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1 РЕЗЮМЕ 

Східне партнерство Європейського Союзу (Східне партнерство) є політичною ініціативою, 

започаткованою на Празькому саміті у травні 2009 року. Він спрямований на поглиблення та 

зміцнення відносин між Європейським Союзом та шістьма східними сусідами: Вірменією, 

Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Республікою Молдова та Україною. 

Останніми роками країни Східного партнерства продемонстрували готовність привести свою 

політику та практику у сфері водного господарства до загальних принципів і специфічних вимог 

Водної рамкової директиви ЄС (ВРД), а також інших тематичних і галузевих директив з води та 

багатосторонніх Екологічних угод ООН. Крім того, Грузія, Молдова та Україна взяли на себе 

зобов'язання щодо реформування своєї водної політики та впровадження діючого 

законодавства ЄС у сфері водних ресурсів у рамках угод про асоціацію, підписаних з ЄС у 2014 

році. 

Саме в цьому контексті Водна ініціатива Європейського Союзу Плюс для країн Східного 

партнерства (EUWI +) була ініційована Генеральним директором з питань сусідства та 

переговорів про розширення Європейської комісії. 

Водна ініціатива Європейського Союзу Плюс для Східного партнерства (EUWI +) була 

започаткована у вересні 2016 року для надання допомоги 6 країнам Східного Партнерства 

щодо наближення їхнього законодавства до Рамкової Директиви ЄС та її директив. Його мета 

полягає у поліпшенні сталого управління водними ресурсами з акцентом на транскордонному 

управлінні річковими басейнами. 

EUWI + зосереджується на п'яти тематичних напрямках: 

1. Законодавство, розробка політики та інституційне зміцнення 

2. Посилення лабораторних та моніторингових систем 

3. Розробка Плану управління річковим басейном 

4. Реалізація Плану управління річковим басейном 

5. Інформування громадськості, комунікація та управління даними / інформацією 

ОЕСР та ЄЕК ООН здійснюють заходи в тематичній сфері 1. Тематичні напрямки 2–5 

впроваджуються Консорціумом країн-членів ЄС, до складу якого входять Агенція з 

навколишнього середовища Австрії (UBA) та Міжнародний водний офіс (OIEau / IOWater) 

Франції. Експерти з інших держав-членів ЄС також будуть залучені до заходів проекту. 

Бюджет цих тематичних областей для всіх шести країн становить 24,6 млн. євро, що 

фінансується Європейським Союзом (грант у розмірі 23,5 млн. євро) за участі урядів Австрії та 

Франції. Плановий період його реалізації – з вересня 2016 року до серпня 2020 року (48 

місяців). 

Проектом розроблено веб-сайт (http://euwipluseast.eu/en/) для публікації та поширення всіх 

даних, інформації та послуг, розроблених та використаних у рамках проекту. 

 

 



ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ: ОПИС ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІПРО 

8 ENI/2016/372-403 

2 ВСТУП 

Проект Водної ініціативи Європейського Союзу Плюс (EUWI +) було розпочато у вересні 2016 

року для надання допомоги шести країнам Східного партнерства у впровадженні Водної 

Рамкової Директиви ЄС та пов’язаних з нею директив. Метою проекту є покращення практики 

країн-бенефіціарів у сфері сталого управління водними ресурсами, приділяючи основну увагу 

управлінню транскордонними річковими басейнами.  

Цей документ узагальнює основний звіт опису характеристик району басейну річки Дніпро в 

Україні, включаючи опис масивів поверхневих та підземних вод. Документ підготовлений у 

рамках діяльності проекту 2.3.2. «Технічна підтримка у розробці та реалізації пілотних ПУРБ». 

Основний звіт написано експертами Українського гідрометеорологічного інституту Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (Набиванець Ю.Б., Осадча Н.М., Гребінь В.В., 

Василенко Є.В., Кошкіна О.В.) та Національної академії наук України, Українськими 

незалежними експертами (Сергій Гошовський, Ірина Саніна, Наталія Люта, Олексій Ярошевич) 

за підтримки команди експертів EUWI +. Отримані результати узгоджується з додатком 7 ВРД 

(Директива 2000/60 / ЄС) та Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 18 травня 2017 

року щодо підготовки планів управління річковими басейнами та Наказу Міністра екології та 

природних ресурсів України від 26 січня 2017 року на басейнових радах. 

Звіт сприяє розробці перших кроків щодо розробки Плану управління річковим басейном Дніпра 

(ПУРБ) шляхом визначення характеристик району басейну річки Дніпро. 

Цей звіт супроводжується таблицями та картами для: географічного опису району басейну річки, 

характеристики водних ресурсів, масивів поверхневих та підземних вод, надання всебічної 

інформації щодо антропогенної діяльності та водокористування, ризиків, заінтересованих сторін 

та програм. 

Басейн Дніпра охоплює 3 країни (Росія, Білорусь, Україна). Басейн Дніпра в межах України 

займає територію в 300 тис. км² (близько 50% території країни). Тут проживає більше 20 млн. 

жителів (у т.ч. у містах Київ і Дніпро). 69 % території басейну відведено під орні землі. 

Річка Дніпро – це фактично каскад із шести великих водосховищ. Найбільшими притоками є 

річки Прип'ять і Десна.  

У районі басейну річки Дніпро визначено 20 типів масивів поверхневих вод категорії «річки», 

п’ять типів масивів поверхневих вод категорії «озера», два типи масивів поверхневих вод 

категорії «перехідні води». У межах п’яти суббасейнів РБР Дніпро було виділено 3 813 масивів 

поверхневих вод. 

В районі басейну річки Дніпро загалом виділено 26 груп Масивів підземних вод (МПзВ) та МПзВ: 

п’ять груп безнапірних четвертинних масивів підземних вод, 12 напірних масивів і 9 груп 

напірних масивів підземних вод. 

Результати цієї роботи використовуються для подальших кроків розроблення ПУРБ Дніпра. 
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3 ОПИС ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОНУ 

БАСЕЙНУ РІЧКИ 

3.1 ГЕОГРАФІЧНИЙ ОПИС 

Дніпро – одна з найбільших річок Європи. Довжина Дніпра – 2 201 км. Загальна площа басейну 

– 504 тис. км
2
. Басейн річки Дніпро є транскордонною системою: 20% його площі знаходиться в 

Російській Федерації, 23% – Республіці Білорусь та 57% – у межах України. Бере початок на 

висоті 252 м над рівнем моря, різниця висоти витоку і гирла становить 220 м. Довжина Дніпра в 

межах України становить 1 121 км, площа басейну – 296,317 тис. км
2
 (48% території України).  

Район басейну Дніпра охоплює територію 19 областей України й їх 281 адміністративний район 

та повністю розташований у межах 6 областей України – Житомирської, Чернігівської, 

Полтавської, Дніпропетровської, Рівненської та Сумської (Рисунок 1).  

Басейн річки Дніпро розташований у межах двох екорегіонів: Східні рівнини та Понтійська 

провінція (Рисунок 2). 

 

3.1.1 Клімат 

Клімат басейну Дніпра помірно-континентальний. Басейн річки Дніпро розташовується в межах 

двох кліматичних областей: I – Північна Атлантико-Континентальна та II – Південна Атлантико-

Континентальна. Середньорічні температури повітря в басейні річки Дніпро в середньому 

коливаються в межах 5,9-9,8 ºС. Найхолоднішим місяцем є січень (-3 – -8°C). Найвища середня 

місячна температура повітря спостерігається в липні (17,8-22,0 °С). Максимальні річні 

температури повітря 34-40 
о
С. В останні десятиріччя холодних зим майже не було.  

Річні суми опадів у межах окремих водозборів зменшуються в широтному напрямку від 600-650 

мм у північно-західних частинах басейну Дніпра до 440-480 мм у південних. В останні 

десятиліття (1991-2010 рр.) меншою, порівняно з нормою, стала кількість опадів у зимові місяці. 

Водночас вона збільшилася у вересні та жовтні. 

 

3.1.2 Рельєф 

На північному заході басейну р. Дніпро розташована Поліська низовина. Рельєф загалом 

рівнинний. Абсолютні висоти переважно становлять 150-200 м. Тільки в межах Овруцького 

кряжу вони є більше 300 м. На півдні Поліської низовини знаходяться Волинська та Подільська 

височини. На північному-заході Подільської височини розташовані Кременецькі гори та 

Вороняки, висота яких становить більше 400 м. Тут беруть початок річки Стир, Горинь, та ін. На 

південний схід від Подільської височини розташована Придніпровська височина, з якої беруть 

початок річки Тетерів, Снивода, Гнилоп’ять, Гуйва, Роставиця. Її висоти збільшуються з півночі 

на південний схід з 270 до 321 м. На північний схід від Придніпровської височини у межах 

Дніпровсько-Донецької западини розташована Придніпровська низовина. Висоти якої 

зменшуються зі 170 м на півночі до 90 м у південній частині басейну. Також, тут розташована 

Полтавська рівнина з висотами 176-202 м. Придніпровська низовина, в північно-східному 

напрямку, переходить у південно-західний схил Середньоруської височини з висотами 200-230 

м. На південному сході Придніпровська низовина межує з Приазовською височиною з 

найбільшою висотою 324 м. Південну частину басейну Дніпра займає Причорноморська 

низовина, поверхня якої поступово понижується з півночі на південь від 100-120 м майже до 

рівня моря.



ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ: ОПИС ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІПРО 

10 ENI/2016/372-403 

 
Рисунок 1. Адміністративний поділ РБР Дніпро 
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Рисунок 2. Екорегіони в РБР Дніпро 
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3.1.3 Геологія 

Басейн річки Дніпро (в межах України) охоплює майже всю південно-західну окраїну Східно-

Європейської (Руської) платформи. В її межах виділяються такі геологічні структури як: 

Український кристалічний щит (граніти, гнейси, лабрадорити) і його схили, Волино-Подільську 

плиту (палеозой-кайнозойські осадові утворення), Галицько-Волинську западину, південно-

західний схил Воронізького кристалічного масиву, Дніпровсько-Донецьку і Причорноморську 

западини (вапняки, пісковики, глини), західну окраїну Донецького кряжу (девонські, 

кам’яновугільні, вапнякові та палеогенові відклади). 

Карстові райони поширені у верхів’ях р. Прип’яті та її приток (річки Турія, Стохід, Стир, Горинь та 

Случ), у суббасейні р. Десни і її приток Снову та Сейму, у міжріччі Десни та Ворскли, у міжріччі 

Інгульця і Дніпра. 

 

3.1.4 Ґрунти  

В межах басейну р. Дніпро основними ґрунтами зони Полісся є дерново-підзолисті, дернові та 

дерново-карбонатні ґрунти. Ґрунтовий покрив зони Лісостепу представлений близько 160 

ґрунтовими видами широкого генетичного та агрономічного діапазонів. У ґрунтовому покриві р. 

Дніпро у зоні Лісостепу виділяють сірі лісові ґрунти (ясно-сірі, сірі і темно-сірі), чорноземи типові, 

чорноземи опідзолені та лучно-чорноземні ґрунти. У північній частині Степу найбільш 

поширеними ґрунтами є чорноземи звичайні. У південній частині Степу найпоширенішими 

ґрунтами є чорноземи південні. У річкових долинах у межах Полісся та Західного Лісостепу 

сформувалися болотні, торфові та алювіальні ґрунти. На заплавних і надзаплавних терасах 

річок поширені лучні глейові, лучно-болотні, болотні і мулувато-болотні мінеральні ґрунти. У 

Лісостепу та Степу також формуються ґрунти галоморфного ряду: зональні солончаки та 

гігроморфні солончакові ґрунт; солонці та солонцюваті ґрунти. 

 

3.1.5 Рослинність 

З півночі на південь басейн розташований у широколистянолісовій, лісостеповій та степовій 

природних зонах. У межах широколистяної зони виділяються хвойно-широколистяні, 

широколистяні та листяні ліси, луки, лучні степи та евтрофні болота. Лісостепова зона басейну 

р. Дніпро представлена дубовими лісами, остепненими луками та лучними степами. У межах 

степової зони виділяються різнотравно-злакові та злакові степи, байрачні ліси, засолені та 

подові луки, піщані степи, піски та плавні. 

Природна рослинність у межах басейну зазнала великих змін внаслідок господарської 

діяльності людини. Степові простори майже повністю розорані і використовуються у сільському 

господартві. У басейні Дніпра відмічено дуже високий ступінь розораності земель. При середній 

розораності по Україні ~58%, лісостеп розораний на 70%, а землі у басейнах малих річок і 

водойм − на 20-З0%. 

 

3.1.6 Природо-охоронні території, водно-болотні угіддя, Смарагдова 

мережа 

В басейні р. Дніпро нараховується 114 об’єктів із 271 по всій Україні (42%), які відносяться до 

Смарагдової мережі (на суббасейн річки Прип’ять припадає 29%, Середнє Дніпро – 27%, Десна 

– 22%, Нижній Дніпро – 19% та Верхній Дніпро – 2%) (Рисунок 3). 

У межах басейну р. Дніпро виділяється 197 природо-охоронних об’єктів (Рисунок 4). 



ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ: ОПИС ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІПРО 

ENI/2016/372-403 13 

 
Рисунок 3. Смарагдова мережа РБР Дніпро
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Рисунок 4. Природо-охоронні території 

 

В басейні р. Дніпро розташовано 9 водно-болотних угідь міжнародного значення, що офіційно 

визнані Рамсарською конвенцією. Також, у басейні річки Дніпро налічується 16 перспективних 

водно-болотних угідь.  

 

3.2 ВОДНІ РЕСУРСИ 

3.2.1 Гідрографічна мережа 

Річкова мережа. У межах Району басейну річки Дніпро (М5.1) виділяється 5 суббасейнів 

(Рисунок 5). 

Загальна кількість річок у басейні Дніпра в межах України 15 424 із довжиною 78 632 км (~24% 

всієї України). З них малих річок, що мають довжину більше 10 км – 604 із довжиною 9,3 тис.км, 

615 середніх річок (20 тис.км), 66 великих річок (8,5 тис.км) та 14 дуже великих річок (7,3 тис.км). 

Дуже малих річок із довжиною менше 10 км та площею водозбору менше 10 км
2
 – 14 081 із 

загальною довжиною 23,3 тис.км, тобто їх кількість становить понад 90% річкової мережі Дніпра. 

Найбільшими притоками є права притока Прип’ять та ліва – Десна. За площею водозбору по 

47% території займають малі та середні річки, 5 % площі займають великі річки та 1 % – дуже 

великі. 

Озера. У межах басейну Дніпра є досить багато озер, але вони невеликі. Більшість озер за 

походженням є заплавними. Найбільша їх кількість спостерігається в гирлі Дніпра (наприклад, 

озера Безмен і Біле), але вони за глибиною, в основному, відносяться до неглибоких. Крім того, 

в басейні розташовані льодовикові та карстові озера.  

Болота. На території басейну Дніпра найбільші болотні масиви зустрічаються у Волинській та 

Рівненській областях. Так, на півночі Рівненської області розташований найбільший на території 

України болотний масив Кремінне (його площа – понад 300 км
2
). Тут виділяються як низовинні, 

так і верховинні болота. Крім того, на Рівненщині розташований болотний масив Переброди, що 

має площу 130 км
2
.  

Штучні водні об’єкти. На сьогодні річка Дніпро являє собою каскад із шести водосховищ: 

Київського, Канівського, Кременчуцького, Кам’янського, Дніпровського, Каховського. Загальна 

площа водного дзеркала каскаду 6 888 км
2
 з повним об’ємом води 43,71 км

3
.  

На Дніпрі та його притоках створено багато великих водогосподарських об’єктів. Окрім каскаду 

водосховищ, до них належать канали і водоводи. Найбільші канали, що транспортують воду на 

значні відстані та за межі басейну Дніпра: канал Дніпро – Донбас, Головний Каховський 

магістральний канал, Північно-Кримський канал (з 2014 року канал забезпечує водою 

сільгоспвиробників лише Херсонською області), канал Дніпро – Кривий Ріг та канал Дніпро – 

Інгулець. 
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Рисунок 5. Суббасейни та водогосподарські ділянки в РБР Дніпро 
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Водоводи. Важливими водопровідними об’єктами в басейні Дніпра є водоводи, через які 

здійснюється міжбасейнове перекидання стоку. Загальна їх кількість – біля 10. До найбільших 

відносяться водоводи: Краснопавлівське водосховище – м. Харків, р. Дніпро – м. Кіровоград, 

р. Рось (м. Біла Церква) – м. Умань.  

Значне поширення в межах басейну Дніпра набула меліорація земель: осушення і зрошення. До 

найбільших осушуваних систем відносяться: Верхньоприп’ятська, Ірпінська, Остерська, 

Трубізька та осушувально-зволожувальна система «Смолянка». Найбільшими зрошувальними 

системами в басейні Дніпра є: Фрунзенська, Північнорогачицька та Інгулецька. 

У районі басейну річки Дніпро зосереджена найбільша кількість водосховищ України (~46%). 

Всього в басейні нараховується 498 водосховищ (без врахування каскаду на Дніпрі) загальною 

площею 75 062 га.  

На 2018 р. у басейні р. Дніпро загальна кількість ставків – 24 634 із загальної площею 156 227 га 

та загальним об’ємом 1 998,2 млн м
3
. Найбільша їхня кількість зосереджена на території 

Дніпропетровської (3 292 шт., 18 812 га), Київської (2 931 шт., 15 674 га) та Полтавської (2 688 

шт., 19 963 га) областей. Середня площа ставків на півночі басейну Дніпра становить 4,3 га із 

середнім об’ємом 71,3 тис. м куб, на півдні – 8,5 га з об’ємом 128,4 тис. м куб.  

 

3.2.2 Поверхневі водні ресурси 

Річний стік Дніпра в межах України. Гідрологічна мережа в басейні річки Дніпро включає в 

себе 94 гідрологічних поста, на яких ведуться спостереження за витратами води. Середній 

багаторічний природний стік Дніпра становить: 

593 м
3
/с - гідрологічний пост (г/п) Неданчичі (площа водозбору (F) - 103 000 км

2
), вхідний створ 

для території України. Останній (за течією) пост, який характеризує природний 

(незарегульованих) стік Дніпра; 

1 391 м
3
/с - г/п Київ (F = 328 000 км

2
), пост розташований нижче впадіння останнього великого 

припливу - р. Десна; 

1 672 м
3
/с - г/п Лоцманська Кам'янка (м. Дніпро) (F = 434 000 км

2
); 

1 690 м
3
/с - гирло Дніпра (F = 504 000 км

2
). 

