
Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан 

поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових джерел 

Загальною метою аналізу антропогенних впливів у суббасейні Десни є 

виявлення поверхневих водних об’єктів, які відповідають екологічним цілям, 

зазначеним у Водному кодексі України, або перебувають під загрозою не 

виконання вказаних цілей. На підставі отриманих результатів мають бути 

визначені найважливіші проблеми управління басейном Десни, розроблена 

мережа оперативного моніторингу вод та запропонований перелік заходів, 

спрямований на досягнення водними об’єктами «доброго» екологічного стану. 

Господарська діяльність, що ведеться в межах водозборів річок, є одним із 

ключових чинників впливу на загальний стан водних екосистем. Ступінь 

антропогенного впливу залежить від низки параметрів, серед яких вагому роль 

відіграють кількісні показники надходження забруднюючих речовин, їхні 

фізико-хімічні характеристики, а також джерела надходження. Останні 

поділяються на точкові джерела, до яких відносяться стаціонарні водовипуски 

стічних вод водокористувачів із квазістаціонарним розподілом стічних вод 

протягом року та відносно стабільним складом відповідно до характеру 

виробництва, та нестаціонарні у просторі та часі дифузні джерела, які виявляють 

високу залежність від гідрометеорологічних та місцевих умов. 

Джерелом інформації про відведення забруднюючих речовин у МПВ є 

державна звітність № 2ТП-водгосп за 2020 рік, яка містить дані про обсяги 

відведеної стічної води та окремих речовин у їхньому складі від 

18 водокористувачів житлово-комунальної галузі, 11 промислових підприємств, 

8 підприємств рибного господарства та 3 підприємства інших галузей економіки. 

Географічна прив’язка підприємств відносно масивів поверхневих вод 

представлена у таблиці 1.  

Таблиця 1 

№ 

п/п 
Назва підприємства 

Водний 

обєкт 

Код МПВ,  

до якого 

відводяться 

стічні води 

Об'єм скидання стічних вод, тис.м.куб 

2020 2019 

всього 
НДО 

всього 
НДО 

1 
КП "Бахмач-Водсервіс", 

м. Бахмач 
р.Борзенка UA_М5.1.5_0183 187,2 187,2 196 196 

2 
Остерське ВУЖКГ, 
 м. Остер 

озеро в 
басейні  

р. Остер 

UA_М5.1.5_0260 18,1 18,1 19,9 19,9 

3 
КП "Козелецьводоканал", 

смт. Козелець 
р. Остер UA_М5.1.5_0260 40,5 - 35,5 35,5 

4 

ПАТ "Словянські 

шпалери КФТП",  

м. Корюківка 

р. Бреч UA_М5.1.5_0217 209,3 - 222,6 110,2 

5 КП "Вода", смт. Короп  

озеро в 

басейні  

р. Короп 

UA_М5.1.5_0001 14,5 14,5 16,8 16,8 

6 
ПрАТ "Куликівське 

молоко", смт. Куликівка  
р. Вздвиж UA_М5.1.5_0248 27,7 - 29,7 - 

7 
КП "Куликівське 

ВУЖКГ", смт. Куликівка 
р. Вздвиж UA_М5.1.5_0248 25,5 25,5 25,6 25,6 

8 
Філія "Менський сир" ПП 

КФ"Прометей", м. Мена 
р. Мена UA_М5.1.5_0167 138,4 - 150,5 - 
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1. Поверхневі води 

У поверхневі води суббасейну річки Десна скиди стічних вод у 2020 році 

надходили із 42 точкових джерел. Загальний об’єм скинутих стічних вод у 

поверхневі водні об’єкти складав 75,15 млн.м3, з яких 12,47 млн. м3 були скинуті 

після біологічної очистки на очисних спорудах, 0,093 млн. м3 - після фізико-

хімічної очистки, 0,058 млн. м3 – механічної очистки, 51,68 млн. м3 скинуті без 

очистки, як нормативно-чисті та 10,84 млн. м3 недостатньо очищених (рис.1). 

Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти здійснили 

14 підприємств.  Із загального об’єму стічних вод, які потребують очистки       

54 % були очищені на очисних спорудах, решта 46 %, були скинуті у поверхневі 

водні об’єкти, як недостатньо очищені. 

 

9 

Державна установа 

"Новгород-Сіверська 

установа виконання 

покарань ( № 31)",  

м. Новгород-Сіверський 

р. Десна UA_М5.1.5_0001 3,6 3,6 3,5 3,5 

10 
ТОВ "Комунальник" м. 

