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ТЕХНIЧНЕ ЗАВДАННrI
на розробку Пр ограми <<створення природно-шт}пrного 

бi омелi оративногокомплексу Для забезпеченшI ефективноi експлуатацii Мiжколгоспний-
.щунайсъкого каналу Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного

господарства)

Розробник проекту: НЩI ДЕРЖВОЛКОЛОГIЯ

оцiнка економiчних та соцiальних втрат вiд заростапня
мiясколгосппого-щунайського каналу Кiлiйського мiжрайонного

управлiння водного господарства водною рослиннiстю

Мiжколгоспний-.Щунайський кан€tл здiйснюе водопостачання накiлiйську рисову зрошув€tльну систему, Мiчуринсъку зрошувальну систему,
ТаТаРбУНаРСЪКУ ЗРОШУВ.ЛЪНУ систему та явля€тъся джерелом наповнення
козiйського, {ракулiвсъкого, Нерушайського, Щмитрiвсъкого та Кагачського
водосховищ.

Канал здiйснюе водоподачу з рiчк и !6rHaйi е самопливним кан€Lлом.
ВiдповiднО дО даних, розмiщених на офiцiйнiй Iнтернет-сторiнцi

Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного госпопяп.r.Dа
://kuvq.at.uali

господарства

), ОДНiеЮ з проблем каналу
Мiжколгоспний-{унайський е його постiйне замулювання 

" .оrrо""iй ";На ДiЛЯНЦi ГК0+00 -ПК2l+00. Як вiдомо, р.!унай, буду.r" джерелом якiсноi
поливноi води, несе великУ кiлъкiсть HaHociB, досягаюЧи до з7Oгlмз. Маючивiльне примиканнrI до р.!унай, в канал ''Мiжколгоспний-rЩунайський''
потраплЯе значЕа кiлькiстъ зважених HaHociB, якi внаслiдок зниженIuI течii



осiдаютъ в

MeTpiB.

2йогО головнiЙ частинi, утворюючи '' перекат'' заввишки до 3-х

перекати, Що утворилися, зменшують поперечний перерiз каналуМiжколгоспний-{унайсъкий i в обмежений перiод, при низьких рiвнях води вр, ,,Щунай значно змен,,цaютъ потрапляння води в канаJI, порушуючи як режимводоподачi на Татарбунарсъку Зрошувалъну систему, так i водообмiн вСтенцiвсько-Жебрiянiвських 
плавнях.

Вiдповiдно до Акту обстеження транспортуючого каналуМiЖКОЛГОСПНИЙ-{УнаЙсъкий (17.10.2о19р.), довжина кан€rлу скJIадае 25951 м,ширина - вiд 30 до 50 м. Надмiрне заростання канаJIу вищими водяними
рослинами шкiдливо вплива€ на технiчний стан гiдротехнiчних споруд. KpiMтого, значна частина akBaTopii каналу прогрiваеться в лiтнrr
,rцвiтiннюr'води. 

-J _^rvr'.rDqLrDv)l б Jr.t,Hю ПоРУ, що сприяе

за нашими даними, акваторiя каналу заростае такими вищими водяними
рослинами, як очерет звичайний i сальвiнiя плаваюча. Фiтопланктон
МiЖКОЛГОСПНИЙ-ЩУНаЙСЪКОГО каналу представлений зз видами водоростей iзвiддiлiв Cyanophyta (синъозеленi), Euglenophyta (евгленовi), Chrysophyta(золотистi), Bacillariophyta (дiатомовi), Chlorophyta (зеленi). Найбiльшим
рiзноманiттям Характеризуються дiатомовi водоростi (70% вiд загальноi
КiЛЬКОСТi ВИДiВ), ЧИСеЛЬНiСть фiтопланктону скJIадае з46зтис. кл/дмз, о бiомаса_ 1,136 г/м3, основу чисельностi формують синьозеленi i дiатомовi водоростi
(56% i 42% ВiДПОВiДНО), а ОСНОву бiомаси - дiатомовi (59%),синъозеленi (2 l%) i
ЗеЛеНi ВОДОРОСТi (l9%\ ЩОМiНУЮЧий комплекс фiтопланктону полiдомiнантнийi представлений 7 видами синьозелених, дiатомових i зелених водоростей.
сапробiологiчна оцiнка якостi води Мiжколгоспний-[унайського каналу
покЕtзала, що BiH вiдноситься до Р-мезосапробноi зони.