Середній багаторічний коефіцієнт варіації річного стоку по довжині річки змінюється незначно 

(від 0,23 - г/п Неданчичі до 0,25 - г/п Лоцманська Кам'янка). Середній багаторічний природний 

обсяг стоку Дніпра в гирлі становить 53,3 км
3
. Фактичний стік Дніпра приблизно на 11 км

3
 (20%) є 

меншим від природного. 

З урахуванням впливу господарської діяльності середній багаторічний модуль стоку Дніпра 

становить: 5,75 л/с•км
2
 (г/п Неданчичі); 4,44 л/с•км

2
 (Київська ГЕС); 4,07 л/с•км

2
 (Канівська ГЕС); 

3,69 л/с•км
2
 (Кременчуцька ГЕС); 3,49 л/с•км

2
 (Середньодніпровська ГЕС); 3,15 л/с•км

2
 

(Дніпровська ГЕС); 2,75 л/с•км
2
 (Каховська ГЕС). У межах української частини басейну Дніпра 

максимальні значення середнього багаторічного модуля стоку спостерігаються в верхів'ях 

правих приток Прип'яті: Стиру, Горині, Случі і складають 4,5 - 5,0 л/с•км
2
. У нижній течії Дніпра 

величина середнього багаторічного модуля стоку на його притоках становить 0,2 -0,5 л/с • км
2
. 

Найбільшим притокою Дніпра, в межах України, є річка Прип'ять. Середня багаторічна витрата 

річки в гирлі, перед впадінням у Київське водосховище, становить 426 м
3
/с, що лише ненабагато 

поступається показнику водності Верхнього Дніпра (593 м
3
/с). У межах України формується 60% 

загального обсягу стоку Прип'яті, який становить 13,4 км
3
. Другою за водністю притокою Дніпра в 

межах України є річка Десна. Середня багаторічна витрата річки в гирлі, при впадінні в Дніпро, 

становить 350 м
3
/с. При цьому середній річний обсяг її стоку становить 11,0 км

3
 або четверту 

частину стоку Дніпра біля Києва. 
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Внутрішньорічний розподіл стоку, максимальні та мінімальні витрати води. Протягом 

року найбільшою є водність Дніпра під час весняного водопілля, найменшою – упродовж літньо-

осінньої та зимової межені. Мінімальні витрати води на Дніпрі та його притоках спостерігаються 

наприкінці літа, на початку осені. У межах середньої та нижньої ділянки річки мінімальні витрати 

води в теперішній час регулюються роботою ГЕС. Зазвичай, вони витримують у нижніх б’єфах 

величину мінімальної середньодобової витрати, що відповідає мінімальній екологічній, 

встановленої Правилами експлуатації даного гідровузла.  

Мінімальний екологічний стік. Для річок, що зарегульовані, мінімальна екологічна витрата 

відповідає мінімально припустимій витраті води в річці, що встановлюється на рівні мінімальної 

середньодобової витрати 95% забезпеченості за меженний період; для річок, що не 

зарегульовані, в якості мінімально припустимій витрати приймається мінімальна 

середньомісячна витрата води року 95% забезпеченості літньо-осіннього або зимового періодів. 

Розрахунковий річний розподіл мінімальних екологічних витрат води (в м
3
/с) в створах 

гідрологічних постів річок залежно від розміру водозбору коливається в межах: суббасейну 

Верхнього Дніпра – 44-159, суббасейну Прип’яті – 0,033-71, суббасейну Десни – 0,83-70, 

суббасейну Середнього Дніпра – 0,003-622. 

Оцінка якості поверхневих вод басейну р. Дніпро. Мережа діючого моніторингу вод 

Гідрометслужби налічує 82 створи. Мережа спостережень Держводагенства налічує 216 створів. 

До переліку визначуваних компонентів обох суб’єктів моніторингу відносяться головні іони та 

мінералізація води, біогенні елементи, органічна речовина, окремі важкі метали, радіонукліди, 

окремі пестициди.  

Оцінка якості води в Україні ґрунтується на санітарно-гігієнічних засадах, а цільовими 

показниками є: гранично -допустимі концентрації (ГДКпит) речовин у річках, вода яких 

використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення 

(ДСанПіН 2.2.4-171-10). Також використовувались ГДКриб речовин у водних об'єктах рибного 

господарства. 

Отримані результати свідчать, що за показниками іонного складу відповідно до норм питного 

користування (ГДКпит) домінуючий характер забруднення (50-100% випадків перевищення 

ГДКпит) спостерігається для високомінералізованих приток Дніпра (річки Вовча, Самара, Солона 

та ін.). За біогенними елементами для 14 водних об’єктів досліджуваного басейну 

спостерігається нестійке забруднення (від 10 до 30% проб ), для 9 – характер стійкого 

забруднення (30-50%), для 18 річок досліджуваного басейну – домінуюче забруднення (> 50%). 

Щодо показників токсичної дії, то для переважної більшості водних об’єктів р. Дніпро 

спостерігається одиничне забруднення (≤10%) за виключенням фенолів – вміст вище норм 

ГДКпит спостерігалися у 40-100% відібраних проб.  

Досить подібним є характер забруднення показниками сольового складу для поверхневих вод р. 

Дніпро відповідно до вимог рибогосподарського користування (ГДКриб). Домінуючий характер 

забруднення (60-100% проб) притаманний річкам з мінералізацією >1200 мг/дм
3
. За біогенними 

елементами більшість річок мають стійке забруднення, а найгіршою є ситуація з показниками 

токсичної дії. Для важких металів у 60-100 % відібраних проб практично для всіх річок 

спостерігається перевищення нормативів, одиничне забруднення характерне для 

нафтопродуктів (за винятком р. Устя) та синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР).  

Проведений аналіз якості поверхневих вод басейну р. Дніпро за санітарно-гігієнічним принципом 

та екологічною оцінкою за відповідними категоріями свідчить, що найбільший вплив на їхню 

якість спричиняють біогенні елементи, органічні речовини та мікроелементи токсичної дії. 

За індексом специфічних показників токсичної дії 30 % поверхневих вод (річки та каскад 

Дніпровських водосховищ) у басейні Дніпра перевищують поріг задовільного стану, за трофо-

сапробіологічним індексом – 2 % поверхневих вод перевищують цей поріг. 
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Вміст радіонуклідів у поверхневих водах басейну Дніпра. Радіаційний стан водних об’єктів 

басейну Дніпра визначався переважно техногенними радіонуклідами, що змиваються із 

водозборів, які були забруднені внаслідок аварійних викидів. Певна кількість радіонуклідів 
90

Sr 

та 
137

Cs потрапляє до дніпровських водосховищ із стоком Верхнього Дніпра і Десни, однак 

внесок цих річок у радіоактивне забруднення каскаду порівняно з р. Прип’ять значно менший.  

У контрольованих водних об’єктах басейну Дніпра не зареєстровано перевищень допустимих 

концентрацій радіонуклідів, встановлених у “Допустимих рівнях вмісту радіонуклідів 
137

Cs та 
90

Sr 

у харчових продуктах та питній воді” (ДР-2006). (2 000 Бк/м
3
 як для 

137
Cs, так і для 

90
Sr). 

 

3.2.3 Виділення масивів поверхневих вод у районі басейну річки Дніпро 

Масиви поверхневих вод (МПВ) у межах району басейну річки (РБР) Дніпро визначались для 

наступних категорій поверхневих вод: річки, озера, перехідні води, штучні та істотно змінені 

МПВ. Для РБР Дніпро не виділено прибережні води. 

У районі басейну річки Дніпро визначено 20 типів масивів поверхневих вод категорії «річки», 

п’ять типів МПВ категорії «озера» (Таблиця 1), два типи МПВ категорії «перехідні води» (Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.Рисунок 6, Таблиця 2). 

Таблиця 1. Перелік типів МПВ категорії «річки» та «озера» 

# 
Екорегіон # 12 – 

Понтійська провінція 
Назва типу 

Екорегіон # 16 – 
Східні рівнини 

«РІЧКИ» 

1 UA_R_12_S_1_Si мала річка на низовині в силікатних породах UA_R_16_S_1_Si 

2  мала річка на низовині в органічних породах UA_R_16_S_1_O 

3 UA_R_12_S_2_Si мала річка на височині в силікатних породах UA_R_16_S_2_Si 

4  мала річка на височині в вапнякових породах UA_R_16_S_2_Ca 

5  мала річка на височині в органічних породах UA_R_16_S_2_O 

6 UA_R_12_М_1_Si середня річка на низовині в силікатних породах UA_R_16_M_1_Si 

7 UA_R_12_М_1_O середня річка на низовині в органічних породах UA_R_16_M_1_O 

8  середня річка на височині в силікатних породах UA_R_16_M_2_Si 

9 UA_R_12_L_1_Si велика річка на низовині в силікатних породах UA_R_16_L_1_Si 

10  велика річка на низовині в органічних породах UA_R_16_L_1_O 

11  велика річка на височині в силікатних породах UA_R_16_L_2_Si 

12 UA_R_12_XL_1_Si дуже велика річка на низовині в силікатних породах UA_R_16_XL_1_Si 

13 UA_R_12_XL_1_O дуже велика річка на низовині в органічних породах UA_R_16_XL_1_O 

«ОЗЕРА» 

1  мале озеро на низовині мілке в органічних породах UA_L_16_S_SH_1_O 

2  мале озеро на низовині мілке в силікатних породах UA_L_16_S_SH_1_Si 

3  
середнє озеро на низовині мілке в органічних 
породах 

UA_L_16_M_SH_1_O 

4  
середнє озеро на низовині середнє за глибиною в 
органічних породах 

UA_L_16_M_I_1_O 

5  
середнє озеро на низовині середнє за глибиною в 
силікатних породах 

UA_L_16_M_I_1_Si 
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Рисунок 6. Типи масивів поверхневих вод у РБР Дніпро 
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Таблиця 2. Перелік типів МПВ категорії «Перехідні води» 

Назва Назва типу Код типу Код МПВ 

Екорегіон Чорне море 

Дніпровський лиман (верхня частина)  Олігогалинні відкриті лимани UA_TW_O_O TW1 

Дніпровський лиман (нижня частина)  Мезогалинні відкриті лимани UA_TW_M_O TW2 

 

Дніпровсько-Бувзький лиман (естуарія) поділено на три масива поверхневих вод категорії 

«перехідні води». Бузький лиман (РБР Південного Бугу), Дніпровський лиман (верхня та середня 

частини) та Дніпровський лиман (нижня/морська частина). Причиною виділення останнього МПВ 

є зміна солоності (більше 5‰) 

У межах п’яти суббасейнів РБР Дніпро було виділено 3 813 масивів поверхневих вод, які 

відносяться до чотирьох категорій: 

 Масиви поверхневих вод категорії «річки»: 2 087; 

 Масиви поверхневих вод категорії «озера»: 7; 

 кандидати в істотно змінені масиви поверхневих вод (кІЗМПВ): 1 650; 

 штучні МПВ: 67; 

 МПВ категорії «перехідні води»: 2. 

