов розміщення полів, 

необхідністю проведення в полях додаткових заходів щодо затримання і 

використання стоку дощових та зливових вод для нагромадження вологи й 

запобігання змиву. 

Організація території зрошуваних земель повинна бути узгоджена із 

зрошувальною мережею, а на заліснених землях - з полезахисними смугами. 

Межі полів встановлюють, як правило, по постійних каналах і лісосмугах. 

У дипломному проекті для зрошення сівозмінної ділянки 

використовується дощувальна машина «Centerliner 168 CLS». Зрошувана 

ділянка запроектована як прямокутник – ширина зрошуваної площі 340 м, а  

довжина поля відповідно складає 2640 м. 
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Площа одного поля зрошуваної сівозміни складає 90 га. Площа всієї  

восьмипільної сівозміни  складає 540  га. Зрошувальна мережа проектується 

закритим трубопроводом, який роміщується посередині кожного поля з 

гідрантами. Трубопровід зрошуваної ділянки складається з  

азбестоцементних труб (ВТ-12) та сталевих із допустимим тиском 32  м. 

Забір води для поливу данної ділянки здійснюється з Санжейського 

водосховища,  розташованого в Овідіопольському районі Одеської області.  

Внутрішньогосподарська зрошувальна мережа для дощувальної 

машини «Bauer Centerliner» 168 CLS у плані повинна розміщуватися за 

прямокутною схемою. Відстань між зрошувальними трубопроводами 

призначається відповідно до ширини захоплення дощувальної машини і з 

урахуванням доріг і лісосмуг.  

 

5.2 Визначення розрахункових витрат зрошувальної мережі 

 

Гідрологічний режим джерела зрошування і пропускна спроможність 

мережі і споруджень зрошувальної мережі повинні забезпечувати своєчасне 

подання води на зрошувані землі в кількості, що гарантує отримання 90% 

середньорічної продукції рослинництва за не менше чим 20-річний період 

спостережень, отримуваній при повному задоволенні потребі рослин у воді і 

забезпеченні оптимальних агротехнічних умов. 

Автоматизація зрошувальних систем повинна забезпечувати 

найбільший техніко-економічний ефект в процесі експлуатації меліоративних 

систем, максимальна відповідність між водоподанням і водоспоживанням.  

Увесь процес від водозабору до поливу необхідно розглядати як 

єдиний і безперервний. 

Основною розрахунковою витратою є витрата каналу, яку подають на 

сівозмінну ділянку або визначають за укомплектованим графіком водо подачі 

або з залежностями. 

Залежності мають вигляд: 
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сіврозсів FgQ  ,                                                          (4.1) 

 

 – розрахункова ордината укомплектованого графіку гідромодуля, 

л/с на 1 га; 

сівF  - площа сівозмінної ділянки. 

За розрахункову беруть максимальну ординату укомплектованого 

графіку гідромодуля в тому випадку, якщо її розміри не менше однієї декади; 

в інших випадках за розрахункову беруть середню величину із значень, 

близьких до максимальної ординати за період не менше однієї декади. 

Витрати всіх ланок зрошувальної мережі в межах сівозмінної ділянки 

повинні бути вказані послідовно від молодших ланок до старшим з 

урахуванням втрат: 

 

ΣQ бр
во =Q нт

рвг. ,                                                    (4.2) 

 

ΣQ бр
рвг.  = Q нт

сів .                                                   (4.3) 

 

Розрахункові витрати зрошувальної мережі каналів при дощуванні 

визначаються згідно з графіком поливів, що враховує кількість і параметри 

дощувальною техніки. 

Нормальна витрата дільничного каналу в цьому випадку дорівнює сумі 

витрат одночасно працюючих дощувальних машин на полі. 

Формула нормальної витрати має вид: 

 

 Q нт
рмг.  = ΣQбр

рг. .                                                 (4.4) 
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Мінімальну витрату води старших зрошувальних каналів визначають 

як суму цілого числа витрат дільничних розподільників. Для того, щоб 

запобігти замулення і засміченість каналів мінімальна витрата води повинна 

становити не менше 40 % нормальної витрати. Необхідність у пропуску 

форсованих витрат води по каналах виникає при зміні умов водообігу, площі 

під вологолюбними культурами, складу культур, а також в сильно посушливі 

періоди [19]. 

 

4.3 Гідравлічний розрахунок зрошувальної мережі  

 

Гідравлічний розрахунок трубопроводів полягає в підборі їх діаметрів 

відповідно розрахунковим витрат води, визначенні шляхових і місцевих 

втрати напору для встановлення необхідного повного напору в голові і по 

ділянках зрошувальної мережі з трубопроводами [19]. 

На підставі розрахункових витрат і оптимальних швидкостей руху води 

в трубопроводах попередні діаметри їх, мм, розраховують за формулою: 

 

V
QD

41000

,                                                   (4.5) 

 

де Q  – розрахункова витрата для даного трубопроводу, м3/с; 
V  – швидкість води в трубопроводі, м/с. 

Економічно найвигідніший діаметр труб можна приблизно визначити 

по таблицях Шевельова Ф.А, де він виділений потовщеними вертикальними 

лініями. 

Для того, щоб уникнути замулення трубопроводу необхідно, щоб 

транспортуюча здатність потоку води в ньому була більше, ніж мутність 

транспортуючої води. 

Розрахунковий напір у трубопроводі можна визначити за формулою: 
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гідрвілlгеод HhhНН .   ,                                       (4.6) 

 

де геодН  - геодезична різниця в оцінках на початку і кінці 

розрахункової ділянки трубопроводу, м; 

 lh  - втрати напору на розрахунковій ділянці по довжині 

трубопроводу, м; 

 h  - втрати напору на подолання місцевих опорів по довжині 

трубопроводу, м; 

гідрвілН .  - необхідний вільний тиск в гідранті в розрахунковій точці 

трубопроводу, м. 

 Місцеві втрати в зрошувальних трубопроводах становлять 5 - 10 

% від шляхових, тобто: 

 

  lhh )1.005.0( ,                                            (4.7) 

 

Розрахунковий тиск для розгалуженої закритої зрошувальної мережі 

визначають по трасі трубопроводів, які підводять воду до найбільш 

віддаленого і який має найбільшу позначку поверхні землі гідранта. 

Втрати напорів визначають окремо для кожної ділянки розрахункової 

траси трубопроводу з різними витратами і діаметрами. 

Загальні втрати напору на розрахунковій трасі трубопроводу знаходять 

підсумовуванням втрат на окремих її ділянках. 

Втрати по довжині визначають за формулою: 

 

gD
lht 2

2
,                                                     (4.8) 

 

де l  - довжина ділянки трубопроводу, м; 
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D  - діаметр труб, м; 

V  - швидкість руху води у трубопроводі, м/с; 
  - коефіцієнт гідравлічного опору [19]. 

 Гідравлічним ударом називається зміна тиску в трубопроводах 

при різкій зміні швидкості руху рідини. Підвищення тиску при гідравлічному 

ударі може призвести до розриву трубопроводу, за рахунок того, що 

підвищення може бути надто великим [19]. 

Теорію гідравлічного удару розробив Н.Е. Жуковський. За його 

теорією, при швидкому закритті засувки у трубопроводі швидкість руху води 

зменшується до нуля і відбувається перехід кінетичної енергії в потенційну. 

Цей перехід призводить до підвищення тиску. 

Також Жуковський запропонував розраховувати ударний тиск від 

гідравлічного удару за формулою:  

 

gaVH у    ,                                                       (4.9)  

 

де: a - швидкість поширення ударної хвилі, м / с;  

      V - швидкість руху води в трубопроводі при нормальній роботі м / с.  