заростання каналу водною рослиннiстю щорiчно приводить до таких
негативних наслiдкiв:

_ зменшусться пропускна здатнiсть каналу, що вимагае збiльшеншI витрат
електроенергii для забезпечення достатнiм обсягом води водокористувачiв;



- збiльпгуетъся зношенiсть
насосних станцiях.

електросилового та насосного устаткування на

- виникае iнтенсивне заростання на водозабiрних спорудах, що потребуе витрат

ЖЖ:::::::::.:11 
Як правило, при заростаннi решiток водозабiрних

зрошувальнi системи;

СПОРУд збiльшуютъся витрати електроенергii при перекачцi води з водойм у

- BapTicTb електрОенергii зростае, а це означае, щО при заростаннi русла канаItуВОДНОЮ РОСЛИННiСТЮ ЗбiЛЬПryЮТься витрати на електроенергiю на ycix насоснихстанцiях, що перекачуютъ воДу з магiстрЕUIьного каналу на зрошувальнiсистеми та iншим водокористувачам;

заростання русла каналу та цвiтiння поверхневих вод призводить допофшення якостi води, яка забираеться на водозаборах;
- за pik для водопостачання забираетъся значна кiлькiсть води, Що вимагаезначних додаткових витрат для iT очистки;

збiльшення витрат на очистку води для водопостачання приводить дозбiльшення тарифiв для населення та суб'ектiв господарювання, що визиваесоцiальнУ наПрУженiсть та проблеми з оплатою за попяЕr-; "::,"за подану воду;
враховуючи, що Кiлiйсъке мiжрайонне управлiння водного господарства

забезпечуе водою споживачiв у великих обсягах, втрати вiд заростання воднихоб'ектiВ значнi, а розчистка вiд рослинностi механiчними засобами,
ВРаХОВУЮЧИ ik ОбСЯГИ, КiЛЪКiСТЪ Та ВИтрати на придбання спецiаrrьнот технiки тапztльного стають нереалъними.

у скгlадi програми будуru визначенi yci втрати вiд заростання руслаканаJIу та визначено економiчний--"'^*'J ДСr '[l5tlilЧe'' еКОНОМtЧНИЙ ефеКТ ВiД застосуваншI бiомелiоративних
заходiв по ik пiдтриманню без заростання.

оцiнка стану Мiжколгосппий-щуна йсь кого ка налу Кiлiйського мувг
1. Абiотичнi складовi

1.1. Характеристика с}часного гiдрологiчного режиму.
1,2, Оцiнка чинникiв, що визначаютъ ефективнiсть подачi води.
1,З, Встановлення основних характеристик погiршення об'емiв прокачуваноi



води.

I,4, Оцiнка можливих гiдрофiзичних, геоморфологiчних 
дiлянок каналу, щовиникJIи в процесi експлуатацii. 
П----аДДvI

1.5. Гiдрохiмiчний 
режим, як абiотичний чинниI(, Що визначае функцiонуванняканаJIу, та його ключовi складовi:

- динамiка газового режиму (BMicT i Yо насичення Oz, COz, рН).- бiогеннi елементи: неорганiчнi сполуки €вотУ OiH4*, NO2-, Nоз-, сумарний N),фОСфор фосфатiв (РОоr-), залiзо (F"r*);

- оцiнка балансу органiчних речовин:
перманганатна окислюванiстъ (ПО).

бiхроматна окислюванiстъ (БО),

2. Бiологiчне рiзпоманiтгя водно.i флорп i фауни
2.1. OcHoBHi екологiчнi Iрупи водоростей що формуютъ бiорiзноманiття
алъгофлори: фiтопланктон, фiтоепiфiтон, фiтоперифiтон:
2,1,1, Таксономiчне рiзноманiття водоростей на рiзних рiвнях систематичноiiepapxii (вiд виду, внутрiшньовидового таксону - до систематичного
вiддiлу).

2,1,2' Кiлькiсне рiзноманiття водоростей (за чисельнiстю i бiомасою) iструктурна органiзацiя ix домiнуючих комплексi в.
2, 1,З, особливостi просторово-часовоi динамiки водоростевих угрупованъ.2,1,4, оцiнка iнтенсивностi продукцiйних процесiв водоростей рiзнихекологiчних груп.

2.1.5. РозраХунок потенцiйноi рибопродуктивностi за
розробка методики i iT практичний розрахунок
фiтоперифiтоном.

фiтопланктоном та

за фiтоепiфiтоном,

2.2. Вищi водянi рослини:
2,2,' Таксономiчне рiзноманiття вищих водяних рослин.
2,2,2, Ранжирування рiзноманiття вищих водяних рослин
групами: повiтряно-водянi рослини, рослини з плаваючим
рослини.

