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Правила експлуатації водосховищ Дністровського каскаду ГЕС і ГАЕС слід 
розробляти, застосовуючи басейновий комплексний та цільовий підходи до 
раціонального використання водних ресурсів Дністра на засадах визначення 

факту їх обмеженості та забрудненості внаслідок господарської діяльності. 
За даними державної статистичної звітності 2ТП-водгосп після 1990 року попит на 

воду різко зменшився і в 1990 – 2014 роках водокористувачами забрано води 
менше у 2,6 раза, ніж в 1990 році. Причиною цьому є спад виробництва в усіх 

галузях економіки та зменшено водоспоживання на: господарсько-питне 
водопостачання в 3 рази, виробничі потреби в 3,1 рази, зрошення – в 19,7 рази, 

сільгоспводопостачання – в 8,4 рази, ставкове та рибне господарство – в 2,1 рази 
(табл. 1). 

Відповідно зменшився скид стічних вод в 2,1 рази у першу чергу за рахунок 
зменьшення обєму скидів нормативно чистих без очистки  стічних вод (табл. 2). 

Зменшився скид забрудненних стічних вод майже в 9,9 рази. Проблема 
надходження забрудненних стічних вод  від комунальних підприємств малих 
населених пунктів на сьогодні стоїть дуже гостро.  Разом зі стічними водами у 

водні об’єкти басейну Дністра надходять забруднюючі речовини, що є основним 
чинником погіршення якості води. 



Рік 
Забрано води,  

млн. м3 

Використано води, млн. м3  

всього 

в тому числі на потреби 

господарс

ько-питні 
виробничі 

зрошенн

я 

с.-г. 

водопост

ачання 

рибног

о 

господ

арства 

інші 

1990 662,4 648,0 133,1 304,6 26,47 105,7 77,24 0,858 

2001 273,1 233,7 82,50 112,1 0,213 21,55 16,79 - 

2008 260,7 206,1 51,94 116,1 0,555 11,47 26,06 - 

2012 260,8 204,5 46,43 110,9 1,228 12,28 33,67 - 

2014 251,1 192,6 45,74 97,03 1,34 12,51 35,95 - 

Результат порівняння 2014 р. і 1990 р.: зменшення, разів 

2,6 3,3 3 3,1 19,7 8,4 2,1 - 

Таблиця 1 – Динаміка водокористування в басейні р. Дністер на ділянці від м. Роздол до м. Сороки 

 



Рік 

Об’єм скидів зворотних вод, млн. м3  

всього 

в тому числі 

без 

очистки 

НДО нормативно чистих 

без очистки 

нормативно  

очищених  

1990 364,2 11,20 89,89 167,6 95,51 

2001 209,0 9,40 75,03 53,11 71,41 

2008 174,3 5,69 25,99 61,55 81,08 

2012 157,6 1,31 7,09 66,13 83,04 

2014 145,1 1,13 5,37 65,96 72,64 

Результат порівняння 2014 р. і 1990 р.: зменшення, разів 

2,5 9,9 16,7 2,5 1,3 

Таблиця  2 – Узагальнені показники скидів зворотних вод в басейн  
р. Дністер на ділянці від м. Роздол до м. Сороки 

 



Процедура здійснення екологічної оцінки якості поверхневих  
вод ділянки басейну Дністра від м. Заліщики до с. Сороки складалася з 

чотирьох послідовних етапів: визначення пунктів гідроекологічних 
спостережень; групування та оброблення вихідної інформації; 

визначення класів і категорій якості води для кожного блоку показників, 
визначення об’єднаної оцінки якості води окремих ділянок 

досліджуваного водного об’єкта за багатоводний (2008 р.), середній за 
водністю (2014 р.) і маловодний (2012 р.) періоди спостережень по 

18 пунктах гідроекологічних досліджень, в тому числі на основному руслі 
Дністра і водосховищах – 14 пунктів, на притоках Серет,  

Збруч -5.  
Якість Дністровської води оцінено для централізованого питного 

водопостачання, зон рекреації, рибогосподарського використання. 
Сформульовано основні гідроекологічні ,а також  галузеві вимоги  до 

водоспоживання, водокористування та режиму роботи Дністровського 
каскаду ГЕС і ГАЕС. 



 
 

Розділ Правил з екологічних вимог до режиму експлуатації 
дністровських водосховищ включатиме два підрозділи:  
у першому визначатиметься стратегія гідроекологічних  

вимог та його ділянок.  
Розглядатимуться екологічні вимоги щодо: об’ємів стоку через  

греблі ГЕС, сезонного наповнення (спрацювання) водосховищ, режимів 
короткострокових попусків через греблі ГЕС, весняних еколого-

репродукційних попусків із Дністровського водосховища. В підрозділі 
приділятиметься увага взаємовідношенню між режимом роботи 
гідроенергетичних об’єктів, показниками якості води й окремих  
біотичних компонентів екосистем Дністра та його водосховищ; 

 у другому підрозділі наводитимуться загальні екологічні  
вимоги до господарської діяльності на акваторіях водосховищ і в зонах їх 

впливу. До розділу включатимуться два підрозділи:  
екологічні вимоги до режиму експлуатації гідротехнічних і 

водогосподарських споруд;  
порядок екологічно обґрунтованого використання  

прибережних територій водосховищ.  
 
