
 

Аналіз антропогенних впливів на кількісний та якісний стан вод з 

урахуванням точкових джерел у суббасейні верхнього Дніпра 

 

1. Поверхневі води 

Для даної території характерним є відсутність водокористувачів, які 

здійснювали забір або скид у поверхневі водні об’єкти.  

В 2018 році у поверхневі води суббасейну Верхнього Дніпра скиди 

стічних вод надходили із 2 точкових джерел (схема 1, додаток 6) - підприємств 

рибогосподарської галузі: 

- у р. Пакулька (с. Пакуль Чернігівського району) скид здійснювало 

ПрАТ «Чернігіврибгосп»; 

- у р. Дніпро (смт. Любеч Ріпкинського району) скид здійснювало 

ТОВ «Штиль».  

Загальний об’єм скинутих зворотних (стічних) вод склав 6,4 млн. м3 

нормативно чистих без очистки стічних вод. За якісними характеристиками 

скинуті зворотні (стічні) води не перевищили нормативи гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин, що надійшли у річки при скиді води із 

рибогосподарських ставків. 

Оцінка антропогенного навантаження на кількісний та якісний стан 

поверхневих вод суббасейну верхнього Дніпра на підставі скиду води із 

рибницьких ставків не є повною.  

На даній території існує забруднення від домогосподарств населених 

пунктів сільської місцевості, які мають централізовані системи водопостачання, 

але відсутня централізована каналізаційна мережа, тобто скид стічних вод 

взагалі не організовано. Дане питання потребує додаткового вивчення і аналізу.  

 

1.1-1.4. Забруднення органічними, біогенними, небезпечними 

речовинами. Аварійне забруднення та вплив забруднених територій 

(полігонів, майданчиків, зон тощо) 

За результатами державного обліку водокористування, згідно даних 

звітності форми № 2ТП – водгосп (річна), у 2018 році забруднення 

органічними, біогенними, небезпечними речовинами поверхневих вод 

суббасейну Верхнього Дніпра не виявлено.  

За даними Державної екологічної інспекції у Чернігівській області 

протягом 2018 року аварійних забруднень поверхневих водних об’єктів не 

зафіксовано. 

 

1.5. Гідроморфологічні зміни  

Гідроморфологічні зміни на річках суббасейну Верхнього Дніпра 

пов’язані зі зарегульованістю русел малих річок під час меліоративного 

будівництва та  осушенням заболочених заплав. 

Судноплавства (навігації), яке може негативно вплинути на природні 

морфологічні характеристики русла та берегів р. Дніпро практично відсутня.  

 

 



 

1.5.1. Порушення вільної течії річок 

Порушення вільної течії річок суббасейну Верхнього Дніпра в основному 

спостерігається на річках, які є водоприймачами меліоративних систем: 

р. Задеріївка, р. Вир, р. Пакулька. 

Водосховища, які впливають на водний режим ділянок річок як нижче за 

течією (коливання рівнів води), так і вище по течії (зменшення швидкості течії 

води) на малих річках суббасейну не будувались. Виняток становить 

водосховище Пакульське на р. Пакулька (додаток 7). 

Іншим фактором, що впливає на порушення вільної течії, є улаштування 

руслонаправляючих шпор (напівзагат) для укріплення берегів річки Дніпро з 

метою запобігання негативних наслідків в місцях інтенсивних процесів 

деформації русла. Перелік ділянок берегів річок, де проведено 

берегоукріплювальні роботи наведено у додатку 8. 

 

1.5.2. Порушення гідравлічного зв’язку русла річки та прилеглої  

частини заплави 

 Порушення гідравлічного зв’язку русла та прилеглої частини заплави 

спостерігається в незначній мірі у місцях, де побудовані дамби, що захищають 

окремі населені пункти або господарські об’єкти від підтоплення. Суцільні 

протипаводкові дамби великої протяжності та локальні дамби на території 

суббасейну відсутні. 

Забудова заплав істотно не впливає на їхній гідравлічний зв’язок із 

руслом, оскільки не носить масового характеру.    

 

1.5.3. Гідрологічні зміни 

На території суббасейну середнього Дніпра гідроелектростанції (ГЕС), які 

здійснюють добове регулювання стоку і впливають на рівневий режим у 

нижніх б'єфах, відсутні.  

