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управлінняуправління воднихводних ресурсівресурсів



НайбільшіНайбільші містаміста, , водопостачанняводопостачання якихяких

здійснюєтьсяздійснюється зз басейнубасейну ДністраДністра

ЛьвівЛьвів

ЧернівціЧернівці

ОдесаОдеса

МогилівМогилів--ПодільськийПодільський

КамКам''янецьянець--ПодільськийПодільський

КишенівКишенів

БельциБельци

СорокиСороки

ОрхейОрхей

РибницяРибниця

ДубосариДубосари

ТираспольТирасполь

БендериБендери



ІнформаційніІнформаційні ресурсиресурси якіякі булибули використанівикористані длядля

підготовкипідготовки аналізуаналізу

1.1. ДаніДані субсуб’’єктівєктів моніторингумоніторингу
довкіллядовкілля вв басейнібасейні ДністраДністра

2. 2. НауковіНаукові дослідженнядослідження ІнститутуІнституту
гідробіологіїгідробіології НАННАН УкраїниУкраїни тата
УкраїнськогоУкраїнського науковонауково--
дослідногодослідного інститутуінституту
водогосподарсьководогосподарсько--екологічнихекологічних
проблемпроблем..

3. 3. ОфіційнийОфіційний сайтсайт
ІнформаційноІнформаційно--аналітичногоаналітичного
центруцентру МіністерстваМіністерства охорониохорони
навколишньогонавколишнього природногоприродного
середовищасередовища УкраїниУкраїни



Аналіз якісного стану

поверхневих вод

басейну Дністра

АналізАналіз якісногоякісного станустану

поверхневихповерхневих водвод

басейнубасейну ДністраДністра

1. 1. якістьякість водиводи заза показникамипоказниками сольовогосольового складускладу належатьналежать додо ІІ--ІІІІ класукласу

якостіякості водвод ((відміннавідмінна іі дужедуже добрадобра););

2. 2. заза трофотрофо--сапробіологічнимисапробіологічними показникамипоказниками додо ІІVV--V V класукласу якостіякості водвод

((задовільназадовільна тата посередняпосередня););

3. 3. заза вмістомвмістом специфічнихспецифічних речовинречовин токсичноїтоксичної діїдії додо ІІІІІІ--ІІV V класукласу якостіякості

водвод ((добрадобра тата задовільназадовільна).).

�� ХімічнеХімічне споживаннюспоживанню киснюкисню –– 52 52 випадкивипадки перевищенняперевищення ГДКгГДКг

�� БіологічнеБіологічне споживаннюспоживанню киснюкисню –– 68 68 випадківвипадків перевищенняперевищення ГДКгГДКг

�� ЗалізоЗалізо –– 37 37 випадківвипадків перевищенняперевищення ГДКгГДКг



ЗаЗа данимиданими
ІнформаційноІнформаційно--аналітичногоаналітичного центруцентру МінприродиМінприроди

УкраїниУкраїни



ПорівняльнаПорівняльна характеристикахарактеристика якісногоякісного станустану водвод басейнубасейну
ДністраДністра зз басейнамибасейнами іншихінших річокрічок УкраїниУкраїни

Середні рівні показників сольового

складу у водах основних річкових

басейнів України



ПорівняльнаПорівняльна характеристикахарактеристика якісногоякісного станустану водвод басейнубасейну
ДністраДністра зз басейнамибасейнами іншихінших річокрічок УкраїниУкраїни

Середні рівні гідрофізичних показників та

показників кисневого режиму і вмісту

органічних речовин у водах основних річкових

басейнів України



ПорівняльнаПорівняльна характеристикахарактеристика якісногоякісного станустану водвод басейнубасейну
ДністраДністра зз басейнамибасейнами іншихінших річокрічок УкраїниУкраїни

Середні значення вмісту сполук

біогенних елементів у водах основних

річкових басейнів України



ПорівняльнаПорівняльна характеристикахарактеристика якісногоякісного станустану водвод басейнубасейну
ДністраДністра зз басейнамибасейнами іншихінших річокрічок УкраїниУкраїни

Середні концентрації ряду

специфічних речовин у водах

основних річкових басейнів України



НітратиНітрати –– 1,755 1,755 тистис. . тонтон;;

СульфатиСульфати –– 12,7 12,7 тистис. . тонтон;;

СухийСухий залишокзалишок –– 94,13 94,13 тистис. . тонтон;;

ФосфатиФосфати –– 288,94 288,94 тонтон;;

КальційКальцій --12,91 12,91 тонтон;;

ЗалізоЗалізо –– 27,06 27,06 тонтон;;

СПАРСПАР –– 15,58 15,58 тонтон;;

КалійКалій –– 18,22 18,22 тонтон;;

МагнійМагній –– 23,60 23,60 тонтон..