 



Головна стратегія гідроекологічних вимог до Правил полягає в тому, що 
експлуатація водосховищ має забезпечувати благополуччя їх екосистем та 

задовільну якість водного середовища. Тобто, експлуатація водосховищ усіма без 
винятку водокористувачами та водоспоживачами не має призводити до 

незворотного погіршення стану їх екосистем та порушень  
екологічних нормативів якості води. 

Основні положення методології розроблення екологічних вимог до Правил такі: 
екологічні вимоги є важливою та пріоритетною складовою Правил; 

екологічні вимоги до Правил мають виходити із реальних обставин, враховуючи 
межі коливань гідрометеорологічних умов, технічні можливості гідроспоруд, 

економічні масштаби заходів, потреби водокористувачів тощо; 
важливою ознакою екологічних вимог до Правил має бути  

їх економічна доцільність; 
у вимогах враховується спроможність впливу на стан екосистем водосховищ та 

якість води тих заходів, що ними регламентуються; 
вимоги базуються на сучасних досягненнях гідроекологічної науки та суміжних 

дисциплін. Наукове обґрунтування – обов’язкова умова доказу доцільності 
екологічних вимог. В основу цього обґрунтування закладено досвід вивчення 
екосистем водосховищ, динаміки їх структурно-функціональної організації та 

якості води, залежних від режиму експлуатації. 
 
 



 Оцінка тенденції трансформації ландшафтних комплексів 

водоохоронних територій Дністровського гідровузла в сучасних умовах 

 Найважливішими водоохоронними обмеженнями у використанні земель слід 

визнати водоохоронні зони та прибережні захисну смуги, що мають 

виконувати функцію «природного буфера» між водним об’єктом та 

створеними людиною виробничо-господарськими та будівельними 

системами, що негативно впливають на стан та якість вод. 

Об'єктом дослідження є водоохороні території Дністровського та буферного 

водосховищ та територія ГАЕС 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги виконують функцію 

«природного буфера» між водним об’єктом та створеними людиною 

виробничо-господарськими й будівельними системами, що можуть 

негативно впливати на стан та якість вод 



Внаслідок використання сучасних даних дистанційного зондування 

Землі та методів дешифрування космічних знімків оцінено 

трансформацію ландшафтної структури водоохоронних територій 

Дністровського гідровузла за останні 30 років. 

 У результаті класифікації космічних знімків на основі різних типів 

спектральної яскравості відбиваючих поверхонь залежно від довжини 

хвилі виділено у межах водоохоронних територій Дністровського 

комплексного гідровузла 6 основних класів відбиваючих поверхонь, що 

віднесено до 6 типів ландшафтних комплексів, а саме: 

 ліс та рідколісся,  

 чагарникова рослинність,  

 лугові (трав'янисті) комплекси,  

 водні комплекси,  

 селітебні ландшафти (забудова, дороги, інші антропогенні комплекси),  

 агроландшафти (сільгоспугіддя). 

Матеріали та методи досліджень 

Перші 3 комплекси є природними ландшафтами, а 2 останніх – 

антропогенно зміненими.  



Оцінку ландшафтної структури ВЗ здійснено шляхом 

дешифрування ретроспективних рядів космічних знімків. 

Landsat 5 TM (дата 17.08.1985) 

Landsat 7 ETM+ 
(дата 05.06.2000) 

Landsat 8 OLI (дата 25.07.2015) 



Схема закладання буферів ВЗ та ПЗС на космічних 

знімках ділянки Дністровського водосховища 

 

буфер ВЗ – 2,5 км  

буфер ПЗС – 200 м з урахуванням ярів та населених пунктів, створено по 

межах берегової лінії водосховища у 1985 р 



За результатами дешифрування космічних 
знімків Landsat за періоди 1985, 2000 та 
2015 років отримано 6 карт, що є 
ретроспективними рядами розподілу 6 класів 
ландшафтних комплексів ВЗ та ПЗС за 
тридцятирічний період. 

Здійснено аналіз на площі 1160 км2 
прибережних територій та акваторій 
Дністровського гідровузла ГЕС та ГАЕС, 285 км2 

з яких умовно можна віднести до ПЗС . 