Новгород-Сіверський  
р. Десна UA_М5.1.5_0001 46,7 - 52,7 - 

11 

ПрАТ "Н.-Сіверський 

сирзавод", м. Новгород-

Сіверський 

р. Десна UA_М5.1.5_0001 84,3 - 84,9 - 

12 

Мринське ВУПЗГ,           

с. Мрин, Носівського 

району 

р. Остер UA_М5.1.5_0260 19,2 - 18,1 - 

13 
КП "Водпостач",  

сел Ріпки  
р. Замглай UA_М5.1.5_0234 40,0 40,0 19,5 - 

14 КП "Ревна", м. Семенівка  р. Ревна UA_М5.1.5_0195 25,7 - 24,9 - 

15 
ПрАТ "Комунальник", 

м.Сновськ   
р. Снов UA_М5.1.5_0192 37,3 37,3 36,6 36,6 

16 

КЕП "Чернігівська ТЕЦ" 

ТОВ фірми "ТЕХНОВА", 

м. Чернігів 

р. Десна 
р.Стрижень 

UA_М5.1.5_0001 

UA_М5.1.5_0238 
92,6 - 87,1 - 

17 
КП "Чернігівводоканал", 

м. Чернігів 
р. Білоус UA_М5.1.5_0242 14389,4 8355,4 14602,7 12086,5 

18 

КП "Ніжинське 

управління водопровідно-

каналізаційного 

господарства", м. Ніжин 

р.В’юниця UA_М5.1.5_0262 1731,8 - 1713 - 

19 

ТОВ Буринський 

молокозавод м. Буринь 
р. Чаша 

 UA_М5.1.5_0115 
58,03 58,03 55 55 

20 КП Буринь-Теплосервіс р. Чаша   UA_М5.1.5_0115 56 56 59 59 

21 

ТОВ Водолій-БС   

смт. Ямпіль 
р. Івотка 

 UA_М5.1.5_0032 
44,7 44,7 50 50 

22 

КП "Середино-Будська 

ЖРЕД" м. Середина-Буда  
р. Бобрик 

 UA_М5.1.5_0011 
38,5 38,5 47,4 47,4 

23 

КП Водоканал 

м. Білопілля 
р. Вир 

 UA_М5.1.5_0088 
142,4 142,4 144,7 144,7 

24 

  

ВУВКГ м.Конотоп 

  

р.Єзуч  UA_М5.1.5_0149 1629,3 1629,3 1706,7 1706,7 

р.Куколка   190,7 190,7 204,4 204,4 

25 ВУВКГ м. Шостка р.Шостка  UA_М5.1.5_0049 3460,9 - 3566,5 3566,5 

26 
Глухівське КВУВКГ 

м.Глухів 
р.Есмань UA_М5.1.5_0132 570,0 - - - 
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Рис. 1. Обсяги скиду зворотних (стічних) вод, 

які було скинуто у поверхневі води суббасейну річки Десна за 2020 рік 

 

1.1. Забруднення органічними речовинами 

До забруднення поверхневих вод органічними речовинами відносять 

забруднення різноманітними сполуками, які належать до органічних кислот, 

складних ефірів, фенолів, гумусових речовин, азотовмісних сполук (білки, 

амінокислоти, аміни). Найбільший вплив на формування якості води чинить 

процес розкладання органічних речовин. Антропогенне забруднення вказаною 

групою сполук спричиняється продуктами життєдіяльності живих організмів. 

Вони потрапляють у водні об’єкти, передусім, від точкових джерел з 

неочищеними або недостатньо очищеними стічними водами населених пунктів, 

промисловими стічними водами та відходами тваринницьких комплексів.  

1.1.1. Дифузні джерела 

Навантаження на водні ресурси дифузного забруднення спричиняється 

стічними водами сільських населених пунктів, розсіюванням з водним стоком 

органічних добрив, зливовим змивом із забудованих територій. На відміну від 

точкового, дифузне забруднення органічними речовинами має значно менше 

значення. 

Небезпека органічного забруднення для водних об’єктів обумовлена 

витрачанням кисню на розкладання органічних речовин. За їхнього високого 

вмісту концентрації розчиненого у воді кисню швидко зменшуються і можуть 

призвести до виникнення анаеробних умов. Не дивлячись на те, що протягом 

еволюції у гідробіонтів сформувались механізми адаптації до погіршення 

кисневих умов, багато видів важко витримують нестачу кисню і можуть 

загинути. Через це забруднення вод органічними речовинами може призвести до 

зміни природного складу водної флори та фауни. 

Основними джерелами надходження органічних сполук від дифузних 

джерел є домогосподарства, не підключені до каналізаційних мереж. Це, 

передусім, сільське населення (ЕН < 2000) та частина міського, оскільки немає 

міст повністю облаштованих системами збору та відведення стічних вод.  
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Важливу роль також відіграє тваринництво. Накопичений у межах 

водозбору гній розсіюється з атмосферними опадами і несе ризики для 

забруднення найближчих водних об’єктів. Водовідведення у індивідуальних 

садибах здійснюється на рельєф місцевості шляхом накопичення у відстійниках, 

звідки стоки поступово дренуються у ґрунтові води ненасиченої зони. 

Мікробіальні та сорбційні процеси у ґрунтовому покриві сприяють утилізації 

70 % органічних речовин, тим самим зменшуючи загальні показники 

навантаження. Разом з тим, велика чисельність населених пунктів та 

індивідуальних садиб не облаштованих системами каналізації несе ризики 

забруднення поверхневих водних об’єктів. За останніми даними через 

кліматичні зміни у живленні річок значно зросла частка поверхневого стоку. 

