
Характеристика якісного стану поверхневих вод  

на транскордонних водних об'єктах в зоні діяльності Деснянського БУВР  

протягом травня 2019 року 

 
За травень місяць відібрано 8 проб поверхневої води на гідрохімічний і 1 проба води на радіологічний 

аналізи. Проаналізувавши дані про хімічний склад поверхневих вод можна зробити наступні висновки:  
1) гідрохімічні показники якості поверхневих вод у створах спостереження переважно відповідають 

гранично допустимим концентраціям (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення, за винятком заліза 

загального, марганцю, нітрит-іонів(р.Судость с.Гремяч); 
 2) підвищений вміст заліза та марганцю не пов’язаний з техногенним забрудненням водойм, а зумовлений 

природною геохімічною обстановкою. В умовах гумідного клімату, де розташовані витоки річок і де вони 

протікають в болотному середовищі і перших від поверхні водоносних горизонтах, що їх живлять, формуються 

води з високими концентраціями органічних речовин, які мають значні потенційні можливості накопичення заліза 
та марганцю;  

3) забруднення нітрит-іонами пов’язано з антропогенними джерелами забруднення, які надходять з 

підприємств комунального господарства і промислових підприємств; 
 4) вміст фенолів, нафтопродуктів, важких металів (хром, цинк та інших) набагато нижчий ГДК, що 

свідчить про те, що в поверхневі водойми потрапляє більше недостатньо очищених водогосподарсько-побутових 

стічних вод, ніж промислових;   

5) кисневий режим водних об'єктів задовільний, концентрація його нижче норми ГДК (менше 4,0 мг/дм3) 
не була зафіксована.  

 

Характеристика стану якості води в розрізі створів:  

р. Десна – 573 км, 569 км, с. Мурав'ї, с. Камінь Н.-Сіверського р – ну.   
Протягом місяця значних змін в якості води не відмічалося. Вміст заліза загального в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року незначно знизився до 0,25 мг/дм3 (перевищення ГДК у 2,5 разів),  марганцю до 0,053 

мг/дм3  (перевищення ГДК у 5,3 рази). Вміст органічного забруднення води – ХСК - залишився на рівні 
відповідного періоду минулого року - 34 мгО/дм3. По азотній групі та фосфатах перевищень не виявлено. Вміст 

розчиненого у воді кисню  незначно знизився до 8,27 – 8,53  мгО2/дм3.  

р. Снов – 182 км, 120 км, с. Тимоновичі Семенівського р–ну, с. Гірськ Сновського р-ну.  
Протягом місяця значних змін в якості води не відмічалося. Вміст заліза загального в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року знизився до 0,36 мг/дм3 (перевищення ГДК у 3,6 разів), марганцю до 0,069мг/дм3  

(перевищення ГДК у 6,9 разів). Відмічається  підвищення органічного забруднення води – ХСК до 40 мгО/дм3. 

Вміст розчиненого у воді кисню  знизився до 7,15 – 8,03 мгО2/дм3.  

р. Судость – 3 км, с. Грем'яч Н.-Сіверського р – ну.  
Вміст заліза загального в порівнянні з відповідним періодом минулого року незначно знизився до 0,16 мг/дм3 

(перевищення ГДК у 1,6 разів), марганцю до 0,080мг/дм3  (перевищення ГДК у 8,0 разів). Вміст нітрит-іонів 
підвищився до 0,160 мг/дм3 (перевищення ГДК у 2,0 рази). По фосфат-іонам перевищень не виявлено. 

Відмічається підвищення органічного забруднення води – ХСК до 30 мгО/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню  

знизився до 7,44 мгО2/дм3.  

р. Ірпа – 2 км, с. Городок Семенівського р-ну.  
Вміст заліза загального в порівнянні з відповідним періодом минулого року незначно підвищився до 0,45 мг/дм3 

(перевищення ГДК у 4,5 разів). Вміст марганцю знизився до 0,075мг/дм3  (перевищення ГДК у 7,5 разів). 

