
 

 

1. Опис суббасейну річки Десна 

 

1.1. Гідрографічне та водогосподарське районування 

Загальна площа водозбірного басейну р. Десна складає 88,9 тис. км2, з них 

в межах України – 33,8 тис. км2 [1]. Відповідно до наказу Міністерства екології 

та природних ресурсів України від 03.03.2017 № 103 «Про затвердження Меж 
районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок» та з 

метою впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за 

басейновим принципом, у межах басейну річки Дніпро виділено суббасейн 
річки Десна, який розділено на 7 водогосподарських ділянок (додатки 1, 2) 

Річка Десна – лівобережна притока р. Дніпро першого порядку, 

відповідно до класифікації річок України відноситься до великих річок. 

Загальна довжина річки становить 1130 км, з яких в межах України – 575 км [1] 
(за інформацією геопорталу «Державний водний кадастр: облік поверхневих 

водних об’єктів» – 594 км). 

Річкова мережа суббасейну річки Десна добре розвинена, середня густина 
річкової мережі становить 0,24 км/км2. У водозбірному басейні р. Десна, в 

межах України, протікає 5 середніх річок площею водозбору від 2 тис. км2 – 

Сейм, Клевень, Судость, Снов та Остер ( додаток 3). 

Більшість малих річок маловодні, а деякі з них влітку пересихають. Русла 
ряду річок виражені нечітко, тому часто зливаються з прилеглими болотами. 

Під час проведення меліоративних робіт було проведено спрямлення річок. 

Частина малих річок повністю або частково зарегульовані. Будівництво гребель 
призвело до порушення вільного стоку річок.  

Основні річки Десна, Судость, Снов, Сейм, Клевень протікають 

територіями двох держав – України та Російської Федерації, тобто є 

транскордонними.  
Природні водойми – озера на території даного суббасейну переважно 

розташовані у заплаві р. Десна. Це, в основному, стариці, які утворилися в 

результаті меандрування річок. Озера, що розташовані на низьких 
надзаплавних терасах, також являють собою залишки давніх річищ.  

Внаслідок того, що режим рівнів озер не є постійним, дані про їх 

чисельність та основні характеристики постійно змінюються. Інформація про 

найбільші озера суббасейну річки Десна, площею водного дзеркала від 0,5 км2, 
наведені у додатку 4. 

На всій протяжності в межах території України річка Десна не 

зарегульована. Руслові водосховища побудовані на її притоках різних порядків, 

в основному в басейні р. Сейм, та використовуються для загального 
водокористування. Всього на території суббасейну річки Десна налічується 

23 водосховища (додаток 5). 

 
 

 

 



 

1.2. Клімат 

Клімат на території суббасейну річки Десна помірно-континентальний, 

м’який, достатньо вологий. Зима малосніжна, у більшості років стійка, 
порівняно тепла, літо тепле і помірно вологе.  

Майже вся територія суббасейну розташована у вологій, помірно теплій 

агрокліматичній зоні (до 760 мм опадів в рік), лише його невелика південна 

частина – у недостатньо вологій, теплій агрокліматичній зоні (до 650 мм опадів 
на рік). Межа між агрокліматичними зонами майже відповідає зональній 

«Полісся – Лісостеп» (додаток 6). 

Середня кількість опадів за рік становить 656 мм, змінюючись по 
території від 607 до 704 мм. Близько 66-70 % від річної кількості опадів випадає 

в теплий період року [3].  

Середня температура повітря за рік становить 6,7-7,8° С. Середня 

температура січня (найхолоднішого місяця) становить мінус 3,7-5,0 С, середня 

температура липня (найтеплішого місяця) – 19,1-20,3 С. 

Середня тривалість беззаморозкового періоду в повітрі становить 149-

174 дні, на поверхні ґрунту – 131-162 дні. Сніговий покрив утворюється у 
другій половині листопада, а руйнується в кінці березня та на початку квітня. 

