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ТЕХНIЧНЕ ЗАВДАЙ
на розробку Програми <<створення природно-штучного бiомелiоративного

КОМПЛе*СУ ДЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ ефеКтивноi експлуатацii пiдвiдний канал до н/стЗНС-1 1 МiчурiнсъкоiрисовоТ зрошувалъноi системи
КiлiйсъкОго мiжрайонногО управлiння водного господарствu')

Розробниrк проекту: НЩ ДЕРЖВ ОДЕКОЛОГIЯ

оцiнка економiчних та соцiальних втрат вiд заростання водною
рослиtннiстю Пiдвiдний канал до н/ст Знс-11 Мiчурiнськоi рисовотзрошувально[ системи Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного

господарства

канал використовуеться виключно для зрошення.
Пiд ,13, обстеження кан€шу спостерiгаються заростi очерету звичайного,

ЩО УПОВiЛt'НЮЮТЬ ТРаНСПортування води вiд джерела зрошення до насоснихстанцiй 1,правлiння, несуть загрозу пошкодження насосно-силового
обладнання, що може призвести до зриву поливного сезону.

зарос,гання каналу водною рослиннiстю щорiчно приводить до такихнегативних наслiдкiв:

- ЗМеНШУ€'ЪСЯ ПРОПУСКНа ЗДаТНiСТЬ КаН€LЛУ, що вимагае збiльшення витрат
електроенергii для забезпеченшI достатнiм обсягом води водокористувачiв;

збiльшуеl,ьсЯ зношенiстЬ електросилового та насосного устаткування нанасосних стсtнцiях.

- виникае iнтенсивне заростання водозабiрних споруд, що потребуе витрат
робочого часу для ik очистки. Як правило, при заростаннi водозабiрних споруд



ffiН::j]}J" 
еЛеКТроенергii при перекачцi води з водойм у

- BapTicTb електроенергii зростае, а це означае, що при заростаннi русла канагryВОДНОЮ РОСЛИННiСТЮ ЗбiЛЬШУЮТЬся витрати на електроенергiю на ycix насоснихсr:анцiях, що перекачуютъ воДу з магiстраJIъного каналу на зрошуваrrьнiсистеми;

зарос,.ання русла каналу та цвiтiння п
погiршепtня якостi води; 

цоrrrtltlЯ rrоверхневих вод призводить до

- за pik для водопостачання забирастъся значна кiлькiсть води, що вимага€знчIчних Додаткових витрат для iT очистки;
збiльшення витрат на очистку води для водопостачання приводить дозбi,пьшення тарифiв для населення та суб'ектiв господарювання, що визиваесоцiальну напруженiстъ та проблеми з оплатою r" ,"",-]:::,_за подану воду;

вра;ковуючи, що Кiлiйське мiжрайонне управлiння водного господарствазабезпечуе водою споживачiв у великих обсягах, втрати вiд заростання воднихоб'с:ктiв :значнi, а розчистка вiд рослинностi механiчними засобами,ВРаХОВУЮЧ:И ix ОбСЯГИ, КiЛЪКiСТЪ Та Витрати на придбання спецiатlьноi технiки тап€tJIъного стаютъ нере€шъними.

У складi програми будуr" визначенi yci втрати вiд заростанIuI руслаканалу та визначено економiчний^\E^rsJrJ lcr DИStlilЧСНО еКОНОМiЧНИЙ ефеКТ Вiд застосування бiомелiоративних
захо,цiв по jx пiдтриманню без заростання.

Оцiнка стацУ Пiдвiдний канал до н/ст знс-11 Мiчурiнсько[ рисовоi
зрошувальноi системи Кiлiйського Пtfувг

1. Абiотичнi складовi

1. I . Характеристика сучасного гiдрологiчного режиму.
1,2, Оцiнка чинникiв, що визначають ефективнiсть подачi води.
1, 3, В станов'ення основних характеристик погiршення об' eMiB прокачуваноi
води.