Середня кількість виділених масивів поверхневих вод на 1 тис. км
2
 району басейну річки Дніпро 

становить 13 (в середньому площа водозбору одного масива поверхневих вод  становить 

близько 78 км
2
). Поділ МПВ по суббасейнам наведено на Рисунок 7. 

 

Рисунок 7. Середня кількість МПВ по суббасейнам Дніпра. 

 

3.2.4 Підземні водні ресурси  

Басейн р. Дніпро охоплює Дніпровський та Прип’ятський артезіанські басейни (АБ), більшу 

частину Українського масиву тріщинних вод; північно-східну частину Волино-Подільського АБ, 

західну частину Донецької складчастої області та невелику частину Північно-

Причорноморського АБ – в пригирловій частині Дніпра.  
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Модулі живлення підземних вод у ДАБ складають 3,0-6,0 л/(с км
2
), а у Волинському 

водообмінному басейні – 3,0-8,0 л/(с км
2
). Басейни Десни і Прип’яті мають найбільші об’єми 

прогнозних ресурсів підземних вод (ПРПВ) серед приток Дніпра. Ця величина в межах України 

складає 3 136,9 тис. м
3
/добу; для водозбору Десни – 3 139,4 (з них майже 2592,0 тис. м

3
/добу – в 

Чернігівській області); Ірпіня – 71,0; Тетеріва – 103,6; Трубіжа – 230,1 тис. м
3
/добу. Найбільші 

запаси підземних вод не пов’язаних із поверхневим стоком зосереджені в Чернігівській області; 

питома забезпеченість 116 тис. м
3
/км

2
. За останніми підрахунками об’єми прогнозних ресурсів 

підземних вод у межах басейну Дніпра складає 381,513,700 м
3
/добу або 60% від загальних 

об’ємів ПРПВ України. 

За величиною мінералізації, станом на 1.01.2014 р., ПРПВ у басейні р. Дніпро розподілялись 

наступним чином: до 1,0 г/дм
3 

– 33 653,06 тис. м
3
/добу, 1,0-1,5 – 3 034,4 тис. м

3
/добу, 1,5-3,0 – 1 

423,42 тис. м
3
/добу, > 3,0 – 40,49 тис. м

3
/добу. Наймасштабніших змін якості води внаслідок 

тривалого та інтенсивного впливу водогосподарської діяльності зазнали ресурси водоносних 

горизонтів південних та східних районів.  

В басейні Дніпра розвідана найбільша кількість експлуатаційних запасів підземних вод 

(ЕЗПВ)– 7 213,56 тис. м
3
/добу або 44% всіх ЕЗПВ басейну станом на 2014 р.. Більш за все 

підземних вод відбирається в Полтавській, Херсонській та Київській областях. Величина 

видобутку підземних вод у басейні Дніпра також найбільша серед інших басейнів і складала на 

2014 р. 1 743,61 тис. м
3
/добу. 

 

3.2.5 Ідентифікація і розмежування масивів підземних вод у басейні 

річки Дніпро 

Відповідно із структурно-геологічною будовою на території басейну Дніпра виділяється 5 

гідрогеологічних регіонів першого порядку із притаманними їм певними особливостями геолого-

гідрогеологічного розрізу порід та регіональними закономірностями гідрогеологічних умов: 

Волино-Подільський артезіанський басейн, Гідрогеологічна область Українського щита, 

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн, Донецька гідрогеологічна складчаста область, 

Причорноморський артезіанський басейн. 

На території басейну Дніпра виділено 5 груп безнапірних масивів підземних вод (МПзВ) 

загальною площею 277 978 км
2
 (середні площа 55 596 км

2
) (Рисунок 8). Також було виділено 12 

напірних масивів підземних вод площею 49 154 км
2
 (середня площа 4 096 км

2
) і 9 груп масивів 

напірних підземних вод загальною площею 293 740 км
2
 (середня площа 32 638 км

2
) (Рисунок 9). 

Виконано кодування та опис масивів з наведенням інформації щодо їх площі, суббасейновим 

районом, переважаючим водоносним горизонтом, техногенним навантаженням тощо. Для 

кожного МПзВ або групи МПзВ були створені в ГІС відповідні карти. 
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Рисунок 8. Групи масивів підземних вод у безнапірних водоносних горизонтах 

 

Рисунок 9. Зведена карта напірних МПВ і груп МПВ 

 

3.3 АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ТА ВОДОКОРИСТУВАННЯ 

3.3.1 Населення 

У басейні Дніпра станом на 1 січня 2017 р. проживало 20,7 млн. осіб. У двох адміністративних 

одиницях – Дніпропетровській області та м. Київ – зосереджено майже 30% всього населення 
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басейну. Їхні частки складають відповідно 16% та 14% від загальної чисельності у межах 

басейну Дніпра. Домінуюча частина населення проживає у містах – 74%, тоді як у сільській 

місцевості – 26%. Всього в межах басейну нараховується 192 міста, з яких найбільшим є 

столиця України м. Київ. Офіційна чисельність населення Києва становить 2,84 млн. осіб. Трохи 

більше 1 млн. осіб (1 056 тис. чол) проживає у м. Дніпро. До інших міст з вагомою у басейні 

часткою мешканців відносяться Запоріжжя (0,77 млн. чол), Кривий Ріг (0,66 млн. чол), Миколаїв 

(0,50 млн. чол). Специфічним є місто Прип’ять, у якому після аварії на Чорнобилькій АЕС 

офіційно не зареєстровано постійного населення. Порівняно з даними 2008 року загальна 

чисельність населення у 2017 р. у басейні р. Дніпро зменшилась на 3%. 

Всього у басейні Дніпра нараховується 329 селищ міського типу (із населенням 1,63 млн. осіб); 

546 селищ (із населенням 210 492 чол.); 14 029 сіл (6 498 118 чол). Середня кількість населення 

сіл басейну Дніпра становить 463 особи.  

Водопостачання. Дніпро є основним джерелом водопостачання в Україні, водозабір з нього 

становить близько 60% від загального по країні. Загалом у басейні Дніпра в межах України 

розташовано близько 150 тис. водокористувачів, з них первинних – близько 8,5 тисяч. Дані про 

об’єми водозабору в басейні Дніпра свідчать, що в останні двадцять п’ять років вони мали 

тенденцію до зменшення. Аналогічна тенденція спостерігається і у змінах забору підземних вод 

у межах басейну.  

Найбільшим джерелом водозабору в басейні є каскад Дніпровських водосховищ (80% всього 

водозабору по басейну). З приток Дніпра найбільше води забирається з басейну Прип’яті. У 

2017 році в межах української частини басейну Прип’яті було забрано 289,7 млн. м
3
 води, в тому 

числі 121,2 млн. м
3
 – з підземних водних об’єктів. Водозабір у басейні Десни в 2017 році 

становив 115,8 млн. м
3
 з яких 47,0 млн. м

3
 склав підземний водозабір. Серед інших приток 

найбільший водозабір здійснюється з річок: Інгулець (180,9 млн. м
3
 у 2017 році), Самара (175,4 

млн. м
3
), Тетерів (73,6 млн. м

3
), Псел (61,5 млн. м

3
), Рось (58,8 млн. м

3
). Для Самари та Інгульця 

характерний значний забір підземних вод, що пов’язано з відкачкою їх під час видобутку 

корисних копалин.  

Кількість води, забраної з природних та підземних водних об’єктів у межах української частини 

басейну Дніпра, в галузевому розрізі наведено на Рисунок 10.  

 

Рисунок 10. Частка основних галузей господарства (%) у заборі води з природних водних 

об’єктів та підземних водних об’єктів у межах української частини басейну Дніпра на 2017 

рік 

Безповоротне водоспоживання відносно природних водних об’єктів становило у 2017 році 2 830 

млн. м
3
. Порівняно з 1990 роком воно зменшилося у 3,8 рази. У 2017 році водовідведення у 
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Дніпро та його притоки становило 2 918 млн. м
3
. Порівняно з 1990 роком об’єм водовідведення в 

басейні скоротився у 3,6 рази.  