Шляхом пристрою ємностей для випуску води, водоповітряних 

клапанів, зворотних клапанів і просто гасителів гідравлічного удару можна 

уникнути підвищення тиску [15]. 

Відповідно укомплектованому графіку роботи дощувальної на системі 

одночасно працюють 4 дощувальні машини, що відповідає витраті 

3204*80 неттоQ л/с. З урахуванням коефіцієнта корисної дії ЗОС 

93,0  витрата системи буде дорівнювати 348
92,0

320
бруттоQ  л/с.  

Для розподілу витрат по окремих ділянках трубопроводів і 

гідравлічного розрахунку мережі з нанесенням всіх розрахункових ділянок, 

витрат, що протікають по ним, і розрахункових точок. Розподіливши 

розрахункові витрати по ділянках, приступаємо до визначення діаметрів, 
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матеріалу трубопроводів і втрати напору в них. Тому при напорі 45 м, 

необхідно брати азбестоцементні труби.  

Одним із визначальних факторів, що впливають на вибір матеріалу 

труб, є напір. Тому на початку гідравлічного розрахунку матеріал труб, 

вибираємо в залежності від приблизно визначеного напору.  

За формулою (4.6) визначаємо розрахунковий напір на початку 

трубопроводу: 

Нг = 4 м; Σhl = 61,4 м; hнс = 1,5 м; Hсв = 32 м. 

 

Нm = 4 + 61,4 + 1,5 + 32 = 98,9 м 

 

Далі за таблицями Шевельова Ф.А залежно від витрати і швидкості 

руху води ( 85,16,1 V  м/с) виписуємо у відповідні графи схеми діаметр, 

швидкість і втрати напору на 1 км. Потім для кожної ділянки обчислюємо 

втрати напору. 
 

5.4 Гідротехнічні споруди на зрошувальній, водозбірно-скидній і 

колекторно-дренажній мережі 

 

Проектування гідротехнічних споруд необхідно проводити, виходячи  

з вимог комплексного використання водних ресурсів, кооперування об’єктів 

будівництва на підставі схем розвитку і розміщення галузі водного 

господарства і схем комплексного водовикористання водотоку чи водойми. 

Тип споруди, її параметри при  компонуванні, а також розраховані 

рівні води обираємо на основі порівняння  техніко - економічних варіантів 

показників і з урахуванням : 

    - місця побудови споруд, природних умов району ( кліматичних, 

техніко - економічних, гідротехнічних, сейсмічних, топографічних); 

    - заходів, що забезпечують потрібну якість води,  збереження 

надійного санітарного режиму в водоохоронній зоні, обмеження  
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потрапляння біогенних елементів із обмеженням їх кількості не вище 

гранично- допустимих концентрацій; 

    - умов постійної і непостійної експлуатації споруди; 

    - умов і методів проведення робіт, наявності трудових ресурсів; 

       - зміни термічного режиму. 

    При проектуванні гідротехнічних споруд необхідно забезпечити: 

   - надійність споруди й умов експлуатації, а також умов для 

зменшення несприятливих впливів наносів, солей, плаваючих предметів; 

   - постійне спостереження за роботою і станом споруд і 

обладнання в періоди будівництва й експлуатації; 

   -   найбільш повне використання місцевих будівельних 

матеріалів; 

  - нормативний строк будівництва при найбільш високій ступені 

механізації роботи і найменших трудових затратах; 

   - організацію рибоохоронних заходів, збереження цінних 

сільськогосподарських земель.   

Гідротехнічні споруди на зрошуваних каналах зазвичай 

застосовуються на постійних каналах: водовипуски в  дільничні 

розподільники і в зрошувачі, а також кінцеві аварійні скидання. На 

зрошувачах такими спорудами є кінцеві скидання. Ці споруди розміщаються 

відповідно у голові і кінці каналу і будуються по розроблених типових 

проектних рішеннях (ТПР) [11]. 

   Розміщення гідрантів, засувок, скидань і вантузів залежно від 

рельєфу місцевості виконується на генплані зрошувальної мережі. 

 Гідротехнічними називають споруди, призначені для використання 

природних ресурсів (річок, озер, морів, ґрунтових вод) або запобігання 

(зменшення) шкідливої дії води на навколишнє середовище (боротьба з 

повенями, розмивом берегів, захист від селевих потоків та ін..). 
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 За допомогою гідротехнічних споруд здійснюють ті або інші 

водогосподарські заходи, створюються водосховища, регулюються витрати 

та рівні води, здійснюється пропуск льоду та наносів та ін.. 

 Гідротехнічні споруди бувають різного призначення та будуються в 

різних природних умовах. 

 За родом водотоку або водойми, на якому вони побудовані, 

гідротехнічні споруди розділяють на річні, морські, озерні або ставкові, 

внутрішньосистемні або мережеві (на гідротехнічних системах) та підземні. 

 Мережеві меліоративні споруди розділяють на регулюючі (регулятори 

або шлюзи-регулятори, водовипуски, перегороджувані та скидні вододіли), 

водопровідні (дюкери, труби, акведуки, зливовідводи, та ін..) та сполучаючі 

(перепади, швидкотоки та ін..). 

 По умовам взаємодії з водотоком або водоймою і по характеру 

виконуючих функцій розрізняють гідротехнічні споруди: 

 водопідпірні (греблі, дамби та ін..), які перегороджують водотік або 

перегороджують водосховище (наприклад, наливне), ставок та приймають 

напір води. Ділянка водотоку (водойми) вище водопідпірної споруди 

називається верхнім б’єфом, нижче – нижнім б’єфом; різниця рівнів води в 

верхньому та нижньому б’єфі безпосередньо біля споруди називаються 

напором на споруді; 

 водопровідні (канали, трубопроводи, гідротехнічні тунелі, лотки та ін..), 

що служать для подачі води до місцях споживання, наприклад із річки на 

зрошувані землі; 

 водозабірні, що служать для забору води із водотоків та водойм; 

 водоскидні (водозливи, глибинні водоскиди, водовипуски та ін..) – для 

скиду надлишків води (паводків) та корисних «попусків» в нижній б’єф, для 

підтримання необхідних санітарних умов в нижньому б’єфі, глибин для 

судноплавства та ін..; 
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 регулюючі (струмененапрямлені дамби, берегоукріплювальні споруди 

та ін..), призначені для регулювання взаємодії потоку з руслом (боротьба з 

розмивами та відкладення наносів), захисти берегів від дії хвиль та течій. 

 За цільовим призначенням гідротехнічні споруди розділяються на 

споруди загального призначення та спеціального. До споруд загального 

призначення відносяться водопідпірні, водоскидні та регуляційні споруди, 

використовувані для різних галузей народного господарства та призначені 

для забезпечення необхідного підпору та ємкості водосховища, пропуск 

передбачуваного паводкової витрати та т.д.  

До спеціальних відносяться споруди, призначені для потреб однієї 

галузі водного господарства. Спеціальні споруди бувають меліоративні 

(канали, насосні станції, та ін., призначені для осушення, зрошення та 

обводнення земель); водоенергетичні (споруди гідростанцій та ГАЕС, 

воднотранспортні (канали, судноплавні шлюзи, причали, хвилеломи та ін.); 

лісосплавні (колодо спуски, плотоходи та ін.); рибогосподарські (рибоходи, 

рибопідйомники, рибоводні ставки та ін.); для водоспоживання та 

водоскидання (водозабори, насосні станції, канали, колектори, очисні станції 

та ін.); для боротьби з повенями, селями, ерозією ґрунту (захисні дамби, 

зливостоки та ін.); для використання ґрунтових вод (підземні водозабори та 

ін.); для створення водосховищ, шламонакопичувачів (дамби, трубопроводи 

та ін.). 