Загальна тривалість залягання снігового покриву за зиму становить 85-111 днів, 

середня висота снігового покриву – 8-16 см, тоді як максимальна висота – 43-
59 см. В окремі  роки сталий сніговий покрив не утворюється. Середня  глибина  

промерзання ґрунту за зиму коливається від 40 см до 86 см.  

Режим зволоження території створює в цілому позитивний баланс вологи 

в ґрунті. Проте через високу водопроникність легких за механічним складом 
порід, що залягають у районах Полісся та у зв’язку з особливостями яружно-

балкового рельєфу в районах Лісостепу, значну повторюваність мають ґрунтові 

засухи. 
 

1.3. Рельєф 

Рельєф суббасейну річки Десна в межах України має досить своєрідні 

природні особливості. Основна частина території суббасейну має переважно 
рівнинний, злегка хвилястий характер поверхні, оскільки належить до 

Поліської низовини (північ Чернігівської і Сумської областей) та 

Придніпровської низовини (центральна частина суббасейну) (додаток 7).  
Рівнини розчленовані долинами рік, на вододілах і терасах наявні досить 

великі лесові «острови» з розвиненою яружною ерозією, а також болота, 

знижені та перезволожені землі давніх річкових та прохідних долин (Замглай, 

Смолянка та ін.) [3].  
Рельєф Поліської низовини сформований в основному діяльністю 

льодовика та талих льодовикових вод, яка привела до утворення моренно-

зандрової рівнини. Це найменш розчленовані і, відповідно, найменш дреновані 

землі. Річкові долини і балки тут мають глибину до 30-40 м, а їх схили 

характеризуються невеликою крутизною, що, як правило, не перевищує 5. 

Форми рельєфу моренно-зандрової рівнини відрізняються м’якими обрисами. 

Придніпровська низовина представлена комплексом давніх терас Дніпра 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81


 

та його приток. Вона являє собою слаборозчленовану рівнину з плоскими 

вододілами та долинами і балками глибиною до 40-50 м з досить крутими 

схилами. 
Ерозійні процеси в межах Поліської та Придніпровської низовин 

виражені відносно слабо. Лише на окремих ділянках високих і крутих схилів 

річкових долин має місце утворення ярів та зсувів. 

Невелика частина суббасейну річки Десна на північному сході 
Чернігівської області (підвищені сильно еродовані території Придеснянського 

плато) та на сході Сумської області вздовж кордону з Російською Федерацією 

належить до південно-західних окраїн Середньо-Руської височини. 
Це найвища частина території суббасейну, абсолютні відмітки вододілів у 

її межах перевищують 200 м, сягаючи інколи 220 м (максимальна відмітка 

222 м біля с. Березова Гать Новгород-Сіверського району). Глибина ерозійного 

розчленування досягає тут 80-90 м. Завдяки глибокій та густій мережі долин і 
балок рельєф у окремих районах набуває вигляду горбистої рівнини. Для цієї 

території характерна підвищена інтенсивність ерозійних процесів, що 

приводять до утворення і росту ярів. 
Загальний ухил території направлений з північного сходу на південний 

захід, що обумовило аналогічний загальний напрямок течії більшості річок 

суббасейну. 

 

1.4. Геологія  

Майже вся територія суббасейну річки Десна розташована в межах 

Дніпровсько-Донецької западини, лише її північно-східна частина в межах 
Новгород-Сіверського Полісся – на південно-західному схилі Воронезького 

масиву (додаток 8). 

Дніпровсько-Донецькій западині у рельєфі на поверхні відповідає 

Придніпровська низовина. Вона знаходиться під осадовими породами на 
глибині до 12-18 км, що є однією з найбільших западин Східноєвропейської 

платформи. Осадові породи у межах западини представлені утвореннями 

девонської, кам’яновугільної й пермської систем палеозою, тріасової, юрської й 
крейдової систем мезозою та палеогеновими, неогеновими і четвертинними 

відкладеннями кайнозою [3].  