 



станом на 2000 рік 

станом на 2015 рік 

станом на 1985 рік 

Карти розподілу 

основних класів 

ландшафтних 

комплексів ВЗ 

Дністровського 

гідровузла за 

тридцятирічний  

період 



Деталізовані фрагменти карт розподілу 

основних класів ландшафтних комплексів 

ПЗС Дністровського гідровузла за 

тридцятирічний період 

Ділянка між селами Рогізна та Комарів 

2015 

2000 

1985 

 

1.Ліси та рідколісся 

2.Чагарники 

3.Лугові комплекси 

4.Рілля 

5.Селітебні ландшафти 

6.Водні комплекси 



Ділянка між селами Колодіївка та Каштанівка 

Деталізовані фрагменти карт розподілу 

основних класів ландшафтних комплексів 

ПЗС Дністровського гідровузла за 

тридцятирічний період 

2015 

2000 

1985 

 

1.Ліси та рідколісся 

2.Чагарники 

3.Лугові комплекси 

4.Рілля 

5.Селітебні ландшафти 

6.Водні комплекси 



Ділянка поблизу селища Велика Слобідка 

Деталізовані фрагменти карт розподілу 

основних класів ландшафтних комплексів 

ПЗС Дністровського гідровузла за 

тридцятирічний період 

2015 

2000 

1985 

 

1.Ліси та рідколісся 

2.Чагарники 

3.Лугові комплекси 

4.Рілля 

5.Селітебні ландшафти 

6.Водні комплекси 



Трансформація ландшафтів у межах ВЗ протягом 

30 років 
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Карти розподілу 
основних класів 

ландшафтних 
комплексів ПЗС 
Дністровського 
гідровузла за 

тридцятирічний період 
станом на 2000 рік 

станом на 2015 рік 

станом на 1985 рік 



Динаміка площ ландшафтних комплексів 

водоохоронних територій у межах Дністровського 

гідровузла ГЕС та ГАЕС 

Тип ландшафту 

  

Площа, км2 

ВЗ (буфер 2,5 км) ПЗС (буфер 200 м +) 

1985 2000 2015 1985 2000 2015 

Ліси та рідколісся 156,72 170,54 261,32 117,69 130,72 178,49 

Чагарники 69,00 68,35 41,54 40,84 30,99 13,31 

Лугові комплекси 152,33 146,42 92,23 80,27 57,90 36,21 

Рілля 528,97 486,75 473,90 40,26 30,54 26,72 

Селітебні ландшафти 148,51 152,95 159,34 4,78 1,96 4,59 

Водні комплекси 103,93 136,63 130,96 103,93 136,63 130,96 
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Трансформація ландшафтів у межах ПЗС 

протягом 30 років 



Приклад зміни природних комплексів на ділянці Дністровського водосховища за 

результатами дешифрування космічних знімків 

Приклад незаконної забудови ПЗС на ділянці Дністровського водосховища за 

результатами дешифрування космічних знімків 

2015 р. 1985 р. 

2015 р. 1985 р. 



08.08.2003 26.10.2011 

Приклад замулювання в північній частині Хотина (поблизу замку) на 

космічних знімках QuickBird  з ресурсу Google Планета Земля 

берегова лінія водосховища станом  на 08.08.2003. 

18.06.2014 



Трансформація берегової лінії Дністровського водосховища, 
визначено на космічних знімках 

с. Комарів  (Комарово) 

берегова лінія станом на  1985 рік 

берегова лінія станом на  2015 рік 



с. Вороновиці 

берегова лінія станом на  1985 рік 

берегова лінія станом на  2015 рік 



с. Макарівки 

берегова лінія станом на  1985 рік 

берегова лінія станом на  2015 рік 



с. Велика Слобідка (Велика Слобода) 

берегова лінія станом на  1985 рік 

берегова лінія станом на  2015 рік 



с. Наддністрянкське 

берегова лінія станом на  1985 рік 

берегова лінія станом на  2015 рік 



с. Кормань 

берегова лінія станом на  1985 рік 

берегова лінія станом на  2015 рік 



с. Рогізна (Рогозна) 

берегова лінія станом на  1985 рік 

берегова лінія станом на  2015 рік 



с. Стара Ушиця 

берегова лінія станом на  1985 рік 

берегова лінія станом на  2015 рік 



Дешифруванням космічних знімків визначено у межах водоохоронних 

територій Дністровського гідровузла ГЕС та ГАЕС протягом останніх 

30 років:  

збільшення майже на чверть площі водного дзеркала водосховищ; 

збільшення лісової рослинності; 

зменшення площ чагарникових та трав'янистих угруповань; 

незначне зменшення агроугудь та збільшення площі населених пунктів 

та відповідної інфраструктури. 

У межах водоохоронних територій Дністровського комплексного 

гідровузла протягом останніх 30 років визначено поступове збільшення 

частки природних ландшафтів у ВЗ – до 39 %, у ПЗС – до 88 % загальних 

площ. Результатами дешифрування космічних знімків визначено, що у межах 

ПЗС на сьогодні є понад 26 км2 сільгоспугідь та 4,5 км селітебних територій. 

Отримані результати досліджень підтверджують застарілість наявних 

проектів відведення ВЗ та ПЗС і необхідність розроблення нових проектів із 

відповідним погодженням із органами місцевого самоврядування та 

подальшим винесенням в натуру. 



Дякую за увагу 