 В ряді випадків застосовують суміщені споруди, які одночасно 

виконують декілька функцій, наприклад суміщені споруди ГЕС (з 

водозбірними отворами), судноплавні шлюзи – водоскиди, водоскиди, 

суміщені з водозаборами, та ін.. 

 За умовами використання річні гідротехнічні споруди розділяються на 

постійні, використовувані при постійній експлуатації, та тимчасові. При 

цьому до тимчасових відносяться споруди, використовувані тільки в період 

будівництва або ремонту постійних споруд. 

 Постійні гідротехнічні споруди розділяються на основні та другорядні. 
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 До основних відносяться гідротехнічні споруди (греблі, дамби, 

водоскиди, канали, трубопроводи, водозабірні споруди, зрівняльні 

резервуари, будівлі ГЕС, ГАЕС та насосних станцій; судноплавні шлюзи та 

суднопідіймачі, рибопропускні та рибозатримуючі споруди та ін.), 

руйнування яких призводить до порушення нормальної роботи 

електростанцій, припинення або зменшення подачі води в зрошувальні 

системи, підтоплення осушуваної та затоплення обвалованої території, 

припинення або скорочення судноплавства, лісосплаву. 

 До другорядних відносяться гідротехнічні споруди (ремонтні затвори, 

струмененапрямлені та роздільні стінки та дамби, пали судноплавних 

шлюзів, берегоукріплювальні та льодозахистні споруди та ін.), 

 Постійні гідротехнічні споруди розділяють на чотири класи (I – IV). 

При встановленні класу враховують наслідки при аварії або порушені 

експлуатації споруди, оцінюють збитки народному господарству, нанесений 

переривами в постачанні населення та підприємств водою та 

електроенергією, припиненні поливу сільськогосподарських угідь та т. п. 

 Клас основних гідротехнічних споруд комплексного гідровузла, 

забезпечують потреби декількох учасників водогосподарського комплексу 

(наприклад, меліорації, енергетики та водного транспорту), слід 

встановлювати як для учасника, показники якого відповідають найбільш 

високому класу. 

 Водопровідні споруди служать для подачі води до місць її споживання, 

наприклад із водосховища на зрошувані землі або до гідростанції. Вони 

представляють відкриті (канали, лотки та ін.) або закриті (тунелі, 

трубопроводи та ін.) штучні русла (водоводи). 

 Водопровідними спорудами на каналах називаються споруди, 

побудовані для транспортування води на ділянках перетину каналів з 

природними (балки, яри, річки, значні перевищення відміток місцевості) та 

штучними (канали, дороги, насипи та ін.) перепонами, зустрічаючими на 

трасі каналу. До них відносяться трубчаті водотоки, труби-зливовідводи, 
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акведуки, селепроводи, лотки, дюкери, тунелі, а також різні водопровідні 

пристрої при будівництві інженерних споруд (труби, лотки, тунелі та ін.). 

Водопровідні споруди іноді влаштовують в комплексі з регулюючими. 

 Тип водопровідної споруди вибирають в залежності від місцевих умов, 

на основі техніко-економічного порівняння варіантів. 

 Акведуки, селепроводи та лотки 

 Акведуки – це водоводи в вигляді моста. Вони призначені для 

перекидання витрати каналу через річки, дороги, яри, суходоли та інші 

пониження місцевості. Їх будують, якщо габарит дороги, рівень води 

перетинаючого каналу або річки нижче прогонної частини акведука. Опори 

акведуків роблять аналогічні опорам, застосованим в містобудівництві. По 

суті це мости, у яких прогонною будовою служить лоток, заповнений 

текучою водою. 

Акведуки бувають залізобетонні (монолітні або частіше збірні), 

дерев'яні, металеві та комбіновані; останні три типу застосовують досить 

рідко. 

Дюкери це напірні трубопроводи, які прокладаються під руслом каналу, 

на схилах долини або під дорогою для пропуску витрати перетинаючих їх 

каналів.  

За матеріалом дюкери можуть бути бетонними, залізобетонними, 

сталевими, дерев'яними і комбінованими.  

За умовами експлуатації і виробництва робіт дюкери можуть бути 

заглиблені в ґрунт або укладені на поверхні – варіант вибирають на основі 

технікоекономічного порівняння варіантів. 

До дюкеру пред'являються наступні основні вимоги: можливість 

регулярного огляду, ремонту та очищення споруди в період експлуатації; 

водонепроникність всіх швів; незамулюваність при пропуску малих витрат; 

відведення фільтраційних і інших вод за межі споруди. 
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У гідравлічному відношенні дюкер представляє напірний трубопровід, 

і, отже, гідравлічний розрахунок його проводять як для напірної труби з 

урахуванням всіх втрат  

Швидкотоки. 

Швидкотік це облицьований лотковий або трубчастий канал постійної 

або змінної ширини з вертикальними, укісними стінками і з ухилом дна 

більше критичного. Значний ухил обумовлює бурхливий або надбурхливий 

режим руху потоку на швидкотоках. Завдяки простій, технологічній і 

економічній конструкції швидкотоки є найпоширенішими прилягаючими 

спорудами. Розміри поперечного перерізу і ухил дна швидкотоку визначають 

гідравлічними розрахунками в ув'язці з топографічними і геологічними 

умовами району їх будівництва. 

В останній час широкого поширення набули трубчасті швидкотоки з 

безнапірним режимом течії потоку в збірних або монолітних трубах. 

Застосування цих конструкцій дозволяє-практично виключити такі явища, як 

розбризкування води з лотка, перезволоження ґрунту зворотних засипок, 

підняття внаслідок цього рівня ґрунтових вод і т.д. 

Перепади 

Перепади влаштовують в тих випадках, коли через великі ухилів 

місцевості (i>0,2) або крутих перепадів її швидкотоки виявляються 

недоцільними. Транзитна частина перепадів являє собою систему чергуються 

ділянок: горизонтальних (ступенів) і вертикальних або похилих (сполучають 

стінок). 

За кількістю ступенів розрізняють одне і багатоступінчасті перепади, 

по гідравлічним умовах роботи - відкриті (безнапірні), а також напірні і 

напівнапірному. Проточна частина перепадів може бути виконана з бетону, 

залізобетону, бутобетона, каменю, дерева, хворостяних матеріалів і ін. 

За великої протяжності траси ділянки сполучення перепад можна 

виконати у вигляді комбінованої споруди, що має одноступінчасті перепади, 

з'єднані між собою ділянками швидкоплинних каналів. 
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4.5 Польові і експлуатаційні  дороги, лісосмуги всередині 

зрошувальної системи  

 

Під час проектування зрошуваних ділянок слід забезпечити правильне 

розміщення лісових смуг і польових доріг, щоб уникнути концентрації стоку 

вздовж їхніх меж, що призводить до утворення ярів. Агротехнічно однорідні 

ділянки своїми довгими сторонами повинні розміщуватися поперек схилів, а 

їхній основний обробіток слід проводити вздовж горизонталей. 

 Захисні лісові смуги проектуються по межах полів і ділянок, що 

окремо обробляються, для захисту полів від водної і вітрової ерозії ґрунтів та 

створення мікроклімату для сільськогосподарських культур на земельній 

ділянці. Умови їх проектування визначаються комплексним 

лісомеліоративним проектом. 