Верхня частина геологічного розрізу у північній частині Чернігівської 

області складена палеогеновими, неогеновими і четвертинними відкладеннями, 
а на крайньому північному сході області в долинах рік Десни, Снову, Ревни та 

невеликих приток Десни – породами верхнього підвідділу крейдової системи. 

Палеогенові відкладення мають переважно піщано-глинистий склад з 

витриманою верствою мергелів, глин, глинистих алевритів київської світи – 
регіонального водоупору. 

Найповніше розріз палеогенових відкладень представлений в осьовій 

частині западини, де їх загальна потужність досягає 100-150, а подекуди й 
200м. 



 

Неогенові відкладення мають обмежене поширення. Вони представлені 

вапняковистими пісками полтавської світи міоцену, товщею строкатих глин 

міоцен-пліоцену й алювієм пліоцену. 
Четвертинні відкладення вкривають територію суцільним шаром 

потужністю від 5-20 м на півночі до 50-70 м на півдні. Літологічно породи 

четвертинної системи представлені пісками різного гранулометричного складу, 

супісками, суглинками, глинами. Для порід, утворених у результаті діяльності 
льодовиків, притаманна жорства кристалічних порід.  

На північний схід від Дніпровсько-Донецької западини знаходиться схил 

Воронезького кристалічного масиву. Докембрійські породи, якими він 
складений, залягають на глибині від 150 до 900 м. У сучасному рельєфі – це 

західні схили Середньоросійської височини. 

 

1.5. Гідрогеологія 

Відповідно до гідрогеологічного районування України територія 

суббасейну річки Десна відноситься до Дніпровсько-Донецького артезіанського 

басейну пластових вод (додаток 9), який в геоструктурному відношенні 
пов'язаний з однойменною тектонічною западиною. Прісні підземні води 

приурочені до осадових відкладів четвертинних, неогенових, палеогенових, 

верхньо та нижньокрейдяних.  

Для території суббасейну притаманна витриманість поширення 
водоносних горизонтів і слабопроникних порід на значних площах, що 

визначає поверховий характер залягання водоносних горизонтів. Товща 

осадових порід насичена підземними водами і є єдиною водоносною системою 
горизонтів, у різній мірі взаємопов’язаних між собою і поверхневими водами 

через слабопроникні шари порід. На більшій частині території існують 

сприятливі умови формування прогнозних ресурсів та живлення підземних вод. 

Це обумовило наявність водозбагачених горизонтів і задовільну якість 
підземних вод.  

Зона інтенсивного водообміну коливається від 300 до 400 м. Найбільш 

значними величинами прогнозних ресурсів підземних вод відзначаються 
водоносні горизонти у відкладах еоцену та крейди, за рахунок яких 

забезпечуються потреби у господарсько-питній воді, що дає можливість 

створення потужних водозаборів. Підземні води четвертинних (за винятком 

інфільтраційних водозаборів) та олігоцен-пліоценових відкладів 
використовуються найчастіше у сільській місцевості. Вони залягають 

неглибоко, що зручно, але приурочені до менш водозбагачених порід і часто 

підлягають поверхневому забрудненню. Прогнозні ресурси широко 

використовуються у регіоні, особливо підземні води крейдяних відкладів.  
Для централізованого водопостачання використовуються водоносні 

горизонти нижньокрейдяних-сеноманських і юрських відкладів. Для міст з 

потребою 1-10 тис.м3/добу у центральній і північно-західній частинах території 
суббасейну використовується водоносний горизонт еоценових порід, а у 

північно-східній частині – водоносний горизонт верхньокрейдяних відкладів. 

Для дрібного водокористувача рекомендуються водоносні горизонти 



 

четвертинних та олігоцен-пліоценових відкладів [4].  