Оскільки його води містять найбільшу кількість забруднюючих речовин, це 

посилило потенційну небезпеку впливу сільського населення на екологічний 

стан водних об’єктів. Обсяги стічних вод, які вивозяться спеціалізованим 

транспортом, не обліковуються. 

Не дивлячись на те, що тваринницька галузь після зміни економічного 

укладу значно скоротилася і відновлюється слабкими темпами, у суббасейні 

Десни на сьогодні налічується велика кількість свійських тварин і особливо 

птахів. 

1.1.2. Точкові джерела 

В суббасейн річки Десна найбільша кількість органічних речовин поступає 

внаслідок скиду зворотних вод підприємствами комунального господарства. 

Оцінка забруднення органічними речовинами проводиться за показниками БСК5 

та ХСК.  

Забруднення поверхневих вод органічними речовинами від точкових 

джерел найбільшою мірою спричинене відведенням комунальних стічних вод 

населених пунктів, з якими у водну екосистему надходять продукти 

життєдіяльності людини. 

Основна частка навантаження від підприємств ЖКГ формується у 

суббасейні Десни, безпосередньо від міського населення у межах більше 

100 тис. чол.  

Домінуюча частина стічних вод у суббасейні Десни, що становить більше 

98,8 % загального обсягу, очищається біологічним методом. Іншим методом 

очищення, а саме фізико-хімічним, обробляється до 1,2 % загального обсягу 

стічних вод.  

Найбільшими підприємствами, які здійснили скид зворотних (стічних) вод 

у поверхневі водні об’єкти є : КП «Чернігівводоканал», м. Чернігів, КП 

«Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», м. Ніжин, 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства», м. Шостка та Комунальне підприємство 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, 

м. Конотоп. 

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» скидає стічні води 

об’ємом 14389 тис. м3, з них 8355 тис. м3 недостатньо-очищених стічних вод, 
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6034 тис. м3 нормативно-очищених. Загальна кількість забруднюючих речовин, 

скинутих зі стічними водами даним підприємством, складає 12820 т, з яких БСК5 

та ХСК – 695,2 т. Дана кількість органічних речовин відповідає 5,4 % загальної 

кількості (рис.2). 

Комунальне підприємство «Ніжинське управління водопровідно-

каналізаційного господарства» скидає нормативно-очищені стічні води об’ємом 

1732 тис. м3. Забруднюючі речовини, що надходять зі стічними водами до річки 

в об’ємі 1353 т. Кількість БСК5 та ХСК складає 46,6 т, що дорівнює 3,4 % 

загальної кількості забруднюючих речовин (рис.3).  

Комунальне підприємство при скиданні зворотних (стічних) вод не 

перевищує норми гранично допустимого скиду по вмісту органічних речовин.  

 
Рис. 2. Кількість скинутих забруднюючих речовин  

у водні об’єкти КП «Чернігівводоканал» 

 

 
Рис. 3. Кількість скинутих забруднюючих речовин  

у водні об’єкти КП «Ніжинське УВКГ» 
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Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства», яке знаходиться в м. Шостка, здійснює скид 

нормативно очищених стічних вод в об’ємі 3461 тис. м3. Зі стічними водами в 

поверхневі води суббасейну річки Десна скидається 3299 т забруднюючих 

речовин, до складу яких входить 174,4 т БСК5 та ХСК, що дорівнює 5,3 % 

загальної кількості забруднюючих речовин (рис.4).  

Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства в м. Конотоп здійснило скид зворотних (стічних) 

вод об’ємом 1820 тис. м3. Стічні води надійшли до поверхневого водного об’єкта 

недостатньо-очищеними. Забруднюючих речовин виявлено в них 1143 т, з яких 

131 т БСК5 та ХСК, що дорівнює 11,5 % загальної кількості забруднюючих 

речовин (рис.5).  

 
Рис. 4. Кількість скинутих забруднюючих речовин  

у водні об’єкти КП «ВУВКГ», м. Шостка 

 
Рис. 5. Кількість скинутих забруднюючих речовин  

у водні об’єкти КП «ВУВКГ», м. Конотоп 
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Нестабільно та недостатньо ефективно працювали очисні споруди в 

м. Конотоп. Вміст забруднюючих речовин у стічних водах  перевищує норми 

ГДК, КП ВУВКГ, м. Конотоп – по вмісту ХСК в 1,1 рази. 

Із стічними водами промислових та комунальних підприємств у поверхневі 

води суббасейну Десни у 2020 р. всього було відведено 1,21 тис. т органічних 

речовин, виражених через БСК5 – 0,24 тис. т, та 0,97 тис. т – за ХСК. Виходячи 

із співвідношення БСК/ХСК серед органічних сполук переважали продукти 

синтезу, що потребують хімічного окиснення.  

Домінуючу роль у промисловому забрудненні відігравали галузі харчової 

промисловості (49 % за БСК5 та 57 % за ХСК), а також целюлозно-паперової 

галузі (БСК5 – 27 %, ХСК – 28 %) – рис.6 і рис.7.   

