
Дніпро — третя за довжиною й площею басейну 

річка Європи після Волги й Дунаю. Протікає 

територією Російської Федерації, Білорусі та України.  

Має найдовше русло в межах України. Довжина Дніпра 

в природному стані становила 2285 км, тепер (після 

побудови каскаду водосховищ, коли в багатьох місцях 

випрямили фарватер) — 2201 км; в межах України — 

981 км. Площа басейну — 504 тис. км
2
, з них в межах 

України — 291,4 тис. км². 

 

 

У давнину річка згадувалася під іншими назвами.  

Вперше назва Дніпро згадується в Поясненні до 

“Землеопису” Діонісія, яке написано в 134 році нашої 

ери.  

Старогрецький історик Геродот називав її в своїх 

історичних трактатах Борисфеном (що означає "річка, 

яка тече з півночі"). У візантійських церковних 

джерелах 10-13 сторіччя річка згадується, як Елісс.                  

В роботі візантійського імператора  К. Багрянородного 

“Про управління 

імперією” зустрічається 

печенізька назва Дніпра 

— Варух - “широкий”. 

Римські історики 

називали річку ім'ям 

Данапріс, яке через 

століття перетворилося 

на Дніпро. В період 

Київської Русі річку 

називали Славутичем 

(річка слов'ян). 

   Назва річки 

«Дніпро» вперше 

трапляється в 

літературних пам'ятках 

першої половини                        

ІV століття нашої ери. 

Походить від давньо- 

східноіранського 

«велика річка».                                                                             

Острів Хортиця – це найвеличезніший острів з 

усіх існуючих на Дніпрі. Хортиця – є гордістю та 

найголовнішою пам’яткою міста Запоріжжя в Україні. 

 

 
 

Існує дуже багато версій походження назви 

острова, втім більшість дослідників виводять назву 

від тюрксько-половецького «орт», «орта», що означає 

«середній» (посеред Дніпра). Серед низки версій, 

назву виводять від «хорт» — «пес», від 

давньослов'янського бога Хорса. У руських літописах 

острів називається Хортичем, Кортицьким, 

Городецьким, Ортинським, Інтрським островом. 

Вперше назва Хортичий острів згадана у зв'язку з 

походом князя Святослава Ізяславича проти половців 

1103 року.  

Унаслідок вигідного місцерозташування цей 

острів ще в XVI столітті став притулком українських 

козаків, внаслідок чого, там і утворилася Запорізька 

січ. 

 

 

Роль Дніпра в житті українців не перебільшена. 

З давніх часів він забезпечував жителів водою і рибою 

і служив важливим торговим каналом. Сьогодні ж 

Дніпро залишається джерелом водопостачання для 

70% населення України.. 

Зручне місцезнаходження Дніпра і його 

величезний природний потенціал визначили активне 

водогосподарське використання річки, з яким 

пов'язано не менше половини підприємств країни. 

Крім того, головна річка країни є основним джерелом 

питної води для багатьох великих і малих міст 

України. Дніпровський каскад ГЕС складається з                             

6 гідроелектростанцій: 

http://ua-referat.com/Того


- Київська (м. Вишгород); 

- Канівська (м. Канів); 

- Кременчуцька (м. Світловодськ); 

- Дніпродзержинська (м. Дніпродзержинськ); 

- Дніпровська (м. Запоріжжя); 

- Каховська (м. Нова Каховка). 

Водогосподарське використання Дніпра має 

довгу історію, найважливішою подією якої стало 

будівництво ДніпроГЕСу - свого часу наймогутнішої 

гідроелектростанції в Європі. Її створення дозволило 

затопити Дніпровські пороги і здійснити 

судноплавство по всій довжині річки в межах України. 

Враховуючи круті схили берегів цієї ділянки Дніпра, 

створення водосховища вдалося здійснити без 

значних затоплень і понині створене на початку                  

1930-х років Дніпровське море залишається найбільш 

компактним за площею.  

 

 

 

Взагалі важко переоцінити значення Дніпра для 

Запоріжжя і Запорізької області. Варто тільки сказати, 

що Запоріжжя – єдине місто у Дніпровському басейні, 

яке має водопостачання з Дніпровського водосховища 

при повній відсутності альтернативних джерел 

водопостачання, а м. Бердянськ тільки з Каховського 

водосховища.  

Крім того, розташування області у посушливій 

частині України, потребує зрошення сільгоспкультур, 

води Дніпра також використовуються промисловістю, 

енергетикою і для рекреації населення. 

Тому, для Запорізької області, розташованій у 

середній та нижній частинах басейну Дніпра 

надзвичайно актуально знати якість води, яка 

поступає з верхів’їв басейну, а також її об’єм. 

Забруднена річкова вода - це не тільки шкода для 

екології навколишнього середовища, а й підвищена 

відповідальність за життя мешканців міст, які 

користуються цією річкою для цілей питного 

водопостачання. 

 

 

 

Щорічно в першу суботу липня українці 

святкують Міжнародний день Дніпра. 

Перше святкування Дня Дніпра відбулося у  

2003 році. Метою було привернути увагу до 

екологічних проблем річки. 

День Дніпра – чергова нагода остаточно 

усвідомити, що рівень відповідальності абсолютно 

усіх користувачів природних водних ресурсів - 

величезний. Навіть найменша помилка або байдуже 

ставлення може обернутися катастрофою. 

 

Басейнове управління водних ресурсів  

річок Приазов’я 

 

69095, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105 

Телефон/факс (0612) 62-41-94 

e-mail: zovh@zp.ukrtel.net, zovg@ukr.net; 

01038818@mail.gov.ua, zap.ovr.16@gmail.com,  

www.zovh.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 

ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

 

 

БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ РІЧОК ПРИАЗОВ’Я 

 

 

 

ДЕНЬ ДНІПРА 
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