Відмічається підвищення органічного забруднення води – ХСК до 32 мгО/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню  
знизився до        7,12 мгО2/дм3.  

 

р. Ревна – 52 км, с. Леонівка Семенівського р-ну.  
Вміст заліза загального в порівнянні з відповідним періодом минулого року знизився до 0,32 мг/дм3 (перевищення 

ГДК у 3,2 рази), марганцю до 0,100мг/дм3  (перевищення ГДК у 10,0 разів). Відмічається підвищення органічного 

забруднення води – ХСК до 34 мгО/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню  знизився до 7,67 мгО2/дм3.  

р. Цата – 7 км, с. Клюси Сновського р-ну.  
Вміст марганцю в порівнянні з відповідним періодом минулого року знизився до 0,120 мг/дм3 (перевищення ГДК 

у 12,0 разів), заліза загального до 0,76мг/дм3  (перевищення ГДК у 7,6 разів). Вміст органічного забруднення води 

– ХСК – залишився на рівні відповідного періоду минулого року - 48 мгО/дм3. По азотній групі та фосфатах 
перевищень не виявлено. Вміст розчиненого у воді кисню  незначно підвищився до 6,34 мгО2/дм3.  

 Результати виконаних протягом травня 2019 року лабораторних досліджень за основними показниками 

наведені в таблиці. 

 

 



Інформація про стан поверхневої води у створах в зоні діяльності   

Деснянського БУВР протягом березня 2019 року. 

 

Назва створу 
Дата 

відбору 
Темпера 
тура, 0С 

Фактичні величини основних показників якості водт  

Роз-ний 
кисень, 

мгО2/дм3 

Залізо заг., 
мг/дм3 

Марганець, 
мг/дм3 

ХСК, 
мг/дм3 

Нітрит-іони, 
мг/дм3 

НОРМАТИВ: 

ГДК для рибогоспо- 
дарських водойм 

4,0 0,10 0,010 - 0,08 

Нормативи ЕБВО від 

30.07.12 
- - - 50,0 - 

Басейн р. Десна 

р. Десна,  
с. Мурав’ї  

Н. – Сіверського р-ну 

15.05.18 20,0 8,46 0,27 0,124 33 0,026 

15.05.19 19,0 8,27 0,22 0,056 34 0,072 

р. Десна, 
с. Камінь,  
Н. – Сіверського р-ну 

15.05.18 20,5 8,73 0,29 0,130 34 0,027 

15.05.19 19,1 8,53 0,27 0,050 34 0,080 

р. Снов,  
с. Тимоновичі, 
Семенівського р-ну 

15.05.18 19,5 8,13 0,30 0,160 20 0,082 

15.05.19 17,2 8,03 0,29 0,070 40 0,034 

р. Снов,  
с. Горськ,  
Сновського р-ну 

15.05.18 15,4 7,76 0,51 0,124 28 0,052 

15.05.19 17,1 7,15 0,42 0,067 39 0,054 

р. Судость,  
с. Грем’яч,  
Н. – Сіверського р-ну 

15.05.18 19,1 8,31 0,18 0,140 34 0,028 

15.05.19 19,2 7,44 0,16 0,080 40 0,160 

р. Ірпа, 
с. Городок, 
Семенівського р-ну 

15.05.18 18,3 9,06 0,41 0,095 24 0,029 

15.05.19 18,5 7,12 0,45 0,075 32 0,034 

р. Ревна, 
с. Леонівка, 
Семенівського р-ну 

15.05.18 16,5 9,03 0,37 0,180 22 0,034 

15.05.19 16,8 7,67 0,32 0,100 34 0,053 

р. Цата,  

с. Клюси,  
Сновського р-ну 

15.05.18 15,3 6,18 1,35 0,190 48 0,100 

15.05.19 16,8 6,34 0,76 0,120 48 0,033 

 

 