Сумарна кількість внесення небезпечних речовин

(в середньому за рік) в басейн Дністра
СумарнаСумарна кількістькількість внесеннявнесення небезпечнихнебезпечних речовинречовин

((вв середньомусередньому заза рікрік) ) вв басейнбасейн ДністраДністра



БактеріологічнаБактеріологічна обстановкаобстановка

�� НайбільшаНайбільша чисельністьчисельність бактерійбактерій, , вв томутому числічислі іі

сапрофітноїсапрофітної групигрупи,  ,  булабула зафіксованазафіксована білябіля мм. . 

СорокаСорока РеспублікиРеспубліки МолдоваМолдова. . СтічніСтічні водиводи містаміста

безпосередньобезпосередньо скидаютьсяскидаються уу річкурічку. . ВВ районірайоні їхїх

витокувитоку ізіз каналізаційноїканалізаційної трубитруби загальназагальна

кількістькількість бактерійбактерій, , вв томутому числічислі іі сапрофітноїсапрофітної

групигрупи становиластановила 509,0 509,0 тистис. . клкл././смсм33. . 

�� ЗаЗа бактеріальнимибактеріальними показникамипоказниками водавода білябіля мм. . 

СорокаСорока єє дужедуже брудноюбрудною іі відноситьсявідноситься додо V V класукласу

якостіякості..



НаНа виходівиході зз територіїтериторії УкраїнаУкраїна



НаНа входівході нана територіютериторію УкраїниУкраїни



Ранжований перелік
антропогенного впливу в басейні

Дністра

Ранжований перелік
антропогенного впливу в басейні

Дністра

1. Стоки підприємств
житлово-комунального
господарства.

2. Промислові підприємства.

3. Змиви з сільсько-
господарських угідь

1. Стоки підприємств
житлово-комунального
господарства.

2. Промислові підприємства.

3. Змиви з сільсько-
господарських угідь



ВодаВода вв річцірічці ЛімницяЛімниця



ВоднаВодна РамковаРамкова ДирективаДиректива ЄСЄС

ЕКОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ

Біологічні

(стан фіто-, зоопланктону, макрофітів та

зообентосу, стан та чисельність донних

безхребетних, склад та чисельність риб).

Гідроморфологічні

(кількість та динаміка водного потоку, зв’язок з

підземними водними об'єктами, коливання

глибини та ширини річки, структура та

субстрат русла річки, структура прибережної

зони).

Фізико-хімічні

(вміст у воді окремих хімічних елементів, 

біогенів та органічних сполук, кисню, 

специфічних забруднюючих речовин тощо).



Структура Плану управління річковим басейномСтруктураСтруктура ПлануПлану управлінняуправління річковимрічковим басейномбасейном

1. 1. ЗагальнийЗагальний описопис характеристикхарактеристик районурайону управлінняуправління річковимрічковим басейномбасейном

1.1. 1.1. длядля поверхневихповерхневих водвод::

—— нанесеннянанесення нана картукарту розташуваннярозташування тата межмеж поверхневихповерхневих воднихводних обоб’’єктівєктів;;

—— нанесеннянанесення нана картукарту екорегіонівекорегіонів іі типівтипів поверхневихповерхневих воднихводних обоб’’єктівєктів уу

межахмежах кожногокожного річковогорічкового басейнубасейну;;

—— визначеннявизначення початковихпочаткових ((референтнихреферентних) ) умовумов длядля зазначенихзазначених типівтипів

поверхневихповерхневих воднихводних обоб’’єктівєктів..

1.2. 1.2. длядля підземнихпідземних водвод::

—— нанесеннянанесення нана картукарту розташуваннярозташування тата межмеж підземнихпідземних воднихводних обоб’’єктівєктів..