Польові дороги проектують для узгодженого забезпечення зв'язку 

сівозмінних масивів, ділянок, які окремо обробляють, з магістральними і 

міжгосподарськими дорогами. Вони призначаються для перевезення 

вантажів, людей, сільськогосподарських машин тощо. За змістом, 

призначенням, шириною й умовами проектування польові дороги 

поділяються на основні і допоміжні; основні обслуговують більшу частину 

сівозмінного масиву або всю сівозміну і проектуються по межах полів, 

допоміжні обслуговують одне-два поля і проектуються по межах полів або 

ділянок, що окремо обробляються. Ширина основних польових доріг - 5-6, 

допоміжних - 3-4 м. 

Лісосмуги проектуються для зниження швидкості вітру, випаровування 

з поверхні поля вологи, послаблення дії суховіїв, зниження ступеня 

заростання каналу. Їх висаджують із високорослих порід дерев. Розміщують 

уздовж водозбірно-скидних і дренажних каналів, побудованих доріг, по 

краях водойми, полів сівозміни 
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Лісосмуги проектуються згідно з «Рекомендаціями по проектуванню 

та вирощуванні захисних лісових насаджень на зрошених землях». Площа, 

відведена під лісосмуги, повинна складати не більше 4% від площі зрошення. 

Відстань між лісосмугами приймається в залежності від типу ґрунтів, 

розрахованої висоти порід дерев, способів та техніки поливу. При цьому 

відстань між повздовжніми лісосмугами не повинно перевищувати 800м, 

поперечними – 2000м, а на пісчаних ґрунтах -1000м. 

Відстань між основними лісосмугами приймаємо з урахуванням 

відстані дії смуг (що дорівнює 20-30–разовій висоті дерев) і вимог 

механізації поливу й обробітку ґрунту. Як правило, ця відстань складає 500-

900м. 

Лісосмуги вздовж каналів складаються, як правило, з двох, рідше – з 

чотирьох рядів дерев.   

Повздовжні лісосмуги  слід передбачати трьох, а поперечні дво 

рядними. При цьому перший ряд насаджень розміщуються на відстані 2м від 

трубопроводу. Лісосмуги по краям зрошувальних земель необхідно 

проектувати багаторядними. 

Лісосмуги вздовж дороги розміщаються на відстані 2.5 – 3м від брівки 

кювета. 

Способи та техніку поливу захисних лісних насаджень слід 

передбачувати таким же, як і для зрошувальних сільськогосподарських угідь.  

Експлуатаційні дороги, лісосмуги всередині системи поділяються на: 

 -  міжгосподарські дороги, які служать для зв’язку господарств між 

собою, райцентром і залізничними станціями; 

  - дороги, що з’єднують  центр господарства з фермами, бригадами; 

У даному випадку ми маємо лише польові й експлуатаційні дороги. 

 Польові дороги забезпечують під’їзд до кожного поля сівозміни і 

найближчих міжгосподарських доріг.  

Експлуатаційні дороги призначені для обслуговування, утримання й 

ремонту каналів і споруд на меліоративній мережі. 
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Дороги проектуються вздовж постійних каналів, розподільчих і 

польових трубопроводів, а також уздовж поливних ділянок у верхній або 

нижній їх частині. В першому випадку дорога розміщується в верхній 

частині поля без кювета з низового боку. 

 Ширина господарських доріг приймається 6,5м, польових і 

експлуатаційних – 5,0м; кювети трапецеїдального і вертикального перерізу. 

Глибина кюветів на супіщаних ґрунтах – 0,3 -0,4м, на пилуватих – 0,5-

0,6м[2]. 

 

5.6 Заходи щодо організації експлуатації 

 

Експлуатація зрошувальних систем і окремо розташованих 

гідротехнічних споруд є комплексом технічних, організаційних і 

господарських заходів, що забезпечують підтримання в справному стані 

зрошувальної мережі, споруд і устаткування, періодичний їх огляд, 

проведення попереджувальних ремонтів, виявлення і ліквідацію аварій, 

водорозподіл, регулювання водного режиму ґрунтів, керівництво і контроль 

за підготовкою водокористувачами зрошувальної мережі і споруд до роботи 

у вегетаційний період тощо. 

Повна юридична відповідальність за експлуатацію гідротехнічних 

споруд, що входять до комплексу Козійського водосховища, використання 

його водних ресурсів (забір води на водопостачання, наповнення в період 

паводку та спрацювання в літньо-осінній період) покладається на 

Татарбунарське міжрайонне управління зрошувальних систем. 

Служба експлуатації Татарбунарського МУВГ здійснює експлуатацію, 

нагляд і догляд за станом гідротехнічних споруд. 

У своїй діяльності служба експлуатації та працівники, що 

безпосередньо виконують роботи на водоймі, повинні керуватись: 

посадовими інструкціями; 
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    - чинними нормативними документами, названими в розд. 2, 6; 

вказівками ДПРСО; 

- чинними нормативними документами; 

- Законом України про охорону довколишнього природного 

середовища; 

- Водним Кодексом України. 

Контроль за експлуатацією водосховища здійснюється структурними 

підрозділами Одеського обласного управління водних ресурсів. 

Основні завдання та правила 

Основними завданнями експлуатаційного персоналу є: 

- охорона та систематичний нагляд за станом споруд; 

- забезпечення задовільного технічного стану споруд; 

- здійснення профілактичних оглядів, поточного та капітального 

ремонту; 

- виконання польових робіт, камеральна обробка отриманих даних, 

систематизація та узагальнення матеріалів спостережень; 

- дотримання правил безпеки. 

Згідно з названим, нижче наведений короткий перелік робіт і заходів 

служби експлуатації водосховища, згідно з яким експлуатаційні працівники 

зобов'язані: 

- проводити наповнення та спрацювання чаші водосховища з 

урахуванням притоку води, природного стоку річок, попусків води в нижній 

б'єф і видачі води користувачам за затвердженим графіком; 

- здійснювати облік надходження та спрацювання об'єму води у 

водосховищі, вести звітну технічну документацію з експлуатації 

водосховища; 

- проводити експлуатаційні дослідження споруд; 

- здійснювати та вдосконалювати у процесі експлуатації заходи 

щодо утримання та продовження терміну роботи регулювальної 

ємності водосховища; 
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- здійснювати відомчий контроль за дотриманням усіма 

водокористувачами правил експлуатації акваторії водосховища 

та прибережної захисної смуги, а також за дотриманням 

встановленого режиму землекористування в межах названої зони; 

- здійснювати технічний контроль за всіма спорудами, що входять до 

складу гідровузла, а також за станом берегів, берегоукріплювальними та 

берегозахисними роботами, підтопленням прибережної зони, зсувними та 

іншими процесами, що виникають  як наслідок шкідливої дії вод; 

- утримувати в задовільному технічному стані всі споруди водосховища, 

експлуатаційні дороги, цивільні, громадські, виробничі, підсобно-

допоміжні будівлі та споруди; 

- розробляти, здійснювати та контролювати заходи для приведення в 

належний технічний стан споруд, облаштування водосховища з 

уточненням складу робот, термінів виконання, виконавців; 

- видавати підприємствам, організаціям та установам, діяльність яких 

пов'язана з використанням водних ресурсів водосховища та його берегів, 

приписи на вживання заходів, що забезпечують підтримання та 

покращення технічного стану й облаштування водосховища та його 

берегів, а також контролювати їх виконання; 

- отримувати від усіх організацій (користувачів), що використовують 

водні ресурси водосховища, звіти про забір води, скидання стічних вод та 

інші дані, необхідні для контролю експлуатації водосховища; 

- здійснювати охорону споруд і водосховища; 

- регулярно вести встановлену технічну документацію. 