 
Рис. 6. Забруднення за БСК5 у розрізі галузей економіки 

 

 
Рис. 7. Забруднення за ХСК у розрізі галузей економіки 
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1.2. Забруднення біогенними речовинами 

Навантаження вод біогенними елементами зумовлене сполуками азоту і 

фосфору, які можуть надходити як від точкових, так і дифузних джерел. Інші 

біогенні елементи значної ролі не відіграють. Природна водна екосистема 

надзвичайно чутлива до вмісту поживних речовин. Серед них у прісних водах 

роль лімітуючого чинника відіграє фосфор, у солонуватих – до нього 

долучається ще й азот. Збагачення вод поживними елементами прискорює 

розвиток водоростей і макрофітів аж до виникнення явища «цвітіння». 

Наслідком цього є збільшення трофічного статусу екосистеми, небажане 

порушення балансу організмів у водному середовищі та зниження якості води, 

що проявляється у зменшенні вмісту кисню, порушенні балансу рН, накопиченні 

токсичних речовин. Все це істотно зменшує якість водних ресурсів. Особливу 

небезпеку евтрофікація чинить малорухливим водам. Підвищений фоновий 

вміст сполук азоту є надзвичайно чутливими до антропогенного забруднення 

біогенними елементами. 

1.2.1. Дифузні джерела 

Дифузні джерела надходження біогенних сполук часто відіграють значно 

більшу роль порівняно з точковими. Серед чинників дифузного забруднення 

варто відзначити прямі атмосферні осідання, поверхневий та підземний стік, 

надходження з урбанізованих та сільськогосподарських територій, сільське 

населення, ерозію, природний фон. Останній, як і для органічних речовин, у 

басейні Десни відіграє вагому роль. Через  заболоченість території басейну 

надходить велика кількість органічних речовин гумусового походження, у складі 

яких міститься 5% азоту.  

Дифузним джерелом забруднення є населенні пункти, які не облаштовані 

каналізаційними системами (переважно сільське) та сільськогосподарська 

діяльність. 

Сільськогосподарська діяльність. 

Сільськогосподарське надходження біогенних елементів залежить від 

кількості свійських тварин та птахів у межах водозбору та їхнього просторового 

поширення, а також застосування мінеральних добрив. 

Тваринництво. 

Виробники тваринницької галузі переважно спеціалізуються на 

короткостроковому бізнесі з розведення птиці і свиней. 

На підприємствах інтенсивного тваринництва на обмеженій території 

одночасно можуть утримуватись тисячі тварин. Утворена ними маса відходів 

перевищує можливості для утилізації на локальному рівні. Без належного 

управління такі промислові ферми створюють серйозні ризики для забруднення 

води. 

Рослинництво 

На сучасному етапі збільшення продуктивності сільськогосподарського 

виробництва пов’язане лише з його інтенсифікацією. Інноваційні технології 

землеробства ґрунтуються на застосуванні добрив, серед яких найбільшу 

ефективність з підвищення врожайності виявляють мінеральні добрива. 
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Водночас, зростання рівня застосування мінеральних добрив несе за собою низку 

ризиків, зокрема, забруднення довкілля. 

Особливості застосування мінеральних добрив у значній мірі залежать від 

водного режиму та типології ґрунтів, кількості атмосферних опадів. Небезпека 

втрат азоту з добрив у межах басейну Дніпра в першу чергу характерна для 

Полісся та західної і центральної провінцій лісостепової зони, у межах яких 

поширені різні відміни сірих та чорноземних ґрунтів з промивним режимом.  

Після значного спаду на початку 1990 рр. кількісні показники застосування 

добрив протягом останнього десятиріччя поступово збільшуються, однак до 

цього часу не досягли рівня 1990 р, коли рівень їхнього застосування становив 

140 кг/га, та значно менші від інших європейських країн.  

Через хронічний дефіцит коштів у сільгоспвиробників та практично 

неможливе кредитування фермери використовують локально найдешевші види 

добрив такі як аміачна селітра, нітрат кальцію амонію і сечовину, що легко 

вимиваються опадами і потрапляють у поверхневі і підземні води.  

1.2.2. Точкові джерела 

Кількісні показники біогенного навантаження вод від точкових джерел 

тісно пов’язане з органічним. Продукти життєдіяльності живих організмів 

представлені переважно білковими сполуками, у складі яких міститься азот. 

Недостатній рівень очищення комунальних стічних вод, скиди промислових та 

тваринницьких підприємств можуть призвести до потрапляння у річкову мережу 

великої кількості поживних елементів. 

В межах території суббасейну річки Десна забруднення поверхневих вод 

біогенними речовинами відбувається за рахунок скиду зворотних (стічних) вод 

із очисних споруд підприємств.  

Всього за 2020 рік у водні об’єкти суббасейну Десни від антропогенних 

джерел додатково надійшло  846,7 т сполук загального азоту та 134,4 т сполук 

загального фосфору. 

 З метою аналізу забруднення поверхневих вод було проведено моніторинг 

кількості біогенних речовин, які скидаються зі стічними водами.  

Загальне навантаження поверхневих вод біогенними елементами від 

підприємств ЖКГ становить 834,8 т/рік сполук азоту та 131,5 т/рік сполук 

фосфору. 