У загальному об’ємі водовідведення найбільшою є частка нормативно чистих без очистки вод – 

на них припадає (за даними 2017 року) 65% загального об’єму водовідведення. Забруднених 

без очистки та забруднених недостатньо очищених стічних вод було скинуто у поверхневі водні 

об’єкти 22% від загального об’єму водовідведення.  

Найбільше води відводиться у Дніпро та його притоки у Дніпропетровській, Київській і 

Запорізькій областях. Щодо об’єктів скиду, то основна його частина (77%) здійснюється в сам 

Дніпро в межах Канівського, Дніпровського та Каховського водосховищ. З приток Дніпра 

найбільше води відводиться у Прип’ять (105,4 млн. м
3
 у 2017 році), Десну (81,1 млн. м

3
), 

Інгулець (76,1 млн. м
3
), Самару (62,5 млн. м

3
) та інші річки.  

Зі стічних вод, що скидаються забрудненими без очистки, основна кількість надходить до 

Дніпровського та Канівського водосховищ (90% від загальної кількості, що скидається 

безпосередньо у Дніпро). Серед приток Дніпра така категорія стічних вод найбільше скидається 

до р. Інгулець.  

Із загального скиду забруднених стічних вод у 2017 році 53% скинуто промисловістю (передусім, 

чорною металургією та вугільною промисловістю), 42% забруднених стічних вод скинуто 

підприємствами комунального господарства (водоканалами).  

Очисні споруди. У басейні Дніпра знаходиться 1 291 комунальне підприємство, що забирає 

воду з поверхневих і підземних водних об’єктів для питних і господарсько-побутових цілей. 

Всього у реєстрі 2ТП-Водгосп обліковується 316 комунальних очисних споруд (КОС), із яких у 

2017 р прийняли скиди від підприємств для подальшого очищення 177 КОС. Сумарно вказаними 

підприємствами було очищено 302,342 млн. м
3
 стічних вод.  

КОС у басейні Дніпра всього сумарно обслуговували 11,731,005 чол. За кількістю населення 

населені пункти були розділені на 3 основні групи: більше 100 тис. чол.; 10-100 тис. чол. та 

менше 10 тис. чол. 

1 Група більше 100 тис. чол. До цієї групи віднесено 18 населених пунктів, що становило 70% 

загального населення у басейні Дніпра. Сумарна потужність КОС великих населених пунктів 

становила 82% від загальної у басейні.  

2 Група – 10 -100 тис. чол. Всього у басейні Дніпра налічувалось 96 населених пунктів 

вказаної групи, у яких проживало 26% населення. КОС вказаних міст мали сумарну потужність 

294,3 млн. м
3
, що становило 16% від загальної у басейні.  

3 група – менше 10 тис. чол. У малих містах сумарно проживає 3% населення басейну. 

Відносна частка потужності КОС вказаних населених пунктів становить 2%.  

Методи очищення стічних вод. Домінуюча частка (98%) стічних вод у басейні обробляється 

методом біологічного очищення. Найбільшими у басейні Дніпра КОС є Київводоканал (м. Київ) 

та Дніпроводоканал (м. Дніпро). Хімічного методу очищення стічних вод (третинне очищення) в 

Україні не застосовують. 

 

3.3.2  Сільське господарство 

Структура земель сільськогосподарського призначення. Аналіз структури земель 

сільськогосподарського призначення у межах басейну р. Дніпро на території України свідчить, 

що у галузі землеробства на більшій частині території дніпровського водозбору, а саме 69%, 

працюють сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства. Майже удвічі менше 

оброблюваних земель припадає на господарства населення (31%). Натомість, виробництво 

тваринницької галузі більшою мірою зосереджено у господарствах населення (64%).  
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Площа сільськогосподарських культур та середні врожаї, використання добрив та 

пестицидів. Земельний фонд басейну Дніпра переважно знаходиться під оброблюваними 

сільськогосподарськими угіддями (рілля – 69%(≥ 16 005,76 тис. га)). Площа, задіяна під інші 

види землекористування, до яких віднесено сіножаті з пасовищами і перелогами, ліси, 

забудовані території у структурі землекористування дніпровського басейну займають майже 

удвічі меншу площу (27%,~ 9 304 тис. га). Найменша частка території водозбору знаходиться під 

поверхневими водними об’єктами (~4%, 1 915,5 тис. га).  

В басейні Дніпра серед сільськогосподарських угідь переважна частка посівних площ 

зосереджена у Полтавській та Дніпропетровській областях (у середньому по 2 200 тис. га). 

Більшу частку, що становить ~69 % від загальної посівної площі у межах басейну Дніпра, 

займають угіддя підприємств і фермерських господарств. Більше ¾ їхніх площ зайнято під 

посівами кормових (~8%), технічних (36%), зернових та зернобобових культур (57%). Серед 

останніх домінує частка озимих і ярих злакових (˃38%) (пшениця, жито, ячмінь), кукурудза на 

зерно (25%) та зернобобові (˃8%) (горох, соя, кормові боби тощо) культури. 

Корене- та бульбоплоди, а також овочі відкритого ґрунту та баштанні продовольчі культури у 

регіонах басейну р. Дніпро займають ~12% посівних площ. Посівні площі ячменю і жита більшою 

мірою сконцентровано у межах північно-західних ділянок басейну (Чернігівська, Полтавська 

області).  

Для забезпечення запланованої урожайності с/г культур виробниками різних форм власності 

вносять мінеральні та органічні добрива. Всього у 2017 р. добрива вносилися на 14 923 тис. га, з 

них – 8 222,3 тис. га знаходились на території водозбору р. Дніпро (28% загальної площі 

басейну). Площі удобрених земель у межах окремих областей варіювали від ~223 тис. га до 1 

177,5 тис. га. Часта мінеральних добрив є превалюючою. Серед мінеральних добрив більшою 

мірою (~80%) застосовували азотні– від 22,23 до 115,33 тис. т по областям. Середні значення 

внесених мінеральних та органічних добрив є 101 кг N/га (43-239 кг N/га по областям), 23 кг 

P2O5/га (10-82 кг P2O5/га по областям), 700 кг органічних добрив/га (від 100 кг/га до 2 т/га). 

Основну роль у забрудненні поверхневих вод мінеральними добривами будуть відігравати 

Чернігівська та Полтавська області. До того ж водно-фізичні, насамперед, механічні, 

характеристики ґрунтів Чернігівської області найбільше сприяють інфільтрації добрив у нижчі 

горизонти та їхню наступну міграцію з латеральним стоком. Незважаючи на одну з найменших 

часток Львівської області у басейні Дніпра, розвинена тваринницька галузь сприятиме 

найбільшому внеску області у забруднення води за рахунок органічних добрив. 

Протягом підзвітного періоду (2016-2017 рр.), у басейні Дніпра було застосовано понад 214 723 

т пестицидів та оброблено ≥10 615,29 тис. га посівів с/г культур (зернових, кормових, овочевих, 

технічних тощо). Найбільшу кількість пестицидів було застосовано в Полтавській області. 

Середній показник внесення пестицидів на 1 га оброблюваних площ становив ~1,3 кг/га. 

Тваринництво, використання гною. За 2017-2018 рр. загальна кількість великої рогатої 

худоби (ВРХ) та свиней у межах водозбору у середньому становить 1 962,3 та 3 099,5 

відповідно. Значно менше налічується овець та кіз – 979 тис. голів. Розведення свійських птахів 

сумарно сягає 133 млн. голів. Домінуюча частка розведення ВРХ та птиці, що становить 

відповідно 67% та 61%, забезпечується господарствами населення. У секторі вирощування 

свиней відзначається незначна перевага с/г підприємств – біля 52%.  

Аналіз регіонального розподілу статистичних показників тваринництва показав, що у секторі 

промислового скотарства (ВРХ) найбільшу частку вносять Полтавська та Черкаська області, у 

межах яких вирощується відповідно ~150 та 200 тис. голів. У Львівській, Миколаївській і 

Вінницькій областях домінуючу роль у секторі скотарства відіграють домогосподарства (у 

середньому по 220 тис. голів у області).  
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У секторі свинарства лідируючі позиції має промисловий підхід до вирощування тварин. 

Найбільшими є с/г підприємства і фермерські господарства Донецької і Київської областей, які у 

середньому мають по ~400 тис. голів.  

Вівчарство практикується у домогосподарствах населення Харківської і Дніпропетровської 

областей, у межах яких налічується по 70-76 тис. голів. 

Найбільша кількість птиці вирощується на с/г підприємствах у межах Київської, Вінницької та 

Черкаської областей. 

Визначено, що внаслідок життєдіяльності с/г тварин і свійських птахів протягом одного року 

(стійлового періоду ~ 220 діб) утворюється 6 621,38 тис. т. гною. Найбільша частка гною, що 

сумарно становить 80% утворюється у Київській, Дніпропетровській  і Полтавській областях. У 

кожній з вказаних областей за рік продукується по ~750 тис.  

Зрошення (площі насаджень, обсяги відведення), осушення.  

У 2017 р. на потреби зрошення з природних водних об’єктів басейну Дніпра було відібрано 

866,14 млн.м
3
 води. Із вказаного обсягу води 23,26 млн.м

3
 (~3%) надійшло назад до водних 

об’єктів у вигляді нормативно чистих колекторно-дренажних вод, які не потребували очищення. 

Всього у 2017 р. відведення колекторно-дренажних вод здійснювало 8 господарств. Загальна 

площа зрошуваних земель у межах басейну Дніпра становить 196 тис. га. Іригаційні заходи 

проводяться переважно у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській 

областях. Зокрема, у Херсонській обл. зрошується найбільша частка земель, які потребують 

додаткового зволоження – 68%.  