Візуальні спостереження є складовою частиною натурних 

спостережень і проводяться   з   метою   виявлення   дефектів,    що 

проявилися    в    період експлуатації споруд. 

До візуальних спостережень відносять спостереження за загальним 

станом земляних і бетонних поверхонь, за осіданнями і тріщинами, слідами 

фільтрації й вилуговування, станом льодяного покриву, рухом шуги, льоду. 
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Візуальні спостереження ведуться  шляхом регулярних обходів і 

оглядів, порядок   і   терміни   яких   визначаються   місцевими    

виробничими інструкціями. Усі порушення, виявлені під час обходів, 

фіксуються на місці, а також на планах і розрізах споруд; за подальших 

обходів відзначаються зміни, що сталися у характері й масштабах 

деформації. 

Спостереження за рівнями води у водоймі здійснюються за 

допомогою водомірної рейки. Результати оглядів заносяться в журнал 

візуальних спостережень (форма 3-1), у якому вказуються: дата виявлення 

деформацій, місце розташування (номер пікету й відстань у метрах від 

пікету, осі споруди), характер деформацій і їх розміри: довжина, ширина і 

глибина (для тріщин), площа (для обвалів і зсувів) тощо. Одночасно 

робляться записи про необхідні заходи, терміни їх вживання і фактичне 

виконання. 

До складу обов'язкових інструментальних спостережень за земляними 

і бетонними спорудами входять спостереження: 

• за осіданням споруд і їх елементів, 

• за фільтрацією води крізь земляну дамбу та шви між залізобетонним 

кріпленням; 

• за утворенням і зміною розмірів тріщин; 

     • фільтраційним режимом в основі споруд. 

Інструментальні спостереження повинні проводитися не рідше двох 

разів на рік, а при помітних порушеннях і деформаціях – за необхідності, до 

повної їх стабілізації. 

Земляні і бетонні споруди в ході експлуатації піддаються загальним і 

місцевим деформаціям. 

До загальних деформацій відносять зсув усієї споруди в цілому і 

деформації  окремих  її  елементів   – горизонтальний  і  вертикальний  зсуви, 

поворот і нахил. 

До місцевих деформацій відносять утворення і розвиток тріщин, швів 
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і стирання бетону твердими донними наносами, відкладення бетону, осідання 

і вимивання зворотного засипання, замулення, розмиви дна споруд тощо. 

Усі виявлені ушкодження і дефекти в процесі експлуатації повинні 

бути вчасно усунуті. Спостереження  за  осіданням  – вертикальними    

переміщеннями здійснюються згідно з робочою програмою. Дані 

спостережень дозволяють дати   оцінку   стану   споруд   у   процесі 

експлуатації   шляхом   порівняння фактичних осідань із розрахунковими і 

запланувати заходи щодо встановлення причин, що їх викликали. 

Осідання дамб і гребель вимірюються шляхом нівелювання на 

спорудах поверхневих марок. У безпосередній близькості від споруд повинні 

бути розмічені фундаментальні репери. Результати нівелювання заносяться в 

журнали (Форма 3-3, 3-4, 3-5). 

Дотримання правил експлуатації за ст.78 ВКУ є обов’язком 

водокористувача. 

Контроль за дотриманням водокористувачем правил експлуатації 

здійснюється Одеським обласним управлінням водних ресурсів. 

Усі споруди, пристрої й інші елементи водосховища, розташовані в 

його межах і в межах водоохоронної зони, повинні підтримуватися в 

технічно справному стані. 

Спостереження за «цвітінням» води, замуленням, заростанням, 

підтопленням прибережних територій, переробкою берегів, розвитком 

мілководь і технічним станом споруд водойми ведеться штатними 

працівниками служби експлуатації в порядку виконання службових 

обов’язків. 

Для підтримки належної якості води в водоймі необхідне створення 

достатньої проточності з кратністю водообміну не меншою за 1.  

Для захисту водойми від замулення необхідно підтримувати в 

робочому стані лісосмуги. При обстеженні прибережних смуг працівниками 

служби експлуатації повинні виконуватися візуальні спостереження за 

проявом підтоплення на прибережних територіях. На ділянках, де виявлене 
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підтоплення, вимірюється поширення підтоплення, глибина залягання 

ґрунтових вод. Спостереження за неукріпленими ділянками берегів 

проводяться для встановлення місць абразії й інтенсивності переробки 

берегів. 

Рекогносцирувальне обстеження берегів проводиться тричі на рік: 

навесні – після паводка, у середині літа і восени – перед льодоставом. 

Відповідальність за порушення правил експлуатації 

Згідно зі ст.110 Водного Кодексу України, громадяни і посадові 

особи, винні в порушенні водного законодавства, несуть дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність. 

За порушення, скоєні в межах ділянки відведення водосховища, 

порушники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, 

винні в: 

 самовільному водокористуванні (водозабір); 

 забрудненні і засміченні вод; 

 введенні в експлуатацію об’єктів без очисних споруд і пристроїв 

належної потужності; 

 безгосподарському використанні води (добутої з водних об’єктів); 

 порушенні водоохоронного режиму на водозборах, що викликає їх 

забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища; 

 самовільному будівництві гідротехнічних споруд; 

 пошкодженні водогосподарських споруд і пристроїв; 

 самовільному будівництві підприємств, споруд та інших об’єктів, що 

впливають на стан вод; 

 відсутності гідротехнічних, технологічних, лісомеліоративних та інших 

заходів, які забезпечують охорону вод від засмічення, забруднення і 

виснаження, а також поліпшення їх; 

 порушенні правил експлуатації та встановлених режимів роботи 

водогосподарських споруд і пристроїв [2]. 
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6. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Правові засади екологічної політики закладено в Конституції України, 

яка визначає обов’язком держави забезпечення екологічної безпеки і 

підтримання екологічної рівноваги на території України, а також гарантує 

громадянам право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 

Підґрунтям екологічних правовідносин виступають норми 

екологічного законодавства, які регулює Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», а також розроблені відповідно до 

нього Водний, Земельний, Лісовий кодекси, Кодекс про надра, Закони 

України «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону 

атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними 

відходами», «Про відходи» [5]. 

Антропогенне навантаження на природне середовище збільшується. 

Виникла необхідність розробки і дотримання особливих законів і правил 

користування природними ресурсами, особливо водними, бо вони є одним із 

найважливіших компонентів природного середовища, постійно взаємодіють 

із земельними і лісовими ресурсами, з атмосферним повітрям, забезпечують 

існування людей, тваринного і рослинного світу. Водні ресурси в нашій 

країні є обмеженими і найбільш уразливими з природних ресурсів. 

Щоб вирішити проблеми збереження водних ресурсів України, 

необхідно здійснити комплекс наукових, організаційних, економічних, 

технологічних та інших заходів, спрямованих на охорону та раціональне 

використання водних ресурсів. 

Природоохоронні вимоги охоплюють комплекс організаційно- 

господарських, агролісомеліоративних, агротехнічних, лукомеліоративних та 

інших робіт, які забезпечують збереження водних ресурсів водойми в 

кількісному та якісному відношенні, підтримують задовільний санітарний 
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стан водойми, прибережних захисних смуг і водоохоронної зони на рівні 

чинних норм. 

