
Характеристика якісного стану масивів поверхневих вод на транскордонних  

ділянках водотоків в зоні діяльності Деснянського БУВР  

протягом лютого 2020 року 

 

За лютий місяць відібрано 10 проб поверхневої води на хімічний та фізико-хімічний 

аналіз. Проаналізувавши дані про хімічний склад поверхневих вод можна зробити наступні 

висновки: 
1) хімічні та фізико-хімічні показники якості масивів поверхневих вод у пунктах 

моніторингу переважно відповідають гранично допустимим концентраціям (ГДК) для 

водойм рибогосподарського призначення, за винятком заліза загального, марганцю; 

 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) 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;  

4) кисневий режим водних об'єктів задовільний, концентрація його нижче норми ГДК 

(менше 4,0 мг/дм3) не була зафіксована. 

 

Характеристика стану якості масивів поверхневої води в розрізі пунктів моніторингу:  

р. Дніпро – 1116 км, с. Кам’янка Ріпкинського р - ну. 
Протягом місяця значних змін в якості води не відмічалося. В порівнянні з минулим 

місяцем вміст заліза загального підвищився до 0,44 мг/дм3 (перевищення ГДК у 4,4 рази), 

вміст марганцю значно знизився до 0,026 мг/дм3 (перевищення ГДК у 2,6 рази). По азотній 

групі та фосфатах перевищень не виявлено. Органічного забруднення води практично на 

рівні минулого місяця – ХСК 22,0 мгО2/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню не значно 

підвищився до 12,15 мгО2/дм3.  

р. Сож – 32 км, с. Ст. Яриловичі Ріпкинського р - ну.  

Вміст заліза загального в порівнянні з минулим місяцем підвищився до 0,53 мг/дм3 

(перевищення ГДК у 5,3 рази), вміст марганцю знизився до 0,046 мг/дм3 (перевищення ГДК у 

4,6 разів). По азотній групі та фосфатах перевищень не виявлено, показники на рівні 

минулого місяця. Вміст органічного забруднення води – ХСК 24,0 мгО2/дм3. Вміст 

розчиненого у воді кисню 10,35 мгО2/дм3.  

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 

підвищився до 0,35 мг/дм3 (перевищення ГДК у 3,5 рази), марганцю до 0,063 мг/дм3 

(перевищення ГДК у 6,3 рази). Вміст органічного забруднення води знизився – ХСК 28,0 

мгО2/дм3. По азотній групі та фосфатах перевищень не виявлено. Вміст розчиненого у воді 

кисню на рівні минулого місяця - 11,45 мгО2/дм3. 

р. Снов – 182 км, 120 км, с. Тимоновичі Семенівського р–ну,  

с. Гірськ Сновського р-ну.  
Протягом лютого значних змін в якості води не відмічалося. Вміст заліза загального в 

порівнянні з минулим місяцем знизився до 0,33 мг/дм3 (перевищення ГДК у 3,3 рази), 

марганцю до 0,059 мг/дм3  (перевищення ГДК у 5,9 разів). Вміст органічного забруднення 

води на рівні минулого місяця – ХСК 31,0 мгО/дм3. По азотній групі та фосфатах 

перевищень не виявлено. Вміст розчиненого у воді кисню 9,96 – 10,04 мгО2/дм3. 

р. Судость – 3 км, с. Грем'яч Н.-Сіверського р – ну.  
Вміст заліза загального - 0,38 мг/дм3 (перевищення ГДК у 3,8 разів), марганцю -    

0,057 мг/дм3  (перевищення ГДК у 5,7 разів). По азотній групі та фосфатах перевищень не 

виявлено. Вміст  органічного забруднення води – ХСК 26,0 мгО2/дм3. Вміст розчиненого у 

воді кисню на рівні минулого місяця - 11,37 мгО2/дм3. 



р. Ірпа – 2 км, с. Городок Семенівського р-ну.  

Вміст заліза загального в порівнянні з минулим місяцем знизився до 0,15 мг/дм3 

(перевищення ГДК у 1,5 рази), марганцю до 0,054 мг/дм3 (перевищення ГДК у 5,4 рази). По 

азотній групі та фосфатах перевищень не виявлено. Вміст органічного забруднення води – 

ХСК 30,0 мгО2/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню - 9,0 мгО2/дм3. 

р. Ревна – 52 км, с. Леонівка Семенівського р-ну.  
Вміст заліза загального в порівнянні з минулим місяцем знизився до 0,25 мг/дм3 

(перевищення ГДК у 2,5 рази), марганцю до 0,052 мг/дм3 (перевищення ГДК у 5,2 рази). По 

азотній групі та фосфатах перевищень не виявлено. Вміст органічного забруднення води – 

ХСК 26,0 мгО2/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню задовільний - 10,04 мгО2/дм3. 

р. Цата – 7 км, с. Клюси Сновського р-ну.  

Вміст заліза загального в порівнянні з минулим місяцем підвищився - 0,51 мг/дм3 

(перевищення ГДК у 5,1 рази), марганцю знизився - 0,069 мг/дм3 (перевищення ГДК у 6,9 

рази). Вміст органічного забруднення води знизився – ХСК 24,0 мгО2/дм3. По азотній групі 

та фосфатах перевищень не виявлено. Вміст розчиненого у воді кисню – 8,86 мгО2/дм3. 

  

 

 

 