На поливних землях басейну Дніпра вирощують зернові, технічні, овочеві та плодові-ягідні 

культури. У Херсонській обл. на зрошенні вирощується зерна близько 30%, овочів 95%, 60% 

кормів у кормових одиницях від загального виробництва в області, 100% рису.  

Іригацію на 80% земель проводять дощуванням (з використанням дощувальних машин). На 20% 

площ застосовують крапельне зрошення. Найбільшою не тільки в Україні, алей у Європі є 

Каховська зрошувальна система, що забезпечує Херсонську та Запорізьку області.  

 

3.3.3 Рибні господарства, аквакультура молюсків, професійне 

рибальство 

У межах басейну Дніпра на території України міститься – 24 043 штучних ставків загальною 

площею 153,3 тис. га та об’ємом 1 963,6 млн.м
3
. Найбільша кількість ставків знаходиться у 

межах Дніпропетровської (3 292 шт.), Київської (3 137 шт.) та Полтавської (2 688 шт.) областей. 

Більше 38% ставків використовують на умовах оренди для вселення та вирощування водних 

біоресурсів (дволіток, однорічок, мальків промислової риби). Іхтіофауна рибоводних ставків 

представлена 37 видами риб, що відносяться до 11 родин, серед яких переважають лящ, щука, 

окунь, карась, лин, короп, плітка. Так, протягом 2017 р. 172 рибними господарствами було 

отримано близько 2 815 ц промислової рибної продукції. У даний час в умовах економічної та 

політичної нестабільності, втрати Кримського  півострова з його великою акваторією, в умовах 

анексії Криму, без ефективного контролю та державної підтримки марикультура Чорного моря 

не отримує належного розвитку попри увесь морський потенціал. Основними бар’єрами для 

розвитку марикультури є законодавчі, фінансові, екологічні, соціальні.  

 

3.3.4 Лісове господарство 

В межах басейну Дніпра ліси займають приблизно 5 млн.га, що становить ~17% від загальної 

площі басейну. Залісеність змінюється від 25% у верхній частині басейну до 15% та 7% у 
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середній та нижній частинах басейну. Найбільшу лісистість мають Волинська, Рівненська та 

Житомирська області (31%, 34% та 36% відповідно від їх загальної площі) (Рисунок 11). Частка 

лісів приватної власності становить менше 0,2% загальної площі лісових земель. Близько 0,8 

млн га лісових земель державної власності не надані в користування та віднесені до земель 

запасу. Найбільша площа лісових земель (близько 73%) перебуває у користуванні 

лісогосподарських підприємств Держлісагенства. 

Вплив аварії на Чорнобильській АЕС на лісові ресурси басейну Дніпра. 

Внаслідок аварії на Чорнобильські АЕС значні території України, в тому числі басейну Дніпра, 

були забруднені радіонуклідами. Основне забруднення лісів мало місце у північній частині 

Київської та Житомирської областей. Окрім зазначених областей ураження радіонуклідами 

зазнали ліси Волинської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей. 

На даний час майже всі радіонукліди (98%), що випали на лісові насадження зосереджені в 

лісовій підстилці та верхньому шарі ґрунту (0-5 см). Перевищення гранично допустимих рівнів 

радіоактивного забруднення деревини зафіксовано в Житомирській та Чернігівській областях. 

 

3.3.5  Промисловість 

Всього на територій басейну нараховується 6 137 підприємств, використання вод якими підлягає 

державному обліку, з них 1 291 – це комунальні підприємства. До основних галузей 

промислового виробництва у басейні Дніпра відносяться гірничодобувна, металургійна, хімічна і 

нафтохімічна промисловість, машинобудування, виробництво харчових продуктів. У 2017 р. 

промисловими підприємствами усього було забрано 4 783 млн. м
3
 свіжої води із поверхневих 

водних джерел. Найбільшу частку водозабору у басейні р. Дніпро здійснюють підприємства 

енергетичної галузі (42%) та зрошувальних систем (42%), а найменшу – легка промисловість 

(0,02 %). Найбільші об’єми води для потреб зрошення забирають у межах Херсонської та 

Миколаївської областей. Найбільший водозабір для енергетичної галузі здійснюється у межах 

Запорізької, Київської та Дніпровської областей. Загальний об’єм скидів зворотних вод різної 

якості у поверхневі водні об’єкти басейну Дніпра за 2017 р. від промислових підприємств 

становить 2 092 млн. м
3
. Із них ~80% надходить від енергетичної галузі. Основна частка скидів 

зворотних вод (99 %) від підприємств енергетичної галузі є нормативно чистими без очистки. 

Аналіз скидів забруднених вод у поверхневі водні об’єкти від промислових підприємств показав, 

що разом з усіх підприємств за 2017 р. надійшло 146,1 млн. м
3
 забруднених вод, із яких без 

очистки скинуто 24%, а інші 76% скинуто у вигляді недостатньо очищених вод. Найбільші об’єми 

забруднених стічних вод надходять від підприємств чорної металургії, що становить 124 млн. 

м
3
, або 85% скидів забруднених вод від усіх підприємств. Усі скиди підприємств зрошувальних 

систем надходять нормативно чистими без очистки (23,26 млн.м
3
), а від підприємств паливної 

промисловості – у якості нормативно очищених вод (0,06 млн.м
3
).  

Стічні води промислових підприємств містять велику кількість забруднюючих речовин. 

Підприємства Чорної металургії скидають найбільшу частку сухого залишку – 51 %. Загальна 

величина скиду сухого залишку промисловими підприємствами за 2017 р. становила – 95 130 

тони. 

Особливу небезпеку для водних об’єктів становлять біогенні елементи, зокрема мінеральні 

сполуки азоту та фосфору, надлишковий уміст яких призводить до процесу евтрофікації водойм. 

Так, за 2017 р. промисловими підприємствами відведено 3713 тон Ntotal та 246,5 тон Ptotal. У 

складі сполук нітрогену домінували сполуки NO3 (78%). Основну частку забруднення сполуками 

Ntotal та Ptotal дають підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості. 
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Рисунок 11. Лісовий покрив у межах РБР Дніпро 
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Аналіз надходження органічних речовин зі стічними водами промислових підприємств у басейн 

р. Дніпро показав, що за 2017 р. надійшло 811 тон БСК та 4 717 тон за показником ХСК. 

Найбільшу частку скидів органічних речовин у басейн Дніпра дають підприємства хімічної та 

нафто-хімічної промисловості (51%) та чорної металургії (19%). 

Надходження токсичних речовин у басейні р. Дніпро більшою мірою відбуваються за рахунок 

підприємств чорної металургії та хімічної, нафтохімічної промисловості. Усього за 2017 р. 

надійшло 24,3 тон нафтопродуктів та 6,9 тон СПАР.  

Стічні води промислових підприємств досить часто містять у собі значну кількість 

мікроелементів, більшість з яких мають токсичні властивості. Основну частку цієї групи 

компонентів складають сполуки важких металів. Серед важких металів у стічних водах 

промислових підприємств домінують сполуки заліза – 96% (79,2 тони), з них 59,4 тони надійшло 

від підприємств чорної металургії. Також, стічні води промислових підприємств містять: алюміній 

(0,24 тони), кадмій (0,09 тони), кобальт (0,002 тони), марганець (1,53 тони), нікель (0,252 тони), 

свинець (0,055 тони), хром загальний (0,056 тони), хром 6+(0,015 тони), цинк (0,845 тони), мідь 

(0,57 тони). Найбільша кількість промислових підприємств, зокрема, підприємств чорної 

металургії зосереджено в межах Дніпропетровської та Запорізької областей.  

 

3.3.6 Виробництво гідроелектроенергії (включаючи гідроенергетичний 

потенціал) 

Потенційні гідроенергетичні можливості Дніпра оцінюються в 4,2 млрд. кВт·год/рік. На сьогодні 

вони вичерпані на 90%. У межах басейну основна частина гідроенергетичного потенціалу 

середніх та малих річок зосереджена в правобережній частині Середнього Дніпра та ті річки 

лівобережжя, що беруть початок на відрогах Середньоруської височини. 

Сумарна потужність всіх шести гідроелектростанцій каскаду становить на сьогодні 3,8 млн. кВт. 

Найбільшу потужність має Дніпровська ГЕС – 1,57 млн. кВт. Найменшу – Каховська ГЕС – 0,35 

млн. кВт. Щороку гідроелектростанції каскаду виробляють 10,0-10,2 млрд. кВт·год 

електроенергії. Сумарна потужність шести гідроагрегатів станції становить 235,5 тис. кВт. 

Щорічно вона виробляє близько 150 млн. кВт·год електроенергії.  