 

1.5.4. Модифікація морфології річок  

На території суббасейну морфологічні зміни річок представлені у вигляді 

спрямлених ділянок русел річок. Внаслідок меліорації земель були проведенні 

роботи по осушенню заболочених заплав, з метою їх подальшого використання 

під сіножаті та сільськогосподарські угіддя, при цьому виконувалось 

регулювання (спрямлення) русел річок (частково, рідко – на всій протяжності), 

які в подальшому виконували функцію магістральних каналів осушувальних 

систем.  

Перелік зарегульованих ділянок річок в суббасейні верхнього Дніпра 

додається (додаток 9). 

 





Таблиця 6 

Розташування точкових джерел забруднення 

суббасейну верхнього Дніпра 
 

№ 

з/п 

Назва 

річки 
код МПВ 

Комунальні 

підприємства 

Промислові 

підприємства 

1 Днепр UA_M5.1.1 _00001  

740204: 00476820: ПрАТ 

«Чернігіврибгосп» 

741432: 02800584: ТОВ 
«Штиль» 

2 Пакулька UA_M5.1.1 _00020  
740204: 00476820: ПрАТ 

«Чернігіврибгосп» 



повний корисний

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 UA_M5.1.1_00019 Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н Пакулька/Дніпро Пакульське 128,0/125,0 2360.0 1700.0 111.0

Код МПВ область, район

Таблиця 7

Водотік на якому побудований 
ставок/

басейн малої/середньої/великої
річки

Назва
водойми

або
місцевості

М5.1.5.53 р.Десна від держкордону до гирла р. Сейм

Загальні відомості

Площа 
дзеркала 
при НПР, 

га

Відмітка 
НПР (БС),

м

Об’єм, тис. м3

Перелік водосховищ в розрізі водогосподарських ділянок суббасейну верхнього Дніпра

№ 
з/п



1 2 3 4 5 6 7 8

1 р.Дніпро лівий UA_M5.1.1_00001 Ріпкинський Неданчицька с.Неданчичі 1,000.0
2 р.Дніпро лівий UA_M5.1.1_00001 Ріпкинський Любецька смт.Любеч 320.0
3 р.Дніпро лівий UA_M5.1.1_00001 Ріпкинський Любецька смт.Любеч 486.0

Таблиця 8
Перелік ділянок берегів річок суббасейну верхнього Дніпра, де проведено берегоукріплювальні роботи 

Місцезнаходження 
бергоукріплення Адміністративно-територіальне розташування

Адміністра-
тивний район

Сільська 
(селищна, міська)

рада (-и)

Найближчий 
населений 

пункт

№ 
з/п

Найменування об'єкта на 
якому розташовано  
берегоукріплення

(річка, водосховище і т.д.)

М5.1.1.01 р.Дніпро від держкордону до початку Київського вдсх. (вкл. р.Сож в межах України)

Протяжність 
закріпленої 

ділянки, 
м

Берег
(лівий, 

правий)
Код МПВ



Таблиця 9

1 2 3 4 5 6

1 UA_M5.1.1_00009,
UA_M5.1.1_00010 Вир Чернігівська 30 7.450

2 UA_M5.1.1_00006 Немильня Чернігівська 24 5.000

3 UA_M5.1.1_00019,
UA_M5.1.1_00020 Пакулька Чернігівська 40 5.000

М5.1.1.01 р.Дніпро від держкордону до початку Київського вдсх. (вкл. р.Сож в межах України)

Перелік масивів поверхневих вод з зарегульованими ділянками річок
в суббасейні верхнього Дніпра

№
з/п Код МПВ Назва річки Адміністративна 

область

Довжина річки 
по області,

км

Протяжність 
відрегульованого 

русла, км



початку кінця

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Вир Чернігівська 30 7.450 КМ7+00-КМ14+450
2 Задеріївка Чернігівська 12 9.185 КМ0+000-КМ9+185
3 Немильня Чернігівська 24 5.000 КМ2+200-КМ7+200
4 Ковпита Чернігівська 25 20.100 КМ4+900-КМ25+000
5 Пакулька Чернігівська 40 5.000 КМ16+000-КМ21+000

Перелік зарегульованих ділянок річок в суббасейні Верхнього Дніпра

М5.1.1.01 р.Дніпро від держкордону до початку Київського вдсх. (вкл. р.Сож в межах України)

Таблиця 6

координати зарегульованої ділянки (за 
картою Google)№

з/п Назва річки Адміністративна 
область

Довжина по 
області,

км

Протяжність 
відрегульованого 

русла, км

Кілометраж 
відрегульованої ділянки 

по річці
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