Водоохоронна зона  

Контроль за веденням господарської діяльності у водоохоронній зоні 

здійснюється Придунайською регіональною інспекцією Держуправління 

охорони навколишнього природного середовища в Одеській області 

Водоохоронна зона водойми визначається проектом на основі вимог таких 

нормативних документів: 

- ВБН 33-4759129-03-92 «Проектування, упорядкування та 

експлуатація водоохоронних зон водосховищ». УНДІВЕП; 

- Лист Мінсільгоспу, Мінрибгоспу та Мінводгоспу СРСР «О мерах по 

предотвращению попадания ядохимикатов в рыбохозяйственные водоемы» 

від 31.08.1979 р; 

- ДБН Б 2 4-1-94 Планування і забудова сільських поселень; 

- Водний Кодекс України; 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них" від 8 травня 1996 р. №486. 

Згідно з цими документами, межа водоохоронної зони Козійського 

водосховища охоплює заплаву, першу надзаплавну терасу, брівки та круті 

схили берегів, а також прилеглі балки та яри. 

З метою створення і підтримання задовільного водного режиму та 

покращення санітарного стану водойми, захисту її від замулення продуктами 

ерозії ґрунтів, захисту від забруднення пестицидами та біогенними 

речовинами, а також захисту від інших негативних процесів, навколо 

водойми виділяється прибережна захисна смуга з особливим режимом її 

використання (ст.88-91 Водного Кодексу України). 

Межі водоохоронної зони встановлюються з урахуванням: 

- рельєфу місцевості, затоплення, підтоплення, інтенсивності 

берегоруйнування, конструкції інженерного захисту берега; 
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- цільового призначення земель, що входять до складу водоохоронної 

зони. Внутрішня межа водоохоронної зони Козійського водосховища 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. 

№486 збігається з мінімальним рівнем води - лінією РМО - 13,3 м БС. 

Зовнішньою межею водоохоронної зони є лінія, прив'язана до контуру 

сільськогосподарських угідь, шляхів, лісосмуг, меж заплав, надзаплавних 

терас, бровок схилів, балок і ярів і визначається найбільш віддаленою від 

водного об'єкта лінією: 

- зони затоплення при максимальному рівні води, в даному 

випадку ФПР 15,0 м.абс; розрахункової зони прогнозованої 50-річної 

переробки берега; 

- зони ерозійної активності (устя ярів, балок, струмків); 

- зони санітарної охорони джерел питного водопостачання; 

- зони лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють охороні 

вод із зовнішньою межею не менш як 1000 м від урізу меженного рівня води; 

- зони земель, відведених на наявних меліоративних системах, але 

не менш як 200 м від брівок каналів і дамб. 

На землях населених пунктів розмір водоохоронної зони, як і 

прибережної захисної смути, встановлюється відповідно до наяавних на час 

встановлення водоохоронної зони конкретних умов забудови. 

Водоохоронна зона встановлюється згідно з проектом і погоджується  

органами охорони навколишнього середовища, земельних ресурсів, 

власниками землі та затверджується Кілійською райдержадміністрацією. 

Прибережна захисна смуга є частиною водоохоронної зони та являє 

собою природоохоронну територію з режимом обмеження господарської 

діяльності. 

У цілому територія водоохоронної зони також є природоохоронною 

територією з регульованим режимом господарської діяльності. 

На території водоохоронних зон обмежується: будівництво нових і 

розширення наявних промислових, сільськогосподарських та інших 
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підприємств, що негативно впливають на санітарно-технічний стан 

водосховища та прилеглих до нього земель: тваринницьких комплексів, 

накопичувачів стічних вод, складів ПММ, добрив та отрутохімікатів, ферм і 

птахофабрик, механічних майстерень, пунктів технічного обслуговування та 

миття техніки й автотранспорту, створення злітно-посадкових майданчиків 

для заправлення літаків сільгоспавіації паливно-мастильними матеріалами і 

отрутохімікатами, складування сміття, влаштування кладовищ, 

скотомогильників тощо. 

Підприємства й об'єкти, які функціонували до створення 

водоохоронної зони продовжують функціонувати при чіткому дотриманні 

вимог, що забезпечують належний екологічний і санітарний стан водойми та 

нормованих територій - природоохоронної зони та прибережної захисної 

смуги. 

При цьому забороняється: 

 розкорчовування лісосмуг і чагарників (окрім потреб 

лісовідновлення), переведення лісонасаджень в інші категорії 

землекористування; 

 застосування авіаобробки угідь отрутохімікатами та добривами; 

використання стійких і сильнодіючих пестицидів; 

 заборона застосування отрутохімікатів на затоплюваних землях;  

 внесення добрив по сніговому покриву; 

 скидання стічних вод, не очищених згідно з правилами охорони 

поверхневих вод від забруднення. 

Для потреб експлуатації та захисту водойми від забруднення може 

встановлюватися смуга відведення відповідно до статті 91 ВКУ. Розміри та 

місцерозташування встановлюються згідно зі спеціально розробленим 

проектом, яий розробляє й погоджує користувач. 

При порушенні третіми особами названих вимог розпорядник, 

орендодавець або користувач зобов'язаний сповістити про це відділ водних 

ресурсів Одеського управління облводресурсів. 
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Прибережна захисна смуга 

З метою створення і підтримки задовільного водного режиму та 

покращення санітарного стану водойми, захисту його від замулення 

продуктами ерозії ґрунтів, захисту від забруднення пестицидами та 

біогенними речовинами, а також захисту від інших негативних процесів 

навколо водойми виділяється прибережна захисна смуга з особливим 

режимом її використання (ст.88-91 Водного Кодексу України). Проект ПЗС 

був розроблений інститутом "Укрпівдендіпроводгосп" 2001 року. Загальна 

площа відведення під ПЗС складає 35,61га. 

Ширина прибережної захисної смуги для даної водойми складає 50 м з 

урахуванням крутизни схилів. Територія прибережної захисної смуги - це 

землі запасу Трудівської та Дмитрівської сільських рад. До складу земель 

ПЗС входять: на правому березі - гідротехнічні споруди, лісонасадження, 

сільгоспугіддя, польова дорога, випаси; на лівому березі - риболовецький 

причал, гідротехнічні споруди, польові дороги, частково лісонасадження. 

Об'єкти, які знаходяться в прибережній захисній смузі, можуть 

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для 

експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 

господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

Контроль за здійсненням господарської діяльності в прибережних 

захисних смугах здійснюється Відділом водних ресурсів Одеського 

обласного управління водних ресурсів. 

Санітарно-захисна зона. 

Водосховище не є джерелом господарсько-питного водопостачання. На 

території, що прилягає до водосховища, згідно із СанПіН 3907-85 

«Санитарные правила строительства и эксплуатации водохранилищ» можуть 

бути організовані санітарно-захисні зони, з метою охорони водойми, як 

водного джерела для різних потреб народного господарства, від забруднення 

та замулення, погіршення якості води у водосховищі, розміщення пляжів, 

станцій для човнів, та особливо в місцях вилову риби. 
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Запобіганняння забрудненню водосховища 

Прогноз санітарного стану і можливих змін якості води у водосховищі 

складається в процесі експлуатації. 

Критерієм забрудненості води є погіршення її якості внаслідок зміни 

органолептичних якостей та появи речовин, шкідливих для людини, тварин, 

птиці, кормових і промислових організмів, залежно від виду користування. 

Придатність складу та якості води водойм, що використовується для 

побутового водопостачання та культурно-побутових, а також для 

рибогосподарських цілей, визначається за її відповідністю згідно з вимогами 

та нормативами, викладеними в СанПіН № 4630 - 88 "Санітарних правилах і 

нормах охорони поверхневих вод від забруднення". 

Скидання стічних вод у водойму допускається лише у виняткових 

випадках за наявності погодженого і затвердженого проекту гранично 

допустимих скидів. У цьому випадку нормативні вимоги до складу та якості 

вод водойм повинні бути віднесені до самих стічних вод. 