 

1.6. Ґрунти 

На території суббасейну річки Десна поширені майже всі типи ґрунтів, 

властиві Поліссю та Лісостепу України. За даними, зазначеними у 

«Агрокліматичному довіднику по Чернігівській області» [3], у північній та 

центральній частині суббасейну переважають дерново-підзолисті ґрунти, а 
також сірі і світло-сірі опідзолені та торф’яно-болотисті, у південній – 

чорноземи. Ґрунти лучного та болотного ряду, а також торф’яні розповсюджені 

окремими масивами. 
Основними ґрунтоутворюючими породами на Поліссі є безкарбонатні 

воднольодовикові, в основному флювіогляціальні відклади моренно-зандрової 

рівнини, що мають переважно легкий (піщано-супіщаний) механічний склад, а 

також піщано-супіщані давньоалювіальні відклади річки Десна та її приток. На 
цих породах в умовах достатнього та надмірного зволоження сформувалися 

дерново-підзолисті та підзолисто-дернові ґрунти, які становлять основний фонд 

орних земель Полісся. У південній та південно-східній частинах поліської зони 
області на слабокарбонатних лесовидних суглинках під широколистими лісами 

утворилися сірі лісові ґрунти, а на відкритих площах – опідзолені чорноземи. 

Грунти Полісся характеризуються невеликим вмістом гумусу (до 2,0%) і 

невисокою родючістю.  
У лісостеповій зоні в межах вододілів на лесовидних суглинках в умовах 

нестійкого зволоження сформувалися чорноземи опідзолені та типові, а також 

сірі і темно-сірі опідзолені ґрунти. Останні більш розповсюджені в північній 
частині лісостепу, що межує з Поліссям. Борові тераси річкових долин покриті 

дерново-слабопідзолистими і дерновими ґрунтами. Грунти лісостепової зони 

відрізняються більшою природною родючістю, ніж ґрунти Полісся. Сірі лісові 

ґрунти поєднують у собі ознаки підзолистих і чорноземних ґрунти. Вміст 
гумусу в цих ґрунтах становить 3-5%, а потужність гумусового горизонту 

досягає 30-35 см.  

У річкових заплавах і на дні балок розповсюджені лучні, лучно-болотні, 
болотні ґрунти та торфовища переважно слабого ступеня засолення і 

солонцюватості на ділянках із близьким заляганням слабомінералізованих 

ґрунтових вод.  

Значні площі ґрунтів зазнають впливу водної та вітрової ерозії. Найбільш 
поширені процеси змиву і розмиву ґрунтів на схилах долин рік, а також на 

найбільш розчленованих територіях на південний схід від м. Суми, що 

відносяться до південно-західних окраїн Середньо-Руської височини, де ступінь 

еродованості досягає 35% [8]. 
 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC


 

1.7. Рослинність  

Територія суббасейну розташована у зонах мішаних лісів і лісостеповій 

зоні. На півночі, у лісовій зоні ростуть соснові ліси з домішкою берези, вільхи, 
дуба, клена, липи та підліском ліщини. На перших надзаплавних (борових) 

терасах ріки Десна та її приток розповсюджені чисті соснові ліси (бори). У 

південному напрямку ці ліси змінюються на переважно листяні. У лісостеповій 

частині зустрічаються масиви кленово-липово-дубових лісів із домішкою ясена. 
На борових терасах рік ростуть соснові ліси з домішкою дуба. У заплавах рік, а 

також на знижених ділянках низьких терас у лісових насадженнях переважають 

вільха чорна і верба біла. 
Степова трав’яна рослинність зберіглася на крутих схилах балок і 

річкових долин. У травостої поширені злакові, бобові та лучне різнотрав’я. 

Лучна трав’яна рослинність займає днища балок і високий та середній 

рівень річкових заплав. Злакова рослинність луків представлена як багатьма 
степовими видами, так і власне лучними. На низьких рівнях заплав серед 

травостою більшого поширення набувають осокові (35-70% усього травостою), 

а також болотні види різнотрав’я.  
У рослинному покриві заболочених ділянок поширені рогіз, хвощ 

болотний, очерет, а також вологолюбні види різнотрав’я. Луки, а також осушені 

болота використовуються як природні та покращені сіножаті. 

Природна рослинність, як лісова так і трав’яна, переважно тяжіє до 
річкових долин – їх схилів, заплав та надзаплавних терас, а також до великих 

балок. Вододільні поверхні та їх пологі схили зайняті сільгоспугіддями [5, 6]. 