1'4' ОЦiНКа МОЖЛИВИХ ГiДРОфiзичних, геоморфологiчних змiн дiлянок каналу,П{О ВИНIlКли в процесi експлуатацii. 
-^^'^zr ОrYtIЛ 

]

1,5. Гiдрlохiмiчний 
режим, як абiотичний чинник, що визначае функцiонуваннякilн€lлу, ,га його ключовi складовi:

- динамiка газового режиму (BMicT iYо насичення Oz, COz, рН).- бiогенrri елементи: неорганiчнi сполуки €lзоту (N}й*, NOz-, Nоз-, сумарний N),фОСфОр сРосфатiв (РОоr-), залiзо (F"r*);

- оцiнка балансу органiчних речовин:
перманганатна окислюванi стъ (ПО).

бiхроматна окислюванiсть (БО),

2. Бiологiiчне рiзноманiття lзодноi флори i фауни
2,1, осноtзнi екологiчнi групи водоростей Що формують бiорiзноманiття
альгофлоtrlи: фiтоплаЕктон, 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 чиселънiстю i бiомасою) iструктурна органiзацiя ik домiнуючих комплексiв.
2,1,з, особливостi просторово-часовоi динамiки водоростевих угрупованъ.2,1,4, Оцiнка iнтенсиВностi продукцiйниХ процесiв водоростей рiзнихекологiчни-х груп.

2'l'5' РОЗРlаХУНОК ПОТеНЦiйНОi рибопродуктивностi за фiтопланктоном тарозробка методики i iT практичний розрахунок за фiтоепiфiтоном,
фiтоперифi:гоном.

2.2. Вищi вс,дянi рослини:
2,2,1, ТаксоlrоМiчне рiзноманiття вищих водяних рослин.
2,2,2, Ранmпрування рiзноманiття вищих водяних рослин за екологiчними
групами: по,вiтряНо-водянi рослини, рослинИ з плаваЮчим лиСтям, зануренi
рослини.

2,2,з, Кiлькiсlний розвиток i домiнуючий комплекс вищих водяних рослин.



2,2,4, Просторово-часовий 
розподiл вищих водяних рослин.2,2,5, Кj:лькiсне спiввiдношення надводноil пiдводноi i пiдземноi фiтомасирослин рiзних екологiчних груп.

2'2'6' оцiнка iнтенсивностi пРодукцiйних процесiв вищих водяних рослин.2,2,7, Розробка методики та практичне визначення потенцiйноiрлrбопрqцуктивностi фiтофагiв за вищими водяними рослинами.

2.!}. Безхlэебетнi водноi товщi, дна i обростань:
2,з,t, Таltсономiчне рiзноманiття водних, донних, перифiтонних безхребетних(зоопланI(тон, зообентос, зооперифiтон). 

-' -4YrlДYrrvГlП

2,з,2, Кiл-ькiсний розвиток водних безхребетних за чисельнiстю i бiомасою та ikдомiнуючi комплекси.

2'З"З' ПРОСТОРОВО-ЧаСОВИЙ 
РОЗподiл безхребетних водноI товщi, дна i обростань.2,з,4, Оцiнка продукцii безхребетних рiзних екологiчних груп.

2,з,5, Оцjнка потенцiйнот рибопродуктивностi за основними екологiчними
ГРУПаМи бrэзхребетних:

- ПЛаНКТОННИМИ 
фОРМаМИ: КОЛОВеРтки, гiллястовусi i веслоногi ракоподiбнi;,- MiKpo-, мезо-, макрозообентосом (загальний i ,,м'який'' зообентос);

-- зоопери(liтоном фозробка методики та практичний розрахунок).

i|,, 4, Р ибничrо- бi ологiчна характеристика ixTi о ф ауни :

2|"4, l, Сучасний стан рiзноманiття аборигенноi iхтiофауни.
2|",4,2' КiлькiсНа харакТеристика (чисельнiсть, бiом аса), домiнуючi комплекси
риб.

2.4.З. Екологiчне рiзноманiття риб (поширення, типи живлення,
спiввiдношення: мирнi - хижi риби,розмноження).
2,4,4, Оцiнк:а рибних запасiв та ix ранжирування на промисловi, малоцiннi iсплiттсвi види.

2,,4,5, опиС бiотопiв i оцiнка ix екологiчного стану для нересту, нагулу, мiграцii
риб.



2i"4,6, Встановлення потенцiйноi рибопродуктивностi
об'ектiтl Кiлiйсъкого Мувг.