Дозвіл на скидання у водойму скидних вод діючих підприємств є 

чинним лише упродовж 3-х років, після чого підлягає поновленню. 

Нормативи якості води для водойм господарсько-питного та 

культурно-побутового водопостачання наведені в додатку №2 до СанПіН № 

4630-88 "Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від 

забруднення" та в наказі Головрибводу СРСР №12-04-11 от 09.08.90. 

Склад і якість води рибогосподарських водойм повинні відповідати 

рибогосподарським потребам. 

У період експлуатації на основі даних спостережень за якістю води та її 

відповідності санітарним нормам, склад проектних природоохоронних 

заходів може кількісно та якісно змінюватися, доповнюватися та 

уточнюватися. 

Скидання у водойму виробничих, побутових та інших видів відходів, 

як правило, забороняється. 
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Водойма вважається забрудненою, якщо показники якості води в ній 

змінилися під безпосереднім або опосередкованим впливом господарської 

діяльності та побутового використання й стали частково непридатними для 

одного з видів користування. 

Контроль якості води у водоймі здійснюється користувачем. 

Централізованої каналізації в населених пунктах, розташованих вище 

за течією річки немає, тому контроль за стічними водами не здійснюється. 

При виявленні потрапляння шкідливих речовин із навколишніх 

територій користувач організує контроль за джерелами постачання і за 

межами водоохоронної зони. 

Роботи в акваторії водосховища 

Площа мілководь водойми складає 6,96 га, або близько 12,75% від 

загальної площі. Обвалування цих ділянок невиправдане, тому що 

водосховище є рибогосподарською водоймою та місцем періодичного 

перебування водоплавних птахів. Мілководна частина акваторії частково 

заросла очеретом та іншою водною рослинністю. Підводна рослинність 

мілководдя має комплексне значення (санітарно-гідробіологічне, 

рибогосподарське), тому що дає порівняно мало органічних залишків, 

збагачує воду детритом і киснем, що мають кормове значення для 

безхребетних і риб. В осінньо-зимовий період необхідне часткове осушення 

мілководдя водойми для створення кормового субстрату. 

Заходи щодо запобігання замуленню 

Одним із основних завдань експлуатації водосховища є запобігання 

замуленню його регулювальної ємності. 

Одним із головних показників замулення водойми є зменшення її 

регулювальної ємності, яка визначає її фактичні експлуатаційні можливості 

регулювання стоку за різних режимів його роботи. Динамічну регулювальну 

ємність визначають спеціальними промірами з нівелюванням рівня води. 

Головними чинниками, що призводять до інтенсивного замулення 

водойми, можуть бути: 
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- пропуск значної частини рідкого стоку, особливо паводкового, 

через заповнену водойму; 

- акумуляція в чаші всього твердого стоку наносів приток, що 

безпосередньо впадають у чашу водойми; 

- ерозія територій, прилеглих до водойми; 

- переробка берегів; 

- недотримання встановлених режимів роботи водойми в роки різної 

забезпеченості за водністю. 

До можливих заходів щодо запобігання замуленню належать: 

- акумуляція твердого стоку в спеціально відведених місцях 

(ємностях) перед водоймою; утримання в належному стані водозахисних 

смуг і мулофільтрів; 

- механічне очищення водосховища від відкладень наносів; 

- організація скидання води в нижній б'єф через водовипуск. 

Вибір того чи іншого заходу продовження терміну замулення 

визначається техніко-економічним порівнянням і конкретними умовами 

експлуатації. 

Аналіз батиметричних зйомок водосховища за період його експлуатації 

виявляє незначні темпи замулення чаші -7-10 % від проектної ємності. 

Боротьба з підтопленням земель 

Спостереження за проявами підтоплення територій, що прилягають до 

водосховища, здійснюються користувачем. 

Необхідне обстеження водоохоронних прибережних захисних смуг із 

проведенням натурних спостережень за проявами підтоплення на 

прибережних територіях. На виявлених місцях підтоплення користувач 

водойми вимірює розповсюдження підтоплення, глибину вод та інформує 

про це землекористувача. Не допускається підтримання високих рівнів води в 

зимовий період, тому що це сприяє підтопленню. Основною умовою 

боротьби з підтопленням є дотримання режиму експлуатації та положень цих 

правил експлуатації. 
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Заходи боротьби з переробкою берегів та ерозією ґрунтів 

Спостереження за незакріпленими ділянками берегів водойми 

проводяться з метою виявлення місць абразії, підтоплення, затоплення та 

інтенсивності переробки берегів. За даними рекогносційного обстеження 

значної переробки берегів не виявлено. Заходи боротьби з ерозією ґрунтів та 

утворенням мережі балок охоплюють: 

- запобіжне сположування схилів, засівання схилів спеціальними 

травами, або задернування. Посів трав дозволяє при найменших витратах 

забезпечити кріплення схилів доволі великої крутизни. Задернування 

поверхонь виправдане на невеликих площах, де необхідно створити захист в 

найкоротший термін, а також при ремонті поверхонь, зруйнованих зсувними 

явищами (тріщини, вишки, поглиблення тощо); 

- покриття берегів хмизовими вистілками, або тинами, фашинами, 

дерев'яними кріпленнями; 

- відсипання кам'яного мурування без підготовки його основи та 

зведення додаткових кріплень на стику з прибережними мілинами (це 

кріплення може служити декілька сезонів); 

- відсипання піщано-гравійної суміші з ухилом 1,5-2,0°, з 

будівництвом поперечних бун із негабаритного каменю. Таке покриття добре 

гасить хвилі та регулює рух наносів уздовж берега; 

- засівання зони переробки закріплювальними травами; 

- систематичний нагляд, ліквідація промоїн, що утворилися після 

проходження злив і снігового стоку; 

- будівництво в балках і ярах спеціальних споруд (перепадів, 

водоскидів, гребель). 

Заходи щодо запобіганню розмиву та обрушенню берегів 

розробляються окремим проектом. 

Рибогосподарське використання водосховища 

Козійське водосховище може бути використане для рибництва. 



92 

У зв'язку з використанням водосховища як транзитної водойми, 

рибогосподарське використання водосховища обмежене умовами транзиту 

води. 

Визначальним фактором для нормального відтворення рибних запасів 

(нересту, нагулу молоді), а також зимування риби будь-якого віку, є рівневий 

режим. Для цього необхідно, щоб рівневий режим максимально наближався 

до природного рівневого режиму водойми, до якого в процесі еволюції 

пристосувалися риби, якнайбільше відповідав історично складеним 

особливостям риб, особливо в період розмноження та зимування. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

7. ЗАХОДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

1. Організаційні та технічні заходи для створення безпечних умов 

праці, інструктаж і навчання працівників безпечних методів роботи 

складаються користувачем відповідно до Закону України про працю від 

21.11.2002 р., "Типового положення про навчання працівників з питань 

охорони праці», Наказу Держнаглядохорони праці №30 від 04.04.1998", 

інших чинних інструкцій та правил техніки безпеки. Документація з техніки 

безпеки повинна бути відпрацьована та затверджена згідно з "Порядком 

опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону 

праці, що діють на підприємстві 0.00-8.03-93". 

2. Під час експлуатації повинні бути дотримані правила техніки 

безпеки, передбачені нормативними документами. 

3. На підставі чинних нормативних документів з техніки безпеки 

розробляються інструкції з урахуванням місцевих умов. 

4. Кожен працівник повинен знати та виконувати чинні правила 

техніки безпеки (ПТБ) на своєму робочому місці та негайно сповіщати своє 

безпосереднє керівництво про всі недоліки, порушення, які є небезпечними 

для людей або цілісності споруд та обладнання. 