Загальне навантаження біогенними елементами від точкових джерел 

підприємств ЖКГ становить 966,3 т/рік. Найбільше відносне навантаження 

спостерігається у суббасейні Десни, у межах якого сконцентрована велика 

кількість міського населення та розташовані найбільші міста, відповідно 

Чернігів, Шостка, Ніжин та Конотоп.  

В кількісному відношенні КП «Чернігівводоканал», м. Чернігів найбільше 

скинуло біогенних речовин, при цьому було перевищення норми ГДК по вмісту 

фосфатів у 1,2 рази. Також неефективно працювали очисні споруди в 

м. Білопілля та м. Конотоп. Вміст біогенних речовин у стічних водах КП ВУВКГ, 

м. Конотоп був перевищений по вмісту: азоту амонійного в 1,2 рази, фосфатів у 

1,5 рази. Очисні споруди в м. Ніжин протягом 2020 року небезпечного рівня 
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скиду біогенних речовин не допустили.  

Кількість біогенних речовин, які надійшли у поверхневі водні об’єкти 

суббасейну річки Десна з найбільших підприємств суббасейну Десни 

представлено на рис. 8. 

Сполуки неорганічного азоту 

Неорганічний азот міститься у стічних водах у вигляді амонійних, 

нітритних та нітратних сполук.  Підвищена концентрація азоту амонійного може 

свідчити про те, що у поверхневій воді протікають процеси гниття та 

розкладання органічних речовин, з виділенням забруднювачів в навколишнє 

водне середовище, яке може бути викликано погіршенням проточності та застою 

води. Загальне навантаження по неорганічним сполукам азоту на очисні споруди 

за 2020 рік становило 846,7 тон. 

 

 
Рис. 8. Кількість біогенних речовин,  

які надійшли у поверхневі водні об’єкти суббасейну річки Десна 

 з найбільших підприємств 

 

Отримані результати наочно показують, що у суббасейні річки Десна 

основна частка (96 %) сполук неорганічного азоту скидається із очисних споруд 

міст Чернігів, Конотоп, Шостка та Ніжин. 

Сполуки фосфатів 

Фосфор належить до елементів, які дуже складно виводяться із водних 

екосистем у процесі самоочищення. Даний елемент, як правило, входить до 

складу миючих засобів і у складі стічних вод населених пунктів потрапляє до 

водних об’єктів. В поверхневі води суббасейну річки Десна було скинуто  134,4 т 

фосфатів. Динаміка вмісту фосфатних іонів показує його пріоритетне 

надходження до поверхневих водних об’єктів за рахунок стічних вод м. Чернігів. 

Менші, але також помітні значення вмісту фосфатів були скинуті зі стічними 

водами в містах: Шостка, Конотоп та Ніжин. 
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Основне навантаження локалізовано у річках Білоус (м. Чернігів), Сейм 

(міста Конотоп та Білопілля), та Шостка (м. Шостка). 

За даними звітності 2ТП-водгосп за 2020 р. із стічними водами 

промислових підприємств у поверхневі води басейну Десни всього було 

відведено 11,9 т N та 2,85 т Р у вигляді мінеральних форм, що значно менше 

порівняно з підприємствами ЖКГ. 

Найбільше навантаження зумовлено підприємствами целюлозно-

паперової промисловості (ПРАТ «Слов’янські шпалери-КФТП» у  м. Корюківка 

6,6 т N та 0,69 т Р) та харчової галузі (підприємства молочної галузі) у м. Мена 

Філія «Менський сир» ПП КФ «Прометей» 0,6 т N та 0,4 т Р, у м. Новгород-

Сіверському ПРАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» 1,8  т N та 0,6 т Р та 

сел Куликівка ПРАТ «Куликівське молоко» 0,1 т N та 0,01 т Р). На підприємствах 

молочної галузі, застосовується щоденне очищення технологічних систем 

транспортування молока з використанням фосфоровмісних мийних засобів. 

Фосфор, як відомо, біологічним методом видаляється лише на 20 %. 

 

1.3. Забруднення небезпечними речовинами 

Забруднення небезпечними речовинами пов’язане із потраплянням 

специфічних забруднюючих речовин до водних об’єктів і після розкладання 

можуть призводити до токсичного впливу на біоту. Також до цієї групи 

включають речовини, які здатні до накопичення у донних відкладах та за певних 

фізико-хімічних умов можуть зазнавати зворотної ремобілізації. 

Небезпечні речовини надходять до водних об’єктів як від точкових, так і 

дифузних джерел. Серед перших забруднення вод може бути спричинено 

домогосподарствами, а також промисловими підприємствами. Від 

домогосподарств, передусім, надходять фармацевтичні препарати, а вплив 

промисловості тісно пов’язаний із характером виробництва. Про відведення 

небезпечних речовин у складі стічних вод звітує обмежена кількість 

підприємств. 

Забруднення від розподілених джерел транспортується з поверхневим та 

підземним стоком із полів, міських територій, сміттєзвалищ, складів зберігання, 

промислових майданчиків. Рівень навантаження водних об’єктів небезпечними 

речовинами залежить також від природного геохімічного фону.  

