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Каховське водосховище — одне з шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро, 

в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях України. Для даних областей 

та країни цілком воно має надзвичайно велике значення. Заповнено у 1955 – 1958 роках, 

водосховище використовується для сезонного і річного регулювання стоку. 

 

З лютого 2022 року береги Каховського  

водосховища знаходяться на тимчасово окупованих 

військами РФ територіях. За даними української 

розвідки окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС 

ще у квітні, від чого виникла загроза підриву дамби. 

Наприкінці жовтня окупаційна адміністрація 

Херсонської області заявила, що на Каховському 

водосховищі скидають воду, «щоб знизити 

масштаби збитків у разі руйнування ГЕС». Окрім 

цього, окупанти часто обстрілюють Нову Каховку, 

що також дуже небезпечно для дамби. 

Те, які наслідки матиме підрив дамби Каховської 

ГЕС з'ясовувало видання BBC, адже може 

виникнути глобальна екологічна проблема, яка 

торкнеться не тільки України, Західної Європи, а й 

може вплинути на екологію планети. 

За словами фахівців, наслідки можуть бути катастрофічними. 

Йдеться про підтоплення навколишніх сіл і міст нижче по Дніпру, проблеми з 

охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України. 

За оцінкою Президента Володимира Зеленського, у зоні швидкого затоплення опиняться 

понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Більший удар припаде саме на 

лівобережжя Херсонщини, оскільки воно знаходиться нижче, ніж території правого 

берега. На відновлення ГЕС та постраждалих населених пунктів підуть сотні мільйонів, 

а то й мільярди доларів. 

Також збитків зазнають такі галузі як сільське господарство, судноплавство та 

рекреація. Крім того, постраждають популяції риб, а деякі види опиняться на межі 

знищення. 

Судноплавство — можливість для перевезення врожаю, зокрема, зернових та овочевих 

культур, кавунів. Підрив Каховської ГЕС може спричинити продовольчу кризу, адже 

водопостачання повʼязане прямо із сільським господарством, яке може втратити врожай. 

Можна говорити про втрати рибних ресурсів на тисячі тонн і ситуація не є 



оптимістичною, відтак зростуть втрати  окремих популяцій риб адже можуть зникнути 

сприятливі умови для їхнього існування.  

Рекреаційні зони, місця для активного відпочинку українців, 

розташовані вздовж усього 

узбережжя Каховського 

водосховища. Руйнування  

дамби спричинить 

підтоплення територій таких 

міст як Херсон, Нікополь, 

Нова Каховка та інш. Наприклад, внаслідок підриву 

дамби відпочивати у  місті Гола Пристань на узбережжі 

моря буде просто неможливо через його затоплення. 

Отже, у результаті руйнації дамби Каховського водосховища Україна матиме значні 

екологічні наслідки, які торкнуться усіх сфер діяльності людини та навколишнього 

середовища. 