В даний час (на 01.10.2018 р.) на території української частини басейну Дніпра працює 46 малих 

ГЕС сумарною потужністю близько 18 тис. кВт. 72% всіх малих ГЕС та 83% їхньої потужності 

зосереджено у правобережній частині басейну. Серед річок – приток Дніпра найбільша кількість 

малих ГЕС (9) працює на р. Случ – правій притоці р. Горинь (суббасейн Прип’яті). На лівій 

притоці  Середнього Дніпра – річці Псел таких ГЕС працює 7; на правій притоці Середнього 

Дніпра – р. Рось – 6 малих ГЕС. Серед областей, що входять у межі басейну Дніпра, найбільша 

кількість малих ГЕС (18 шт.) працює в Житомирської області. У межах Хмельницької області на 

притоках Дніпра працює 8 малих гідроелектростанції. По 5 таких ГЕС працює на річках басейну 

в межах Київської та Полтавської областей. Хоча Житомирська область суттєво випереджає 

інші за кількістю малих ГЕС, але за їх сумарною встановленою потужністю (4 295 кВт) вона 

поступається Черкаській області (4 700 кВТ), де лише 3 діючих малих ГЕС. Третю позицію 

посідає Київська область (2 460 кВТ). Потужність понад 1 000 кВт мають лише 3 малих ГЕС 

басейну: Богуславська (1 300), Стеблівська (3 000) та Корсунь-Шевченківська (1 600). Всі вони 

розташовані на притоці Дніпра – річці Рось. У середній за водністю рік малі ГЕС басейну 

виробляють 70-75 млн. кВт·год електроенергії. 
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3.3.7 Утилізація відходів, звалища, забруднені ділянки 

Особливістю структури утворення відходів в Україні, у зв'язку з сировинною орієнтацією 

економіки, є висока частка у їх складі гірничопромислових відходів (розкривних порід та 

продуктів збагачення корисних копалин – шламів, хвостів тощо) – понад 75%. У той же час на 

відходи комунальної сфери припадає менше 2 відсотків. Найбільша кількість відходів 

утворюється на підприємствах гірничо-металургійної, вугільної, хімічної промисловості та 

енергетики. У басейні Дніпра більше 95 % відходів відносяться до IV класу небезпеки 

(малонебезпечні речовини та матеріали). У Чернігівські області 100 % відходів відносяться до ІІІ 

класу небезпеки (з помірною небезпекою для навколишнього середовища); у Житомирській 

області – до 10 % відходи І та ІІ класу небезпеки (дуже висока та висока небезпека впливу на 

навколишнє середовище); у Волинській області – 75% відходи ІІ класу та 25% відходи І класу. У 

Рівненській та Миколаївській областях 1% відходів містять важкі метали. 

Місця розміщення стихійних сміттєзвалищ у басейні Дніпра зосередженні в межах трьох 

областей: Донецької (68 шт), Волинської (15 шт) та Кіровоградської (8 шт). Найбільша кількість 

сміттєзвалищ припадає на Житомирську (845 сміттєзвалищ та 5 полігонів загальною площею 

632 га) та Полтавську (674 сміттєзвалища загальною площею 536 га) області.  

 

3.3.8 Судноплавство 

На сьогодні загальна довжина судноплавних ділянок річок басейну Дніпра в межах України 

становить близько 1 400 км, що складає дві третини від загальної довжини судноплавних шляхів 

України. До цієї цифри входять 1 083 км довжини самого Дніпра від його гирла (Дніпровський 

лиман) до гирла річки Сож (кордон з республікою Білорусь), а також гирлові ділянки річок: 

Прип’ять (до кордону з Білоруссю) довжиною 64 км; Десна (до м. Чернігів) довжиною 216 км; 

гирлова ділянка р. Самара (до м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл.) довжиною 30 км.  

За даними Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях» (входить до сфери 

управління Міністерства інфраструктури України) за 2017 рік кількість суден, що були проведені 

через шлюзи на Дніпрі становила 13 408 одиниць. Понад 90% всіх шлюзованих суден 

здійснювали каботажне плавання (в межах басейну Дніпра) і лише близько 10% - судна, що 

здійснювали закордонне плавання. Обсяг пасажирських перевезень на Дніпрі у порівнянні із 

1990 роком скоротився у 30 разів. Наразі він не перевищує 500 – 550 тис. осіб за рік. За даними 

на 2017 рік обсяги вантажних перевезень у басейні Дніпра не перевищують 3,6 млн. т.  

Розробляється проект Міжнародного водного шляху Е40, у рамках якого передбачається 

з’єднати польський Гданськ та український Херсон водним шляхом річками Вісла – Західний Буг 

– Прип’ять – Дніпро. 

 

3.3.9 Туризм  

Бальнеологічні ресурси. У межах басейну Дніпра виявлено 94 родовища підземних 

мінеральних вод, що складає 28 % від загальної кількості в Україні. Чималі запаси мінеральних 

вод, зокрема хлоридних, виявлено у Дніпропетровській, Полтавській, Київській та інших 

областях. Основні бальнеологічні курорти в басейні Дніпра: Велика Багачка, Миргород, Власівка 

(Полтавська область), курорт Орлівщина (Дніпропетровська область), курорт Токарі (Сумська 

область), курорт Жобрин (Рівненська область), курорт Мена (Чернігівська область), курорт 

Будище (Черкаська область) та ін. 

Грязі лікувальні (пелоїди). У басейні Дніпра розташовано три родовища лікувальних грязей. 

Родовища, де розвідані ділянки з муловими грязями – родовище “Солоний лиман” у 

Дніпропетровській області та Гопри в Херсонській області. Родовище, де розвідані торф’яні 
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лікувальні грязі – Семеренки в Полтавській області. Ропа лікувальна. У басейні р. Дніпро 

знаходиться одне родовище лікувальної ропи, а саме озеро «Гопри» в Херсонській області. 

Ропа родовища є кондиційною для курортного використання у бальнеологічних цілях (басейни, 

ванни та ін.). 

Рекреаційні зони. У серпні 2018 року Центр громадського здоров'я Міністерства охорони 

здоров'я опублікував список пляжів та рекреаційних зон (113 об’єктів, 25% від загальної кількості 

в басейні Дніпра), які не відповідають стандартам на мікробне забруднення по індексу ЛКП 

(лактопозитивні кишкові палички).  

Рибальство. У Дніпрі водяться понад 70 видів риб. Нижня частина річки багатша на рибу – там 

водиться 60-65 видів, тоді як біля Києва – лише 40. Найпоширеніші види – коропові, прохідні й 

напівпрохідні риби (оселедці, осетрові, тараня та інші). У верхньому Дніпрі зникло чимало 

типових річкових риб, у тому числі прохідні риби – білуга, чорноморсько-азовський осетр та 

оселедець, лосось, річковий вугор, а також зменшилась чисельність стерляді, подуста, головня, 

в'язя, жереха, линка. Їхнє місце зайняли озерні форми: лящ (близько 40% вилову), щука, сом, 

короп, плітка, окунь. Також у Дніпрі водиться 2 види раків: довгопалий та товстопалий.  

 

3.3.10  Лінійні інфраструктури 

Утримання вулиць зимою. У Київській області у 2018 р. було застосовано 5 114,2 т піщано-

сольової суміші і 383 т солі, а у 2019 р. ці показники склали відповідно 2 200 т та 180 т. Останнє 

десятиріччя в Україні відзначалися достатньо м’які зими, в результаті чого величина 

застосування хімічних реагентів для боротьби з ожеледицею була невисокою. Так, у 2012 р., 

2014 р., 2016 та 2017 р. концентрації хлоридних іонів та натрію у Канівському водосховищі 

нижче м. Києва зменшувались через розбавлення талими водами. У Запоріжжі розбавлення вод 

Дніпровського водосховища у створі нижче міста відзначено у 2015-2017 рр. Однак, у окремі 

роки відзначається незначний вплив зимової обробки доріг на сольовий склад водних об’єктів. У 

2013 р. та 2015 р. спостерігалось зростання концентрацій хлоридних іонів та натрію у 

Канівському водосховищі нижче м. Києва відповідно на 2-6 мг/л та 2-5 мг/л. У воді Дніпровського 

водосховища нижче м. Запоріжжя спостерігалось зростання концентрацій хлоридних іонів та 

натрію у 2012-2014 рр. на 3-9 мг/л для Cl
- 
та 6-18 мг/л для Na

+
.  

Нафтопровідний транспорт. Нафтопровідний транспорт України має 19 нафтопроводів 

діаметром до 1 220 мм включно. Загальна довжина – 3 506,6 км, а в одну нитку – 4 767,1 км. В 

Україні діє 8 нафтопроводів, траси яких знаходяться або пересікають басейн р. Дніпро: 

Мічурінськ – Кременчук, Гніденці – Глинсько-Розбишівське, Глинсько-Розбишівське – Кременчук, 

Мала Павлівка – Глинсько-Розбишівське, Лисичанськ – Кременчук, Кременчук – Херсон, 

Снігурівка – Одеса (сумарна протяжність в одну нитку – 1 770,2 км), Кременчук – Лубни – Київ. 

Газопровідний транспорт. Загальна протяжність усіх газопроводів України сягає 38 тис. км. 

Пропускна спроможність вітчизняної газотранспортної системи на вході становить 290 млрд. м
3
, 

а на виході (до країн Європи, а також до Молдови і на південь Росії) - майже 170 млрд. м
3
 / рік.  