 

1.8. Тваринний світ 

Територія суббасейну характеризується складною просторовою 

диференціацією фізико-географічних умов. Основну частину суббасейну річки 

Десна займає зона мішаних лісів, а на півдні суббасейну знаходиться 
лісостепова зона Кожна зона є унікальним природним комплексом із 

специфічними особливостями клімату, вод, ґрунтів і зумовлених цими 

факторами тваринним світом. 
Відповідно тваринний світ території суббасейну виділяється багатством і 

різноманітністю, для нього характерні представники як лісової, так і степової 

фауни. Дана територія перш за все асоціюється з лісом, типовими мешканцями 

якого є різноманітні ссавці. Велика різноманітність родини кунячих та 
представників комахоїдних ссавців.  На території суббасейну поширені як 

безхребетні, так і хребетні тварини. Серед безхребетних є представники понад 

20 типів організмів, з яких більшість – найпростіші. Близько 400 видів 

хребетних тварин, ссавців – 80 видів, птахів – 287 видів, з яких 197 гніздуючих, 
10 видів плазунів, 16 видів земноводних, 60 риб, 100 молюсків [5]. 

 

1.9. Гідрологічний режим 

Річки суббасейну річки Десна мають змішаний тип живлення, переважно 

атмосферний, з помітною участю ґрунтових вод (снігове живлення - біля 50 %, 

дощове – 30 %, підземне – 20 %). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81


 

Характерним для режиму р. Десна та її приток є чітко виражена весняна 

повінь, низька літня межень, що інколи переривається дощовими паводками, та 

дещо підвищене стояння рівнів восени внаслідок дощів та взимку через 
відлиги. У період весняної повені спостерігаються найбільші підйоми рівнів 

води – вода виходить на заплаву, річка проносить від 40 до 80 % річного 

стоку [7]. 

Середні строки початку весняної повені припадають на кінець другої – 
початок третьої декади березня. Найвищі рівні весняної повені спостерігаються 

на р. Десна у другій половині квітня – першій декаді травня, на середніх і малих 

її притоках – на початку квітня. Спад весняної повені закінчується у другій 
половині червня на р. Десна та у середині травня – на середніх і малих 

притоках.  

Наявність значних за площею лісових масивів у долинах річок сприяє 

зменшенню та уповільненню поверхневого стоку, особливо весною, а отже 
зменшенню максимальних повеневих та паводкових рівнів води в річках і 

витрат води в них, більш рівномірному живленню річок та струмків на протязі 

року, збільшенню у ньому частки ґрунтових вод. Це характерно майже для всієї 
території суббасейну [5, 6]. 

Спостереження за гідрологічним режимом р. Десна здійснюються  

Українським гідрометеорологічним центром по шести гідрологічних постах. 

Відомості про максимальні рівні та витрати води під час проходження весняної 
повені на р. Десна за даними спостережень гідрологічних постів наведені у 

додатку 10. 

 
1.10. Специфіка річкового басейну 

Зазначені природні чинники безпосередньо впливають на формування та 

якість водних ресурсів суббасейну річки Десна та зумовлюють деякі специфічні 

особливості водних ресурсів річок. 
Для багатьох річок суббасейну характерний підвищений вміст у водах 

заліза і марганцю, який має природне походження.  

Чернігівське і Новгород-Сіверське Полісся відносяться до гумідної зони, 
поверхневі, ґрунтові і дренажні води якої містять підвищену концентрацію 

органічних сполук гумусового ряду (гумусові кислоти), головним джерелом 

надходжень яких є ґрунти і торф’яники болотистої і лісистої місцевості.  

Через підвищений вміст гумусових сполук у воді, особливо на фоні 
підвищеного температурного режиму повітря, може виникати різке підвищення 

у водах значної кількості марганцю на фоні підвищення кисневого режиму. 

Підвищений вміст заліза спостерігається, як правило, у болотних водах.  