пitдводноТ пiдземноi

iхтiофауни водних

вищих

3. оцiпка бiопродукцiйного потенцiалу екосистеми водних об'еrстiв якенергетичного базису кормово[ бази риб:3.1. fuя аборигенних видiв риб, що формуютъ сучасну iхтiофауну;
З.2. Ддя потенцiйних видiв-вселенцiв.

4, Апалiз таксономiчного рiзноманiтгя i структури флори i фаупи назнаходження видiв, занесених до Червоно[ Книги, i угруповань рослинпогоcBiry, занесених до Зелено[ Книги ykpaihпl 
Що вегетують у водоймах.

5, ВстанlОвленнЯ основнИх бiологiчниХ загроЗ ефективнiй експлуатацiТ таформування якостi води Пiдвiдний канал до н/ст знс_11 мiчурiпсько[
рисово[ зрошувально[ системи

5, 1, Загро:lа,,цвiтiння" води водоростями рiзних систематичних вiддiлiв.5,2, Оцiнка структури та кiлькiсного розвитку водоростевих обростань,включаючи i багатоклiтиннi нитчатi форми.
5,З, Формl,вання бiоперешкод, зумовлених iнтенсивним розвитком домiнуючихвидiв вищ'х водних рослин рiзних екологiчних груп (повiтряно-водянi, зплаваючим: листям, зануренi).

5.4. Оцiнксt спiввiдношення надводноi,Д{D\-'лгlvl, lllлtsOдноl l пlдземноi фiтомаси вищихводних рослин у формуваннi бiоперешкод режиму експлуатацii водойм.5.5. Бiоперешкоди, зумовленi розвитком молюскiв роду Drеissепа
(,D, p,olymor_,oha, D. Ьugепsls) чи iнших видiв фауни, що можуть вегетувати уDп гтrrй..л-,водоймах.

б, Розробка науковпх засад та пракгичного впровадя(ення природно-
штучпогtr бiомелiоративного комплексу шляхом рибничо-бiологiчного

обrр5,нryвання на зариблення Пiдвiдний канал до н/ст ЗнС-11
мiчурliнсько[ рисово[ зрошувально[ системи Кiлiйського Мувг



6,1, Встановлення видового складу, оптим€lJIьних розмiрних i вiковиххiарактеристик, спiввiдношення рiзних трофiчних груп риб-вселенцiв:6, 1 ,1, Реiнтродукцiя зниклих цiнних аборигенних видiв риб Щунаю.6'1'2' ВС'еЛеННЯ ОСеТрових видiв риб, як прiоритетний природоохоронний шляхвi,цновлення рiзноманiття червонокнижних 
риб Украiни.

6.1.3. Всrэленн.я планктонних фiтофагiв, зоофагiв, ik гiбридiв
6,\,4, Iнтродукцiя риб-споживачiв вищоТ водяноi рослинностi.
6, 1,5, Вссlлення риб-бентофагiв, зокрема молюскоiдiв.
6.2-. Вст:tновленнЯ наукових i практичних засад формування оптимаrrъноiви:lовоi, BiKoBoi, розмiрноi, cTaTeBoil трофiчноi структури iнтродукованоiiхт,iофауни для забезпечення ефективноi експлуатацii водойм та отриманнямаIiсим€lJLьного мелiоративного ефекту.
б,3, Розробка необхiдних бiоманiпуляцiйних заходiв по впровадженню,збе;эежен'ю та oxopoHi iнтродукованоi iхтiофауни як безпосередньоi складовоiприродно-штучного бiомелiоративного комплексу.
6,4, Встановлення наукових та практичних засад вилучення старших вiкових.руп гiдрсlбiонтiв. Технологiя побудови, обслуговування i ремонту знарядь
,гIоВ)I.

7. В[ормативно-правове забезпечення збереження та розвитку
бiомелiоративного комплексу

7',l, I{a базi закОнiв Украiни, вiдоМчих iнстРукцiЙ та дiялъностi мiсцевих органiвсамоjврядування забезпечити необхiдну правову пiдтримку в cTBopeHHi йоптиIиалЬномУ функцiонуваннi природно-штучного бiомелiоративного
к(эмплексу El системi експлуатацii Пiдвiдний канал до н/ст знс-l I Мiчурiнськоi
pllcoBloi зроrшIув€lJIьноi системи Кiлiйського мiжрайонного управлiння водногогосподарства.