Основу газопровідної системи України становлять магістральні газопроводи для експорту газу з 

України: Дашава – Київ – Москва, Шебелинка – Брянськ, Шебелинка – Острогожськ – Москва, 

Дашава – Мінськ – Вільнюс – Рига. Три перших газопроводи нині використовуються для 

поставок в Україну газу з Росії та Туркменистану. Для газифікації країни були збудовані такі 

газопроводи: Дашава – Дрогобич, Дашава – Стрий, Дашава – Долина – Львів, Угорськ – Івано-

Франківськ, Шебелинка – Харків, Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Одеса – Кишинів, 

Шебелинка – Київ – Красилів – західні райони України. З Прикарпаття йдуть газопроводи в 

Польщу, Словаччину, Чехію. Через територію України прокладено магістральні газопроводи з 

Оренбурга, Західного Сибіру, якими Росія експортує газ у Західну Європу. 
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3.4 РИЗИКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЗМІНИ КЛІМАТУ) 

3.4.1 Паводки 

Опис значних затоплень, що стались у минулому. З 1994 р. У районі басейну річки Дніпро 

було виявлено 74 подій пов’язаних із затопленнями території (викликані річковими водами). З 74 

подій пов’язаних із затопленням 69 подія за механізмом затоплення спричинені перевищенням 

відміток русло-заплавного коридору (А21). Також за період 1994-2017 року відбулось 2 подій 

пов’язаних з перевищенням відміток захисних споруд (А22) та 3 події пов’язаних з руйнуванням 

захисних споруд (А23) (Рисунок 12). Всі затоплення, які сталися у минулому у районі басейну 

річки Дніпро мали негативні наслідки для таких об’єктів, як «здоров’я людей» (ЗЛ) та 

«економіка» (ЕК). 

Визначення територій, які мають потенційно значні ризики затоплення. На основі 

виконаної оцінки ризиків затоплення визначенні території, які мають потенційно значні ризики 

затоплення (ТПЗРЗ) (Рисунок 13). Переважна більшість потенційних затоплень відповідає 3, 4 

та 5 рівню ризиків затоплення. Всього в районі басейну річки Дніпро нараховується 33 ТПЗРЗ. З 

них, 29 ТПЗРЗ є розташовується вздовж водних об’єктів та мають загальну протяжністю 2 734 

км. Інші 14 ТПЗРЗ є локальні населені пункти, що знаходяться під ризиком затоплення не менше 

помірного рівня (3). Серед 33 ТПЗРЗ, п’ять мають атрибут транскордонного характеру ТПЗРЗ – 

«транскордонний, що не узгоджений з країною-сусідом» (U), а решта – атрибут транскордонного 

характеру ТПЗРЗ – «національний» (N). Протяжність ТПЗРЗ, що мають атрибут 

транскордонного характеру ТПЗРЗ – «транскордонний, що не узгоджений з країною-сусідом (U) 

– 1 053 км (р. Дніпро - с. Старі Яриловичі-Київське вдсх, р. Прип'ять - с. Яревище-держкордон 

(UA-BY), р. Горинь - с. Городець-держкордон (UA-BY), р. Чаква - витік-держкордон (UA-BY), р. 

Десна - держкордон (UA-RU)-гирло). 
 

3.4.2 Ерозія 

За частотою та інтенсивністю ерозійних процесів територія басейну Дніпра поділяється на два 

великих пояси. Перший пояс охоплює Українське Полісся, й західні райони країни. Для 

Українського Полісся загальна ураженість території водною ерозією - 10%, або 1 млн. га, 

вітровою - 0,5 млн. га. Несприятливі властивості ґрунтів (легкий гранулометричний склад, 

низький вміст гумусу, підвищена щільність - 1,3-1,6 г/см
3
, слабка структурованість тощо) 

сприяють їх високій податливості зливовій ерозії. Другий пояс – Лісостепова провінція та Степ. 

Лісостепова провінція характеризується слабкою ерозійною активністю. В цілому в Лісостепу 

водно-ерозійними процесами охоплено понад 4 млн. га, дефляцією - близько 1 млн. га земель. 

У Степу. Площа еродованих земель - понад 38%, або понад 11 млн. га. Водна ерозія в Степу 

зумовлена в основному зливовим характером опадів.  
 

3.4.3 Санітарно-гігієнічний стан 

У басейні Дніпра відмічено багаторазові локальні спалахи захворювань, які пов’язані з 

контактом або вживанням неякісної води із вмістом патогенних біологічних агентів-збудників 

різноманітних інфекційних захворювань людини. У період 1990-2000 рр. середній темп 

зростання захворювання населення складав < 1%. Захворюваність населення характеризується 

регіональними особливостями. Наприклад, традиційно високий рівень загальної захворюваності 

населення центральних областей України, і, відповідно, Дніпра, визначається захворювання 

системи кровообігу та органів дихання. В індустріально розвинених областях (Дніпровська, 

Запорізька і Кіровоградській області) розповсюджені новоутворення, що пояснюється високим 

рівнем забруднення навколишнього середовища. Показники захворювання ендокринної системи 

та органів травлення залишаються високими у центральних та північно-східних областях 

басейну.  
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Рисунок 12. Затоплення, що стались у минулому в РБР Дніпро 
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Рисунок 13. Території, які мають потенційно значні ризики затоплення (ТПЗРЗ) у РБР Дніпро 
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Найбільш якісна вода в Полтаві, що надходить із підземних джерел. Проблема якості води в 

Дніпрі погіршується вниз за течією і найбільш складна обстановка складається в пригирловій 

частині. Обробка води тут традиційно ведеться способом гіперхлорування, що призводить до 

високого вмісту залишкового хлору і появи широкого спектру хлорорганіки у водопровідній воді. 

Видимо, що ці речовини є канцерогенами. 

 

3.4.4 Зміни клімату 

В сучасний кліматичний період середня за рік температура повітря в басейні Дніпра зросла на 

0,7°С вище за її кліматичну норму (1961-1990рр.). Найінтенсивніше в останні півстоліття 

температура повітря зростала взимку (0,52°С/10рр.), особливо у січні (0,69°С/10рр.) та лютому 

(0,52°С/10рр.). Значними темпами підвищувалась температура і влітку (0,47-0,48°С/10рр,) та в 

березні (0,59 °С/10рр.). Натомість, восени спостерігались найнижчі темпи росту температури 

повітря в басейні Дніпра. Темпи росту річної кількості опадів у басейні Дніпра до середини 90-х 

років ХХ ст. знижувались, а потім почали неухильно зростати і досягли найбільшої інтенсивності 

(40мм/10рр.) у сучасний кліматичний період. У сучасний кліматичний період у басейні Дніпра 

спостерігається перерозподіл опадів між сезонами та місяцями. Найбільші зміни характерні для 

осені. Саме у цей сезон відмічається істотне підвищення їх кількості (біля 20% за місяць). 

Взимку опадів стало дещо менше, а весною та влітку їх кількість змінилась несуттєво. 

 

3.5 ЗАІНТЕРЕСОВАНІ СТОРОНИ ТА ПРОГРАМИ 

3.5.1 Адміністративна організація 

Діяльність у тому числі у басейні р. Дніпро здійснюють наступні водогосподарські організації 

Держводагентства. 

БУВРи: 

- Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра (БУВР середнього Дніпра); 

- Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра (БУВР нижнього Дніпра); 

- Деснянське басейнове управління водних ресурсів (Деснянське БУВР); 

- Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять (БУВР Прип'яті). 

Регіональні офіси: Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ та 

Регіональні офіси водних ресурсів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, 

Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській, Рівненській областях, а 

також Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось. 

Крім того, згідно з наказом Держводагенства від 31.07.2018 № 565 «Про формування 

басейнових рад» сформовані наступні басейнові ради: басейнова рада Десни та верхнього 

Дніпра, басейнова рада середнього Дніпра, басейнова рада нижнього Дніпра. 

Управління водним ресурсами передбачає міжгалузеву взаємодію Державного агентства водних 

ресурсів з іншими державним органами, що сприяє ефективному управлінню водним ресурсами 

та взаємодії Держводагенства зі споживачами водних ресурсів. Такими органами є: 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України; 

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; 

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 

- Міністерство охорони здоров’я України;  

- Міністерство інфраструктури України; 
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- Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 

- Державне агентство рибного господарства України. 

Слід зазначити, що до структури обласних держаних адміністрацій входять підрозділи, які 

опікуються екологічними проблемами на обласному рівні, які представлені, в основному, 

Департаментами екології та природних ресурсів.  

 

3.5.2 Водокористувачі 

Управління водними ресурсами у басейні Дніпра здійснюється шляхом ведення обліку 

використання вод за державною статистичною форма звітністю по формі 2-ТП (водгосп), 

здійснення контролю за дотриманням встановлених лімітів використання води, затверджених 

питомих норм і веденням первинного обліку використання води. За даними Держкомстату 

України в басейні Дніпра на обліку водокористування знаходиться 157 тис. водокористувачів. З 

них первинних водокористувачів – близько 8,5 тис. Статистичні звіти по формі 2-ТП (водгосп) 

надають 6 136 водокористувачів, які споживають більше 20 м
3
 води на рік. 

Інформація про реквізити водокористувача та його водогосподарську діяльність у закодованому 

виді заноситься в комп’ютерну базу даних. Обробка занесеної інформації здійснюється по 

єдиній спеціальній комп’ютерній програмі «GOSWOD». Зібрана та оброблена інформація 

щоквартально передається до Дніпровського БУВР та ДП «Укрводсервіс» Держводагентства де 

інформація аналізується та безстроково зберігається. 

 

3.5.3 Загальна інформація щодо стратегій, програм, планів та проектів 

розвитку, що стосуються водних ресурсів 

У басейні р. Дніпро діють наступні програми: Загальнодержавна цільова програма розвитку 

водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 

року (затверджена Законом України від 24 травня 2012 року № 4836-VI); Програма розвитку 

гідроенергетики на період до 2026 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 13 липня 2016 р. № 552-р). 

Упродовж 2016 року затверджено регіональні програми охорони навколишнього природного 

середовища у 12 областях: Волинській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, 

Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві.  

Розробляються регіональні природоохоронні програми та перебувають на різних стадіях 

погодження у 10 регіонах: Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Києві. 
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