Серед небезпечних речовин у звітах водокористувачів міститься 

інформація лише про несинтетичні забруднюючі речовини. Так, за даними 

звітності форми №2ТП – водгосп (річна), у 2020 у водні об’єкти басейну Десни 

надходили нафтопродукти – 100 кг/рік та СПАР – 400 кг/рік. Вказані речовини 

виявляють токсичну дію на гідробіонти. Надходження важких металів 

незафіксовано. 

Основну небезпеку водам несуть неправильне застосування у 

надлишкових нормах, у вигляді розпилення, поблизу санітарних зон. 
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1.4. Аварійне забруднення та вплив забруднених територій (полігонів, 

майданчиків, зон тощо) 

За даними Державної екологічної інспекції у Чернігівській та Сумській  

областях протягом 2020 року аварійних забруднень поверхневих водних об’єктів 

не зафіксовано. 

 

1.5. Гідроморфологічні зміни  

В минулому столітті у суббасейні річки Десна проводилися масштабні 

меліоративні роботи, включаючи випрямлення русел. Дана інженерна 

інфраструктура порушує водні екосистеми, річковий стік та міграцію водних 

організмів. Водосховища на руслі річки впливають як нижче за течією 

(коливання рівня води), так і вище за течією (скорочення швидкості течії). 

Випрямлення русел призводить до морфологічних змін, а внаслідок цього до 

змін в екосистемах.  

Річка Десна, на відміну від інших великих річок, не зарегульована - на ній 

не створено перешкод для вільної течії. Завдяки цьому, заплава річки збережена 

у природному вигляді, що сприяє підтриманню оптимального гідрологічного 

режиму та забезпечує фільтрацію і самоочищення води. 

Одночасно з цим, для Десни властива велика природна інтенсивність 

переформування русла. Через меандрування (звивистість русла) та водну ерозію 

постійно відбувається розмив та руйнування берегів річки. Ці явища 

спостерігаються практично на всіх високих берегах увігнутих звивин.  

Береги випуклих звивин є акумулятивними формами русла. На деяких 

ділянках річки спостерігається тенденція до прориву меандр, внаслідок чого 

утворюється нове русло. Як правило, інтенсивному розмиву підпадають високі 

піщані береги річки, деформації яких супроводжуються обрушенням в річку 

великих мас ґрунту з берегових уступів і падінням ростучих дерев та кущів, 

якими заліснена значна частина прибережних територій. Середня висота 

розмивних берегів складає 3-4 м, на окремих ділянках їх висота досягає 10-15 м. 

Руйнування берегів на значних ділянках або природне спрямлення (прориви) 

русла можуть спричиняти негативні екологічні наслідки - застійні явища, 

просадки рівнів води та інше, також в результаті розмиву берегів втрачаються 

цінні прибережні землі.  

Таким чином, гідроморфологічні зміни на середніх та малих річках 

суббасейну річки Десна це зарегульованість русел, осушенням заболочених 

заплав, забудовою (урбанізацією) територій заплав та необхідністю запобігання 

негативним наслідкам інтенсивних природних процесів переформування русла. 

Судноплавство (навігація), яка негативно впливає, насамперед, на природні 

морфологічні характеристики русла та берегів, у басейні майже немає. 

 

1.5.1. Порушення вільної течії річок 

Власне річка Десна на всій протяжності в межах території України не 

зарегульована взагалі. Руслові водосховища побудовані на її притоках різних 

порядків, в основному на території Сумської області, та використовуються для 
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рекреації і загального водокористування, рідше - зрошення. Вони можуть 

впливати на водний режим ділянок річок як нижче за течією (коливання рівнів 

води), так і вище по течії (зменшення швидкості течії води).  

Всього на території суббасейну Десни виділено 16 МПВ (кІЗМПВ та 

ШМПВ), що представляють собою руслові водосховища (таблиця 2). 

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

руслонаправляючих шпор (напівзагат) для укріплення берегів річки Десна з 

метою запобігання негативних наслідків в місцях інтенсивних процесів 

деформації русла. Перелік МПВ, в межах яких проведено берегоукріплювальні 

роботи наведено у таблиця 3. 

На території Сумської області в суббасейні Десни, з метою підтримання 

високих рівнів води в р. Сейм в межах міста Путивль, розподілу витрат води між 

р. Сейм і р. Любка, регулювання рівнів води в р. Любка була побудована запруда 

і дві кам’яно-накидні греблі. 

Запруда у верхів’ї р. Любка є невеликою протокою довжиною 120 м. Дно  

і береги цієї протоки укріплено камінням. З метою збереження повноводності  

р. Любка впродовж її течії, друга споруда (кам’яно-накидна гребля) довжиною 

32 м побудована нижче с. Корольки Путивльського району. Третя споруда 

(кам’яно-накидна гребля) довжиною 52 м  розташована в районі колишньої 

греблі у с. Пруди Путивльського району. 

 

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 локальні дамби, що 

захищають окремі населені пункти або господарські об’єкти від підтоплення 

(таблиця 4). 

Суцільні протипаводкові дамби великої протяжності 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 річки Десна гідроелектростанції (ГЕС), які 

здійснюють добове регулювання стоку і впливають на рівневий режим у нижніх 

б'єфах, практично відсутні.  

