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УДК502.51:556.5 (477.7) 

СУЧАСНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД НИЖНЬОСІРОГОЗЬКОГО 

РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Левада О.М., Заєць О.С. 

 

Херсонська область – одна із найменш забезпечених водою областей 

України. В окремих районах Херсонської області проблема забезпечення населених 

пунктів питною та поливною водою – одна з найгостріших у регіоні. Це зокрема такі 

райони як Високопільський, Нововоронцовський, Новоолександрівський, 

Бериславський, Горностаївський, Великолепетиський, Великорогачицький та 

Нижньосірогозький [2]. 

Незважаючи на розташування відносно недалеко (до 30 км) від Каховського 

водосховища, багато степових сіл і селищ не мають води. У північно-східній частині 

області найменш водозабезпеченим є Нижньосірогозький район, тому що його 

гідрологічна мережа представлена переважно сухими балками, подами, які лише 

навесні трохи живляться тало-дощовими водами [2,4]. 

Великі Сірогози (Балка Великі Сірогози) – річка у Нижньосірогозькому та 

Іванівському районах Херсонської області, впадає у Великий Агайманський під. 

Бере початок поблизу села Першопокровка Нижньосірогозького району. Довжина 

65 км, площа басейну 1200 км
2
. Долина завширшки 2 км, глибина 10 м. ширина 

річища пересічно 5 м. Похил річки 0,5 м/км. Живлення переважно снігове. 

Льодостав триває від середини лютого до середини березня. З 2018 року в балка 

спрямовані дніпровські води (рис. 1). [9]. Стік у верхніх та середніх течіях 

зарегульований ставками. Воду використовують для потреб сільського 

господарства. Вздовж берегів річки створюються водоохоронні прибережні смуги 

[10,11]. Джерелом вод є природна площа водозбору та технічний скид води з каналу 

Р-3-1 через водовиділ НС ғ 78 управлінням Північно-Рогачикської зрошувальної 

системи. У 2010-х роках, через низьку кількість опадів та невеликий технічний скид 

води з каналу Р-3-1 територія русла балки дещо обміліла: по Першопокровськой та 

Новоолександрівській сільських радах заповнена водою, а на території русла балки 
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Верхньосірогозької та Нижньоторгаївської сільських рад та Нижньосірогозької 

селищної ради спостерігається погіршення екологічного стану балки через 

відсутність води у руслі [5]. 

 

Рис. 1. Ділянка Сірогозької балки після заповнення дніпровською водою в 

жовтні 2018 р. [9] 

З 1980 року Сірогозька балка на 47 кілометрів була заповнена дніпровською 

водою з Верхньорогачицької зрошувальної системи. З 2000 року в районі селищ 

Нижні Сірогози, Верхні Сірогози та Нижні Торгаї єдина водойма району – 

Сірогозька балка почала пересихати. Лише після сніжної зими 2009 року та 

бурхливої весни 2010 року вона стала знову повноводною, але влітку 2011 року – 

пересохла [5]. Все це обумовлено наявністю у руслі балки 44 штучних гребель 

(водосховищ). 

Нагадаємо, за радянських часів Сірогозька балка була джерелом зрошення 

понад 7 тис. гектарів землі, в тому числі 1,5 тис. гектарів ‒ на державних 

зрошувальних системах, 2,4 тис. гектарів малого зрошення і більше 3 тис. гектарів 

зрошуваних земель-«супутників». Після поділу землі великих господарств на паї, 

через списання зрошуваних земель, а також зносу і розукомплектації зрошувальних 

мереж, це зрошення там не функціонує. Також впродовж останнього десятиліття 
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через низьку кількість опадів і невелике технічне скидання води з каналу Р-3-1 

Сірогозька балка обміліла. На невеликій частині балки вода залишилась, а на 

більшості території русла вона відсутня [5,8]. 

Припинення скидів поливної дніпровської води у балку Великі Сірогози 

зумовило сильне загострення водно-екологічної ситуації по всій протяжності балки. 

Мешканці семи населених пунктів, що розташовані вздовж неї, свійська худоба, 

тваринний і рослинний світ у районі балки залишились без води. Рівні води у 

ставках різко знизились. Ставки пересохли, або перетворились просто на калюжі. 

Внаслідок цього загинула риба, зникла рослинність, повсихали дерева у 

прибережній смузі. Пересохлі ставки покинули водоплавні птахи. Водозабірні 

споруди і насосні станції місцевих зрошувальних систем припинили роботу. 

Населення змушене використовувати для поливу питну воду, яка є дорогим 

ресурсом [3,с.127; 6,с.11]. 

Зважаючи на те, що водокористування у балці відноситься до категорії 

використання води на комунально-побутові потреби та зрошення земель, згідно з 

чинним законодавством, водокористувачі повинні здійснювати плату за воду. Тому 

подальша подача води у балку може бути відновлена лише за умови відшкодування 

водокористувачами витрат Управлінню каналів Північнорогачицької зрошувальної 

системи (ПРЗС) на основі трьохсторонніх договорів (Управління каналів ПРЗС, 

Іванівське МУВГ та водокористувачі).  

Зменшення населення у районі відбувається не тільки за рахунок природного 

зменшення, а й від того, що багато людей переїздить у інші, менш депресивні 

регіони країни. Адже лише балка Великі Сірогози – була єдиною з тих, що 

перетворилась на штучну річку довжиною 65 кілометрів і перетинала землі шести 

сільських і селищних рад, проходила по території населених пунктів 

Нижньосірогозького району, в яких проживає більше 60 відсотків його населення, а 

створений у ній водогосподарській комплекс слугував для обводнення прилеглих 

територій, як уже згадувалось, для зрошення земель на водозбірній площі, поливу 

присадибних ділянок, риборозведення, відпочинку та інших рекреаційних потреб 

населення, організації об‘єктів і територій природно-заповідного фонду. Багато 
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мешканців району поставили на порядок денний своїх першочергових проблем 

переїзд на проживання до іншої місцевості [2,4]. 

У 2007 році рішенням Херсонської обласної ради частина території балки, 

що має особливу естетичну, наукову та виховну цінність (загальною площею 636 га) 

була оголошена ландшафтним заказником місцевого значення «Балка Великі 

Сірогози» [8]. 

Таким чином, водні ресурси Нижньосірогозького району недостатні, багато 

води витрачають промислові та сільськогосподарські підприємства, комунальні 

господарства. Основним джерелом водозабезпечення цих галузей району є 

артезіанські свердловини та Сірогозька балка. Але при їх використанні відбувається 

забруднення: руйнація берегів балки, її замулення; підземні води мають підвищену 

мінералізацію, в них збільшується вміст нітратів та пестицидів. 

Також внаслідок господарської діяльності зменшуються запаси та 

погіршується якість підземних вод. Зараз спостерігається тенденція до підтоплення 

продуктивних земель та земель, де знаходяться житлові будівлі, що призводить до 

руйнування ґрунту, застоювання води та її «цвітіння» [7,с.15]. 

У 2018 році розпочалися роботи по відродженню Сірогозької балки. 

Технікою було розчищене русло балки. Загалом же сюди мають подати 6-6,5 млн. 

м3 дніпровської води. 8 жовтня 2018 року на Херсонщині у Сірогозьку балку, 

розташовану у посушливій і маловодній зоні області, вперше за останні 10 років 

прийшла велика вода ‒ її почали заповнювати дніпровською водою [5]. 
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