7,,Z, Пi,осиле'ня правових засад щодо утримання Пiдвiдний канал до н/ст знс-l l }дiчурiнськоi рисовоi зрошув€lльноi системи Кiлiйського мiжрайонного
управ:тiння водного господарства як джерела водопостачання.



8, Розробка заходiв щодо збереження осетра росiйського та стерлядi, якiПеРеДбiаЧаЮТЬСЯ 
ДЛЯ ЗаРИбЛеННЯ 

У СКЛадi бiомелiоративного комплексу якчервонокцижних видiв риб Украihи.

9, Економiчний ефект впровадження природпо-штучного
бiомелiоративного комплексу

9,1 Розробка методологii, i] основних критерiiЪ для оцiнки ефективностiфункцiон:ування Пiонерного проекту, яким е природно-штуrнийбiомелiобlативний комплекс.

9,2, РозРilхунок економiчного ефекту за рiзних рибничо-бiологiчних методiвзарибленlш.

9'3' ВСТаI{ОВЛеННЯ СПiВВiДношення мiж ефективним функцiонуванням воднихоб'ектiв ,i оптимальною розмiрною i вiковою структурою iнтродукованоIiхтiофаунll та впровадженнrI економiчних важелiв для отримання
рибогосподарсъкого економiчного ефекту.
9,4, Розра}lунок економiчного ефекту покращення якостi води, що надходить доводокорис,гувачiв, за рахунок функцiонування природно-штучного
l5iомелi оративного комплексу.

9,5, Прогн,оз багаторiчноТ економiчноi ефективностi експлуатацii Пiдвiдний
I(анал До н/ст знс_11 Мiчурiнськоi рисовоТ зрошув€tлъноТ системи пiсля
ЕlпровадЖеI{ня природно-штучного бiомелiоративного комплексу.

10, Науlково-технiчний супровiд створення та експлуатацii природно-
штучноГо бiомеЛiоративНого комПлексу фахiвцями

НД ДЕРЖВОДЕКОЛОГIЯ
1()'1' СТВОРеННЯ КОНЦеПЦiil Мети, основних завдань, програми комплексних
НirУКОВИХ ДОСЛiДЖеНЬ ОСНОВНИХ КОМПонентiв бiорiзноманiття, екологiчного
ст,ану, якосlli води та мiнiмiзацii бiологiчних загроз експлуатацii Пiдвiдний
к.н€lл до н/ст знс-11 Мiчурiнськоi рисовоi зрошувальнот системи Кiлiйського
MyBI,.



10,2, Визначення прiоритетних напрямкiв, методичЕих пiдходiв, методiвдослiджень, кадрового забезпечення, вiдповiдностi ндр сучасним свiтовимстандартам, форм звiтностi та науково-практичного 
за

результатiв. 
"1-чrlrа'tГllJl (J захистУ отриманих

10,3, Наукове керiвництво, координацiя експеримент€UIьних 
робiт та розробкапрактичних рекомендацiй по створенню природно-штучного бiомелiоративногокомплексу.

10,4, РоЗробка, керiвниЦтво праКтичниМ впровадженням природно-штучногобiомелiоративного комплексу для пiдвищення ефективностi експлуатацiiПiДВiДНИЙ КаНаЛ ДО Н/СТ ЗНС-11 Мiчурiнськот рисовоi зрошув.льноi системикiлiйського Мувг.
10,5, Науково-технiчне, законодавче, правове забезпечення виконання даноiнауково-дослiдноi роботи та iнформацiйний супровiд на

ДеРЖаВНОму i мiждержавному рiвнях. 

rrР.'r'lЛ На РеГlОН€UIЬНОМУ'

{аНа НаУКОВО-ТеХНiчна продукцiя розроблена Iнститутом з використаннямсистеми мiжнародних стандартiв EN ISO 9001:2008.

Щиректор нл ДЕРЖВоДЕколоГIЯ,
д.т. н., проф.

О.В. Сидоренко
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