за екологiчними

листям, зануренi



2.2.З. Кiлькiсний розвиток i
2.2.4. П;lосторово-часовий

2.2.5 . Кiлъкiсне спiввiдношенн

рослин рiзних екологiчних гру
2.2.6. Оцiнка iнтенсивностi

2.2.7. Ро:lробка методики та п
рибопро.r{уктивностi фiтофагiв

2.З. Безхребетнi водноТ товщi, д
2.З.l. Таr:сономiчне рiзноманi
(зоопланк:тон, зообентос,

2.З.2. Кiлькiсний розвиток водн

домiнуючi комплекси.

2.3 .З. Просторово-часовий 
розп

2.З.4. Оцirlка продукцiТ без

2.3.5. Оцiнка потенцiйноi

групами безхребетних:

- планкто}Iними формами:

- MiKpo-, мезо-, ма

- зооперифiтоном фозробка

2.4. Р ибничо-бiологiчна характер

2.4.L Суrасний стан рiзноманiття
2.4.2. Кiлькiсна характеристика

риб.

2.4.З. Екологiчне рiзноманi
спlввlдношення: мирнi - хижi риб
2.4.4. Оцiнка рибних запасiв та
cMiTTeBi види.

2.4.5. опис бiотопiв

риб.

нуючий комплекс вищих водяних рослин.
одiл вищих водяних рослин.
надводноi, пiдводноi i пiдземноi фiтомаси

lиних процесiв вищих водяних рослин.
ктичне визначення потенцiйноi

вищими водяними рослинами.

i обростань:

ВоДних, донних, перифiтонних безхребетних

безхребетних за чиселънiстю i бiомасою та ix

безхребетних водноi товщi, дна i обростань.
их рiзних екологiчних груп.

продуктивностi за основними екологiчними

(загальний i,,м'який'' зообентос);

ики та практичний розрахунок).

стика iхтiофауни:

аборигенноi iхтiофауни.

чисельнiсть, бiомаса), домiнуючi комплекси

риб (поширення, типи живленюI,

, розмноження).

ранжирування на промисловi, ма-гlоцiннi i

i оцiнка ix е огiчного стану для нересту, нагулу, мiграцii



2.4.6. Встановлен}ш поте
об'ектiв Кiлiйсъкого Мувг.

3. Оцiнка бiопродукцiйного п

видiв-

енергетичного базису ко
З.1. {ля аборигенних

3.2. Щlя потенцiйних

4. Аналiз таксономiчного

зпаходження видiв, запесених
cBiry, занесених до ЗеленоiiКн

5. Встановленпя основних бi

формування якостi води NIiяс

5.1. Загроза,,цвiтiння'' води во
5.2. Оцiнка структури та Ki

вкJIючаючи i багатоклiтиннi н

5.3. Формування бiоперешкод,

,видiв вищих водних рослин р
плаваючим листям, зануренi).

5.4. Оцiнкit спiввiдношення

I]одних рослин у формуваннi бiоп
5.5. Бiоперешкоди, зумовлен

(D. polymorpha, D. bugeпsz.s) чи i
водоймах.

б. Розробка наукових засад
штучного бiомелiоративного

обгрунryвання на зарибленн

кiлiйського Мувг

6.
йноi рибопродуктивностi iхтiофауни водних

uiалу екосистеми водних обrектiв як
бази риб:

видiв риб чо формують сr{асну iхтiофауну;

цiв.

анiття i струкryри флори i фауни на
ЧервоноI Книги, i угруповань рослпнного

ги Украihиl що вегетують у водоймах.

чних загроз ефективнiй експлуатацi[ та
госпного-Щунайського каналу

рiзних систематичних вiддiлiв.

них iнтенсивним розвитком домiнуючих
зних екологiчних груп (повiтряно-водянi, з

rдноi, пiдводноТ i пiдземноi фiтомаси вищих

решкод режиму експлуатацii водойм.

РОЗВИТКоМ молюскiв роду Dreisseпa
ших видiв фауни, що можуть вегетувати у

практичного впровадя(ення природно-
плексу шляхом рибничо-бiологiчного
Мiясколгоспного-Щунайського каналу



;;;;;:;*,,
6.l.2.BceлeнняoсeТpoви*u"o["oибякrтrri^^''-^

в риб, як прiоритетний природоохоронний шлях

:'::":"ння 
рiзноманiття 

""о"|"о*нижних риб Украiни.
6. 1.3. Вселення планктонних ф[той"";
6 1 4 IHlpодук.,;;;; ;;;;;,Ё"Ж;;ж;J:::н,
6, 1, 5, Вселення риб-бентофа.i"| зокрема молюскоiдiв.
6.2. ВСТаНОВЛеННЯ наукових i поактиIттттr\. оп^^Епрактичних засад формування оптималъноi

ктивноi експлуатацii водойм та отриманнямаксим€lльного мелiоративного ефекту.