5. Нові працівники, які тільки розпочали працювати, можуть бути 

допущені до роботи тільки після проходження ними: 

- ввідного (загального) інструктажу з техніки безпеки та 

виробничої санітарії; 

- інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на своєму робочому 

місці, який повинен проводитися при кожному переході з одного робочого 

місця на інше, або при зміні умов роботи. 

Повторний інструктаж для всіх працівників повинен проводитися не 

рідше ніж раз на 3 місяці. Проведення інструктажу реєструється в 

спеціальному журналі. 
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6. У разі виникнення ситуацій, що загрожують життю або здоров'ю 

працівників, виконання робіт зупиняється та робиться відповідний запис у 

журналі. 

7. Відповідальність за нещасні випадки та професійні отруєння, що 

стались на виробництві, несуть адміністративно-технічні працівники, які не 

забезпечили дотримання ПТБ. 

8. Кожен нещасний випадок і кожне порушення ПТБ повинні 

підлягати детальному розслідуванню, мають виявлятися причини та 

винуватці їх виникнення. Повинні бути вжиті заходи щодо запобігання 

подібним випадкам. 

9. При проведенні сторонніми організаціями будівельно-монтажних 

робіт на наявних спорудах мають вживатися узгоджені заходи з техніки 

безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки, а також щодо взаємодії 

будівельно-монтажного, ремонтного й експлуатаційного персоналу. 

10. Територія греблі повинна бути впорядкована, озеленена, 

забезпечена зовнішнім освітленням. До всіх вузлів і гідроспоруд необхідно 

забезпечити безпечний доступ, як за нормальних умов експлуатації, так і за 

умови занесення споруд снігом тощо. 

11. Працівники повинні дотримуватися встановлених правил роботи 

з машинами, механізмами й обладнанням, користуватися засобами 

індивідуального захисту, суворо дотримуватися інструкцій і правил техніки 

безпеки. 

12. Забороняється виконувати роботи при несправному обладнанні, 

знятих, або несправних огорожах, кожухах за відсутності захисних засобів і 

за інших умов, що загрожують їх життю та здоров'ю. Інструменти, які 

використовуються в роботі, повинні бути справними. 

13. Насипи піску, гравію, щебеню та інших сипких матеріалів 

повинні мати відкоси з крутизною, відповідною їх куту природного укосу для 

даного виду матеріалів або обгороджені стійкими підпірними стінками. 

Забороняється брати з насипу сипкі матеріали шляхом підкопу. Порошні 
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матеріали належить зберігати в бункерах та інших закритих ємностях, 

вживаючи заходів проти їх розпорошення при вантаженні та розвантаженні. 

14. У період льодоходів і паводків по всій греблі необхідно 

встановити цілодобове чергування. Особливу увагу треба приділити 

водоскидам та водовипуску. 

15. Окрім робочого освітлення слід передбачити аварійне освітлення 

переносними акумуляторними ліхтарями. 

16. Усі люди, що працюють на водоймі, повинні вміти плавати, 

користуватися весловими човнами, знати правила рятування потопельників і 

вміти надавати першу допомогу постраждалим при нещасних випадках. 

Особи в нетверезому стані до роботи не допускаються. 

17. Загальні заходи щодо запобігання нещасних випадків при 

проведенні гідрометричних робіт складаються з таких кроків: 

гідрометричні створи мають бути обладнані згідно з вимогами безпеки 

виконання робіт, забезпечені необхідним інвентарем для запобігання 

нещасним випадкам, для рятування на воді, а також аптечками й необхідним 

набором перев'язувального матеріалу та медикаментів; 

при крутих та уривистих берегах підходи до місць спостережень 

повинні бути обладнані драбинами з перилами, спусками, або іншими 

пристроями, що забезпечують безпечний спуск до водойми або каналу, 

особливо в зимовий період при снігопадах, заметілях та ожеледиці; 

при виконанні спостережень і робіт, пов'язаних із використанням 

плавних засобів, спостережень і робіт з криги неподалік крутих берегів на 

всіх виконавцях робіт повинні бути надувні рятувальні жилети; 

до роботи в ролі спостерігачів та тимчасових працівників на 

гідропостах слід залучати осіб з місцевого населення, які можуть добре 

керувати човном.  

У разі виникнення аварії всі виконавці робіт повинні діяти так: 
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- не плисти від металевого, дерев'яного гумового човна, який 

перекинувся, до берега, триматися за човен і разом із ним підпливати до 

берега; 

- звільнитися від усіх зайвих предметів одягу, які можливо скинути 

з себе; 

- якщо з берега організується дієва допомога, то не поспішати 

доплисти до берега, а берегти сили та триматися на плаву; 

- після того, як човен підійшов на допомогу, залізти в нього з носу чи з 

корми, а не з борту, щоб не перекинутися; 

- при провалюванні під лід, якщо в руках немає дошки, рейки, широко 

розкинути руки, щоб не піти під лід. Вилізати на лід треба, спираючись на 

протилежний край ополонки. При виході на лід необхідно, не встаючи на 

ноги, повзти до берега. 

Правила користування човнами 

1. Човни повинні мати справний корпус, не мати течі нижче від 

ватерлінії. Човни мають бути обладнані кочетами, веслами, якорями, 

засобами вичерпування води, баграми, канатами, рятівними засобами - 

кругами, жилетами, нагрудниками. 

2. При роботі на воді з човнів їх необхідно закріпити якорями, котрі 

повинні мати ланцюги або троси. Забороняється кріпити мотузками або 

канатами. При користуванні човнами не дозволяється перевантаження. 

Вантажність і кількість пасажирів вказується на борті човна масляною 

фарбою. 

3. При роботі на воді з плавзасобів не дозволяється брати з собою 

сторонніх осіб і дітей. 

4. Під час роботи на воді люди повинні рівномірно розподілятися 

по човну. Роботи бажано виконувати сидячи.  
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ВИСНОВКИ 

 

 На основі завдання дипломного проекту виконані водогосподарські 

розрахунки по визначенню заходів щодо використання Козійського 

водосховища в Кілійському районі Одеської області. 

У результаті водогосподарських розрахунків в другому наближенні 

визначили об’єм підкачування в червні – 275 тис. м³, у липні – 426 тис. м³ та 

в серпні – 377,3 тис. м³, у вересні – 135,9 Усього необхідний об’єм 

підкачування в році 75% забезпеченості  для забезпечення розрахункового 

забору води із водосховища склав 1164,6 тис. м³ .Таким чином, Козійське 

водосховище при заданих в дипломному проекті сівозміні, площі зрошення 

та техніки поливу, потребує в щорічній підкачці, починаючи з липня місяця в 

розмірі 1164,6 тис.м3 для року 75% забезпеченості.  

 Для заданої сівозміни були розраховані зрошувальна та поливна норми. 

У ході роботи був побудований неукомплектований графік гідромодуля для 

всіх культур, що входять до овочевої  сівозміни. В результаті виникла 

необхідність в побудові укомплектованого графіка гідромодуля. Полив 

здійснюється методом дощування, за допомогою дощувального агрегату 

Centerliner 168 CLS. На сівозмінній ділянці працюють 3 дощувальних машин 

з витратою 64 л/с.  

 На основі розрахункових витрат системи був виконаний розрахунок 

закритої зрошувальної мережі для дощувальної машини Centerliner 168 CLS. 

Визначені діаметри і матеріал труб, виконані розрахунки по визначенню 

вільних напорів закритої зрошувальної мережі та виконана перевірка системи 

на гідравлічний удар.  
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