Побудована на р. Снов Седнівська ГЕС має проектну потужність 235 кВт, 

але через низький рівень води у річці експлуатується тільки біля 2 місяців на рік. 

Перепад рівнів у нижньому та верхньому б’єфах становить не більше 2 метрів. 

Довжина греблі — 40 м, висота — 3 м. Максимальний тиск води 2,25 м. 

Забори поверхневих вод у суббасейні є несуттєвими у порівнянні з 

середньорічним природним стоком, тому до гідрологічних змін не призводять.  

 

1.5.4. Модифікація морфології річок  

На території суббасейну морфологічні зміни річок представлені у вигляді 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F


14 
 

спрямлених ділянок русел річок. Внаслідок масштабної меліорації у минулі роки 

проводились 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 ділянок річок зі зміненою морфологією додається 

(таблиця 5). 

Крім цього, для усунення загрози руйнування берегу р. Десна у с. Змітнів 

Сосницького району Чернігівської області проведено спрямлення русла  річки 

довжиною 0,89 км в низив’ї Змітнівського завороту шляхом перекопу. 

 

Таблиця 5 

Перелік зарегульованих ділянок річок суббасейну Десни 

№ 

з/п 
Код МПВ 

Назва 

річки 

Адміністративна 

область 

 

Довжина 

річки по 

області, 

км 

 

Протяжність 

відрегульо- 

ваного русла, 

км 

1 2 3 4 5 6 

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

1 UA_M5.1.5_00033 Івотка Сумська 68 33,090 

2 
UA_M5.1.5_00066, 

UA_M5.1.5_00067 
Реть Сумська 53 22,700 

3 UA_M5.1.5_00068 Ретик Сумська 17 4,570 

4 UA_M5.1.5_00054 Ласка Чернігівська 22 2,700 

М5.1.5.54 р.Десна від гирла р.Сейм до г/п Чернігів (викл. р.р.Сейм, Снов) 

5 

UA_M5.1.5_00074, 

UA_M5.1.5_00075, 

UA_M5.1.5_00076 

Убідь Чернігівська 106 105,200 

6 UA_M5.1.5_00077 Кістер Чернігівська 22 10,900 

7 
UA_M5.1.5_00083, 

UA_M5.1.5_00084 
Майдан Чернігівська 20 12,070 

8 UA_M5.1.5_00079 Олешня Чернігівська 10 4,800 

9 
UA_M5.1.5_00174, 

UA_M5.1.5_00173 
Доч Чернігівська 53 41,800 

10 
UA_M5.1.5_00176, 

UA_M5.1.5_00175 
Борзна Чернігівська 35 37,250 

11 

UA_M5.1.5_00182,  

UA_M5.1.5_00181, 

UA_M5.1.5_00180, 

UA_M5.1.5_00179 

Борзенка Чернігівська 44 15,100 

12 UA_M5.1.5_00183 Без назви Чернігівська 14 11,300 



15 
 

14 
UA_M5.1.5_00166, 

UA_M5.1.5_00167 
Мена  Чернігівська 61 28,630 

15 UA_M5.1.5_00170 Дягова Чернігівська 22 5,100 

16 
UA_M5.1.5_00185, 

UA_M5.1.5_00186 
Смолянка Чернігівська 45 21,940 

17 UA_M5.1.5_00187 Вересоч Чернігівська 46 29,350 

20 UA_M5.1.5_00234 Замглай Чернігівська 49 35,750 

21 UA_M5.1.5_00238 Стрижень Чернігівська 32 19,150 

М5.1.5.55 р.Десна від г/п Чернігів до гирла (викл. р.Остер) 

22 UA_M5.1.5_00248 Вздвиж Чернігівська 31 39,100 

23 UA_M5.1.5_00250 Старуха Чернігівська 14 9,140 

М5.1.5.56 р.Сейм від держкордону до г/п Мутин 

24 UA_M5.1.5_00120 Клевень Сумська 124 101,620 

М5.1.5.57 р.Сейм від г/п Мутин до гирла 

26 
UA_M5.1.5_00148, 

UA_M5.1.5_00149 
Єзуч Сумська 46 4,550 

М1.5.1.58 р.Снов 

29 UA_M5.1.5_00204 Слоть Чернігівська 46 6,170 

30 UA_M5.1.5_00207 Тетива Чернігівська 27 8,000 

31 UA_M5.1.5_00209 Вербча Чернігівська 26 26,500 

33 
UA_M5.1.5_00213, 

UA_M5.1.5_00212 
Турчанка Чернігівська 40 40,000 

34 UA_M5.1.5_00215 Березівка Чернігівська 12 11,450 

36 UA_M5.1.5_00218 Бреч Чернігівська 51 66,100 

38 
UA_M5.1.5_00222, 

UA_M5.1.5_00223 
Бречиця Чернігівська 24 17,400 

39 
UA_M5.1.5_00224, 

UA_M5.1.5_00225 
Без назви Чернігівська 18 13,900 

40 
UA_M5.1.5_00226, 

UA_M5.1.5_00227 
Смяч Чернігівська 46 46,000 

41 
UA_M5.1.5_00228, 

UA_M5.1.5_00229 
Чибиш Чернігівська 18 6,140 

42 
UA_M5.1.5_00231, 

UA_M5.1.5_00232 
Крюкова Чернігівська 32 31,120 

М5.1.5.59 р.Остер 

45 

UA_M5.1.5_00258, 

UA_M5.1.5_00259, 

UA_M5.1.5_00260 

Остер Чернігівська 195 155,900 
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47 
UA_M5.1.5_00263, 