природно -штучного бiомелi

BaHoi iхтiофауни як безпосередньоi складовоi
r l -п__ч цдJ lд\,l \, vrUмсJIlоратF,Iвного комплексу.

6,4, Встановлення наукових та практичних засад вилучення старших вiковихгруп гiдробiонтiв. Технологi" 
frобудо"r, 

обслуговування i ремонry знарядьлову.

7. Нормативно-правове безпечення збереженпя та розвпткубiомелiоративного комплексу.
7.1.Набазi законiв Украiни, Bi чих iнструкцiй та дiялъностi мiсцевих органiв
самоврядування забезпечити н iдну правову пiдтримку в cTBopeHHi й

ПРИРОДНо-штrIного бiомелiоративного
оптим€tльному функцiонуванн
комплексу в системi експлу ii Мiжколгоспного-Щунайського каналу
Кiлiйського мiжрайонного управл ння водного господарства.
7.2. Посилення правових засад Утримання Мiжколгоспного-.Щунайського
каналу Кiлiйського мiжрайонного

водопостачанЕrI.
управлiння водного господарства як джерела

8. Розробка заходiв щодо збе IIя осетра росiйського та стерлядi, якi



ПеРеДбаЧаються 
для зари

червонокнижпих впдiв риб

9. Економiчний

бiомелiоратпвного компле
9.I Розробка методологii, iT

функцiо.нуван}{я

бiомелiоративний комплекс.
9.2. Розрахунок економiчного
зариблення.

9.3. Встановлення спiввiдно
об'ектiв i оптималъною роз
iхтiофауни

рибогосподарсъкого економiчн
9.4. Розрахунок економiчного

водокористувачiв, за

бiомелiоративного комплексу.

9.5. Прогноз

Mi жколго спного-Щунайсъкого

бiомелiоративного комплексу.

10. Науково-технiчний супро
штучного

ДЕРЖВОДЕКОЛОГIЯ
10.1. Створення Концепцiil м
наукових дослiдженъ

стану, якостi води

Мiжколгосп:ного-{унайського 
ка

10,2. Визначення прiоритетних

дослiджень, кадрового

ilIIЯ У складi бiомелiоративног(
Краihи 

"--РДДvРаrЦШНOГО КОМПлексу як

ефект впровадл(ецня

Пiонерн

основних критерiiЪ

проекту, яким

природно-штучного

для оцiнки ефективностi

е природно-шту"rний

та впроваджен економiчних

багаторiчноi

бiомелiоративно

основних

та MiH

, основних завдань, Програми
компонентiв бiорiзноманiття,

iзацii бiологiчних за|роз

кiлiйського Мувг.
напрямкiв, методичних

ня, вiдповiдностi НДР

ефекту за рiзних рибничо-бiологiчних методiв

Ня МiЖ ефективним функцiонуванням водних
рною i вiковою структурою iнтродукованоi

важелiв для отримання
ефекту.

покращення якостi води, що надходить до
природно-штrrногоок функцiонування

економiчноi ефективностi експлуатацii
алу пiсля впровадження природно-штr{ного

створення та

комплексу

експлуатацi[ прпродпо-

фахiвцями ндI

комплексних

екологiчного

експлуатацii

пiдходiв, методiв

сJлrасним свiтовим



стандартам, 
форм

результ.атiв.

10.3. Наукове керiвництво,

практичних рекомендацiй по
комплексу.

l0.4. Розробка, керiвництво
бiомелiоративного комплекс
Мiжколгоспного-{унайсъкого

10.5. Науково-технiчне, закон
науково-дослiдноi 

роботи та
державн(lму i мiждержавному

{аrrа науково-технiчна

системи плiжнародних стандартi

Щиректор НД ДРЖВО,ЩКОЛ
д. т. н., проф.

та Науково-практичного захисту отриманих

експеримент€uIьних 
робiт та розробка

природно-штучного бiомелiоративного

rпrичним впровадженням природно-щтучного
для пiдвищення ефективностi експлуатацii

кiлiйсъкого Мувг.
давче, правове забезпечення

iнформацiйний супровiд на

розроблена Iнститутом з використанIшм
EN ISO 9001:2008.

виконаншI даноi

регiональному,

Сидоренко