2. 2. КороткийКороткий перелікперелік значнихзначних тисківтисків іі впливувпливу діяльностідіяльності людинилюдини нана станстан

поверхневихповерхневих тата підземнихпідземних водвод, , включаючивключаючи::

—— оцінкуоцінку забрудненнязабруднення зз точковоготочкового джереладжерела;;

—— оцінкуоцінку забрудненнязабруднення зз дифузногодифузного джереладжерела, , включаючивключаючи інформаціюінформацію пропро

землекористуванняземлекористування;;

—— оцінкуоцінку тисківтисків нана кількіснийкількісний станстан водиводи, , включаючивключаючи заборизабори водиводи;;

—— аналізианалізи іншихінших впливіввпливів діяльностідіяльності людинилюдини нана станстан водиводи..



Структура Плану управління річковим басейномСтруктураСтруктура ПлануПлану управлінняуправління річковимрічковим басейномбасейном

3. 3. ВизначенняВизначення тата нанесеннянанесення нана картукарту охороннихохоронних зонзон

4. 4. картукарту мережмереж моніторингумоніторингу тата наданнянадання уу форміформі картикарти результатіврезультатів

моніторинговихмоніторингових програмпрограм, , виконанихвиконаних длядля::

4.1. 4.1. ПоверхневихПоверхневих водвод ((екологічніекологічні тата хімічніхімічні).).

4.2. 4.2. ПідземнихПідземних водвод ((хімічніхімічні тата кількіснікількісні).).

4.3. 4.3. ОхороннихОхоронних зонзон..

5. 5. ПерелікПерелік екологічнихекологічних цілейцілей длядля поверхневихповерхневих водвод, , підземнихпідземних водвод іі

охороннихохоронних зонзон..

6. 6. КороткийКороткий викладвиклад економічногоекономічного аналізуаналізу використаннявикористання водиводи

тощотощо



СубСуб''єктиєкти моніторингумоніторингу довкіллядовкілля

�� МіністерствоМіністерство охорониохорони здоровздоров’’яя

((атмосфернеатмосферне повітряповітря, , поверхневіповерхневі водиводи сушісуші іі питноїпитної водиводи, , ґрунтиґрунти, , 
фізичніфізичні факторифактори););

�� МінагрополітикиМінагрополітики

((ґрунтиґрунти сільськогосподарськогосільськогосподарського((сс//гг) ) використаннявикористання, , сс//гг рослинрослин, , 
поверхневіповерхневі водиводи сс//гг призначенняпризначення););

�� ДержкомлісгоспДержкомлісгосп

((ґрунтиґрунти земельземель лісовоголісового фондуфонду, , лісовалісова рослинністьрослинність, , мисливськамисливська
фаунафауна););

�� ДержкомземДержкомзем

((ґрунтиґрунти іі ландшафтиландшафти, , рослиннийрослинний покривпокрив земельземель, , зрошуванізрошувані іі
осушуваніосушувані земліземлі((вторинневторинне підтопленяпідтопленя іі засоленнязасолення), ), береговіберегові лініїлінії річокрічок, , 
озерозер, , водосховищводосховищ, , лиманівлиманів, , затокзаток, , гідротехнічнігідротехнічні спорудиспоруди ((динамікадинаміка
змінзмін ушкодженняушкодження земельнихземельних ресурсівресурсів));));

�� ДержжитлокомунгоспДержжитлокомунгосп

((питнапитна водавода централізованихцентралізованих системсистем водопостачанняводопостачання, , стічністічні водиводи
міськихміських каналізаційнихканалізаційних мережмереж, , зеленізелені насадженнянасадження вв містахмістах, , 
підтопленняпідтоплення містміст іі селищселищ міськогоміського типутипу ((небезпечненебезпечне підняттяпідняття рівнярівня
ґрунтовихґрунтових водвод)).)).



ВисновкиВисновки

ДляДля підготовкипідготовки попо створеннюстворенню
ПлануПлану управлінняуправління річковимрічковим
басейномбасейном ДністраДністра::

�� налагодженняналагодження інформаційноїінформаційної
взаємодіївзаємодії зз усімаусіма субсуб''єктамиєктами
моніторингумоніторингу довкіллядовкілля шляхомшляхом
підписанняпідписання відповіднихвідповідних УгодУгод

�� забезпеченнязабезпечення обмінуобміну данимиданими
моніторинговихмоніторингових спостереженьспостережень
зз РеспублікоюРеспублікою МолдоваМолдова



ДякуюДякую заза увагуувагу !!