UA_M5.1.5_00264 
Дівиця Чернігівська 30 30,000 

48 
UA_M5.1.5_00261, 

UA_M5.1.5_00262 
В'юница Чернігівська 42 23,750 

49 UA_M5.1.5_00265 Носовочка Чернігівська 46 24,626 

 

2. Підземні води 

2.1. Забруднення 

Підземні води в суббасейні Десни відчувають значне антропогенне 

навантаження обумовлене історичним розвитком поселень з їхнім розміщенням 

поблизу річок.  

В першу чергу відчувають вплив техногенної діяльності уразливі до 

забруднення групи МПзВ у незахищених безнапірних горизонтах.  

Найбільш відчутний вплив на всій території суббасейну на безнапірні 

групи МПзВ (UAM5.1GW0001-UAM5.1GW0004) здійснює сільське 

господарство – практично у всіх перших від поверхні водоносних горизонтах в 

межах сільських населених пунктів визначене дифузне забруднення азотними 

сполуками. На погіршення якісного стану підземних вод суттєво впливають 

використання міндобрив та пестицидів, зрошення на сільгоспугіддях та скиди 

забруднених стічних вод в поверхневі водойми. Хімічний склад води 

характеризується підвищеним вмістом сульфатів, хлоридів. Виявлення великих 

площ забруднення нітратами свідчать про стійку тенденцію до накопичення їх в 

ґрунтових водах. Крім того, для підземних вод перших від поверхні водоносних 

горизонтів характерним є природний підвищений вміст заліза.  

Напірні МПзВ і групи МПзВ у напірних горизонтах мають надійний захист 

від забруднення, оскільки перекриті в покрівлі слабопроникними відкладами. 

Вони не пов’язані із поверхневими екосостемами і не є уразливими до 

техногенного забруднення. В них може спостерігатися лише локальне (точкове) 

перевищення нормованих елементів, переважно в місцях неглибокого залягання 

водовмісних відкладів.  

Нижче (таблиця 6) наведені зведені дані по групах МПзВ суббасейну 

Десни щодо техногенного тиску на них та наявних забруднюючих речовин. 

 

Таблиця 6 

Об’єднаний код 

групи МПзВ 
Техногенний тиск 

Забруднюючі 

речовини 

Природні хімічні 

елементи, вміст 

яких у воді 

перевищує 

нормовані 

значення 

Групи МПВ у безнапірних горизонтах 

UAM5.1GW0001  осушувальна меліорація, 

внесення мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин  

сполуки азоту  Fe, Mg  

UAM5.1GW0002  внесення мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин  

сполуки азоту, 

SO4, Cl,  

Fe, Mg  
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UAM5.1GW0003  внесення мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин  

сполуки азоту, 

SO4, Cl,  

Fe, Mg  

UAM5.1GW0004  внесення мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин  

сполуки азоту, 

SO4, Cl,  

Fe, Mg  

Групи МПзВ у напірних водоносних горизонтах 

UAM5.1GW0007  розробка родовищ підземних 

вод, подекуди, осушувальна 

меліорація 

локальне 

забруднення 

нітратами, Fe, 

SO4, Cl, 

мінералізація  

Fe, Mn  

UAM5.1GW0011  розробка родовищ підземних 

вод  

нема  Місцями Fe, Mn  

UAM5.1GW0012  розробка родовищ підземних 

вод, депресійні воронки 

підземних вод  

нема  F, локально - 

підвищення 

мінералізації в зоні 

впливу соляної 

тектоніки  

UAM5.1GW0015 розробка родовищ підземних 

вод  

нема  -  

UAM5.1GW0019  розробка родовищ підземних 

вод, депресійні воронки 

підземних вод  

нема  локально - 

підвищення 

мінералізації в зоні 

впливу соляної 

тектоніки  

UAM5.1GW0021  розробка родовищ підземних 

вод, депресійні воронки 

підземних вод  

нема  -  

 

Безнапірні МПзВ (крім у болотних четвертинних відкладах) 

використовуються для індивідуального споживання у сільських населених 

пунктах, напірні МПзВ – для централізованого водопостачання. На території 

суббасейну зосереджена значна кількість прогнозних ресурсів підземних вод, які 

для Сумської області складають 3,4 тис. м3/добу, Чернігівської – 8,3 тис. м3/добу, 

Київської – 4,2 тис. м3/добу. Сучасний рівень їхнього освоєння становить у 

Сумській області 2,7%, у Чернігівській – 1,3%, у Київській – 5%. Такий низький 

рівень освоєння підземних вод пояснює відсутність проблем, пов’язаних з їх 

можливим виснаженням, і навпаки та дозволяє істотно збільшити обсяг їхнього 

видобування. 

. 


	Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових джерел