Основним чинником, що сприяє підтриманню оптимального 
гідрологічного режиму та забезпечує фільтрацію і самоочищення води річки 

Десна є збережена у природному вигляді заплава річки та відсутність 

порушення вільного стоку.  
Річка Десна - одна з небагатьох річок України, яка має велику природну 

інтенсивність переформування русла. Через меандрування (звивистість русла) 

та водну ерозію постійно відбувається розмив та руйнування берегів річки. 



 

Руйнування берегів на території населених пунктів, сільськогосподарських 

угідь, транспортних комунікацій призводить до виникнення загрози руйнування 

житлових та господарських об'єктів. На деяких ділянках річки спостерігається 
тенденція до прориву меандр, внаслідок чого може відбутися природне 

спрямлення русла, що супроводжується втратою цінних прибережних земель.  

Водогосподарське будівництво є необхідною складовою по вирішенню питань 

захисту від шкідливої дії вод прибережних земель річки  Десна.  
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: Довідковий 
посібник.- 2-е вид., доп.-К.: Ніка-Центр, 2006. – 320 с. 

2. Схема комплексного использования и охраны водных и земельных 

ресурсов бассейна р. Десны. Том I. Природные условия. – К.: Украинский 

государственный проектно-изыскательный и научно-исследовательский 
институт «Укргипроводхоз», 1971 

3. Тхорик А.П., Адаменко Т.І. Агрокліматичний довідник по 

Чернігівській області. Довідкове видання. – Кам'янець-Подільський: ТОВ 
«Друкарня «Рута», 2012., -192 с. 

4. Стан підземних вод України, щорічник – Київ: Державна служба 

геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство 

«Державний інформаційний геологічний фонд України», 2018. 34 іл. - 121 с. 
5. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Чернігівській області за 2017 рік. – Чернігів: Департамент агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 
адміністрації, 2018 

6. Потоцька С., Карпенко Ю. Флористична, фітоцентрична і нозологічна 

цінність долини р. Десна та її місце в регіональній екомережі Чернігівської 

області // Водне господарство України: Науково-виробн. журнал. - К. 2018, 
№ 1 

7. Технічний звіт «Визначення зон можливого затоплення внаслідок 

повеней повторюваністю один раз на 2, 4, 10, 20 і 100 років на р. Десні в межах 
Чернігівської області (перша черга: проектно-вишукувальні роботи) – Чернігів: 

Чернігівський обласний центр з гідрометеорології, 2006 

8. О.Ф. Гржимало, Н.Я. Кисиль. «Ґрунти Сумської області». - Харківська 

землевпорядна експедиція, 1970. 



 

Додаток 1 

 



 

Додаток 2 

 

Гідрографічне та водогосподарське районування 

суббасейну річки Десна 

 
 

Чернігівська область Сумська область Київська область 

Площа адміністративної області, 

км2 
31 865 23 834 28 131 

Частка площі території області в 

басейні річки, % 

(відсоткове відношення площі 

річкового басейну в межах 

області до площі території 

області) 

68,9 45,8 2,2 

Площа області в межах басейну 

річки, км2 (площа суббасейну 

Десни – 33482,4 км2) 

21946,1 10922,6 613,7 

Частка річкового басейну в 

межах області, % 

(відсоткове відношення площі 

річкового басейну в межах 

області до загальної площі 

річкового басейну) 

65,6 32,6 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

 

Річки суббасейну річки Десна, площею водозбору від 2 тис. км2 

 

Назва річки 

Площа 

водозбірного 

басейну, км2 

Загальна 

довжина 

річки, км 

Області, по 

територіях яких 

протікає 

Притока 

якого 

порядку 

З якого боку 

впадає 

(права/ліва) 

Десна 33820 575 

Чернігівська, 

Сумська, 

Київська 

- - 

Сейм 7400 228 
Чернігівська, 

Сумська 
першого ліва 

Клевень 2660 120 Сумська другого права 

Снов 5380 200 Чернігівська першого права 

Остер 2950 199 Чернігівська першого ліва 

 
 

 
 

 



 

Додаток 4 

 

Озера суббасейну річки Десна, площею водного дзеркала від 0,5 км2 

 

Назва озера 
Площа водного 

дзеркала, км2 

Області, на території 

яких знаходиться 

Максимальна 

глибина, м 

Магістрацьке 0,6 Чернігівська 3,1 

Полове 0,7 Чернігівська 1,0 

Комаретське 0,6 Чернігівська 3,0 

б/н (Іванівське) 1,1 Чернігівська - 

б/н (Киселівське) 0,9 Чернігівська - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

 

Водосховища суббасейну річки Десна, об’ємом від 1 млн. м3 

 

Назва 

водосховища 

Об’єм 

водосховища 

при НПР, 

млн. м3 

Області, на 

території яких 

знаходиться 

На якій річці 

знаходиться 

Призначення 

водосховища 

Борзнянське 1,1 Чернігівська Борзенка 
загальне 

водокористування 

Черемошне 2,6 Чернігівська Чибриж 
загальне 

водокористування 

Калита-Гало 3,0 Чернігівська 

Наливне, 

басейн 

р. Остер 

загальне 

водокористування 

Рожковицьке 1,62 Сумська Знобівка 
загальне 

водокористування 

Голубівське 1,07 Сумська Знобівка 
сільськогосподарські 

потреби 

Зноб-

Новгородське 
2,5 Сумська Знобівка 

загальне 

водокористування 

Уралівське 1,5 Сумська Свига 
сільськогосподарські 

потреби 

Буринське 1,8 Сумська Чаша 
загальне 

водокористування 

Мачулищанське 1,2 Сумська  
загальне 

водокористування 

Глухівське 1,1 Сумська Берюшка 
загальне 

водокористування 

Некрасівське 1,56 Сумська Есмань 
загальне 

водокористування 

Есманське №4 1,1 Сумська Есмань 
рибогосподарські 

потреби 

Есманське №4 1,52 Сумська Есмань 
рибогосподарські 

потреби 

Конотопське №2 1,24 Сумська Єзуч 
рибогосподарські 

потреби 

Конотопське №1 1,62 Сумська Єзуч 
рибогосподарські 

потреби 

Конотопське №6 1,1 Сумська Єзуч 
рибогосподарські 

потреби 

Підлипне 1,29 Сумська Липка 
загальне 

водокористування 

Новоандріївське 

(Улянівське) 
3,18 Сумська Локня 

загальне 

водокористування 

Понурківське 1,16 Сумська Понурка 
сільськогосподарські 

потреби 

Костянтинівське 2,93 Сумська Синяк 
сільськогосподарські 

потреби 

Каліщанське 1,34 Сумська Горн 
сільськогосподарські 

потреби 

Бувалинське 1,72 Сумська Молч 
сільськогосподарські 

потреби 

Глухівське 1,1 Сумська Есмань 
загальне 

водокористування 

 



Додаток 6 

СУББАСЕЙН РІЧКИ ДЕСНА НА АГРОКЛІМАТИЧНІЙ КАРТІ УКРАЇНИ 

 



Додаток 7 

СУББАСЕЙН РІЧКИ ДЕСНА НА ФІЗИЧНІЙ КАРТІ УКРАЇНИ 

 



Додаток 8  

ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 



Додаток 9 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 



Додаток 10 

Максимальні рівні та витрати води під час проходження весняної повені 

на р. Десна за даними спостережень гідрологічних постів за 2014-2018 р.р. 

  

№ 

з/п 
Пост 

Відмітка 

«0» поста в 

БС, м 

Максимальні рівні 

води 

Максимальні 

витрати води 

над «0» 

поста, см 
дата 

куб. 

м/с 
дата 

1 Новгород-Сіверський 119,98 537 04.2018 - - 

2 Розльоти 115,38     

3 Макошине 108,76     

4 Чернігів 102,44 573 05.2018 780 05.2018 

5 Морівськ 99,03     

6 Літки 92,22 412 05.2018 706 05.2018 

 

 


