
1.1. Опис річкового басейну 

 

Гідрографічне та водогосподарське районування 

 

Дністер є транскордонною річкою між Україною і Республікою 

Молдова. Більша його частина розташована в Західній Україні і належить до 

великих річок водозбірного басейну Чорного моря. Загальна довжина річки  

1362 км, в межах України вона становить 925 км або 68%, відповідно в 

межах Молдови довжина Дністра становить 652 км. Площа басейну Дністра 

становить 72,1 тис. км
2
, з них в межах України знаходиться 52,7 тис. км

2
 або 

73,1 %, відповідно в межах Молдови - 19,4 тис. км
2
 або 26,9%. 

 
Рис. 1.1.  Гідрографічне та водогосподарське районування району басейну 

річки Дністер 

 

Район басейну р. Дністер є цілісним, складається з басейну р. Дністер у 

межах України, перехідних та прибережних вод. Межа району басейну р. 

Дністер проходить по лінії державного кордону з Республікою Польща, 

Республікою Молдова та через населені пункти по лінії вододілу. 

Україні належить верхів'я Дністра та його пригирлова частина 

загальною довжиною 628 км, відрізок річки довжиною 225 км є суміжним 

для України і Молдови, а частина річки довжиною 475 км знаходиться на 

території Молдови. Лише невелика ділянка р. Стрвяж, верхів'я лівої притоки 

Дністра, належить Польщі. 



Від витоків до м. Старий Самбір Дністер тече серед Карпатських гір, 

далі - по рівнинній території України та Молдови. Від с. Козлов (Могилів-

Подільський район Вінницької області) до с. Німериуки (Сороцький район, 

Молдова) по Дністру проходить державний кордон між Україною та 

Молдовою. Далі річка тече територією Молдови. Від с. Пуркара (Штефан-

Водський район, Молдова) до с. Паланки по Дністру проходить кордон між 

двома державами. Нижче с. Паланки Дністер тече територією України. 

Басейн Дністра охоплює значні частини (від 13 до 80 %) територій 7 

областей Україна (Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, 

Тернопільської, Хмельницької, Вінницькій та Одеській). Із заходу 

обмежений Карпатами, з північного заходу – Сяно-Дністровскім вододілом, з 

півночі - Розточчя, з південного сходу - Дністровсько-Бузьким і з заходу - 

Дністровсько-Прутським і Дністровсько-Чорноморським вододілами. 

У басейні Дністра переважають малі річки довжиною до 10 км 

загальною кількістю понад 14 тисяч і тільки 15 його приток мають довжину 

більше 100 км. Відсутність великих і наявність великої кількості малих 

приток – одна з характерних особливостей гідрографічної мережі Дністра.  

 
 

Рис. 1.2.  Схема розміщення басейну річки Дністер в межах України 

 

Густота річкової мережі в різних частинах басейну розвинена 

нерівномірно: більш значне у карпатській - 1-1,5 км/км
2
, на лівобережній 

Подільській - 0,5-0,7 км/км
2
, в нижній - 0,2 км/км

2
. 

У басейні Дністра налічується 65 водосховищ  і більше 3 тисяч ставків. 



Близько 20% площі річкового басейну припадає на його верхні ділянки. 

Тут він межує на півдні з басейнами Пруту і Тиси, на заході й півночі – з 

басейном Сяну, притокою Вісли; на півночі – з басейнами Західного Бугу і 

річок Стиру та Горині, приток Прип’яті. 

В межах річкового басейну Дністра проведено водогосподарське 

районування з метою виділення водогосподарських ділянок. В басейні 

Дністра виділяють 12 таких ділянок (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1.  

Водогосподарські ділянки в межах району річки Дністер 

№ Код водогосподарської 

ділянки 

Назва водогосподарської ділянки у межах районів 

річкових басейнів 

 

М5.2 Район басейну річки Дністер 

 

1. М5.2.0.01 р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий 

2. М5.2.0.02 р. Стрий 

3. М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа 

4. М5.2.0.04 

р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла  

р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. 

Бистриця, Серет) 

5. М5.2.0.05 р. Бистриця 

6. М5.2.0.06 р. Серет 

7. М5.2.0.07 
р. Дністер від гирла р. Серет до г/п Могилів-

Подільський (виключаючи р. Збруч) 

8. М5.2.0.08 р. Збруч 

9. М5.2.0.09 
р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного 

кордону 

10. М5.2.0.10 
р. Дністер від державного кордону до гирла       р. Реут 

(в межах України) 

11. М5.2.0.11 р. Дністер від гирла р. Бик до гирла (в межах України) 

12. М5.2.0.12 Дністровський лиман 

 

Картогафічна схема зображення водогосподарського районування в 

межах річкового басейну Дністра представлено на рисунку 1.3.  

 

Клімат 

Досить велика довжина річки, яка бере початок в Карпатах і впадає в 

Дністровський лиман Чорного моря, обумовлює помітні відмінності в 

кліматичних характеристиках басейну. 

 



 
Рис.1.3. Водогосподарське районування басейну річки Дністер 

 

У формуванні клімату верхнього і середнього ділянок басейну річки 

велику роль грають Карпати і Волинська височина. У гірській частині 

басейну відзначається знижений фон температури повітря, висока вологість. 

Південні райони басейну належать Чорноморської кліматичної підобласті, 

яка є частиною атлантико-континентальної степової кліматичної області. 

Зима тут зазвичай м'яка, нестійка, характеризується зміною морозних 

періодів відлигами. Для весняного періоду характерна поступова 

трансформація повітряних мас помірних широт в тропічні. У травні настає 

безхмарна і спекотна погода. Річний хід абсолютної вологості повітря 

синхронний з річним ходом температури повітря: максимум зафіксований в 

липні, мінімум - в січні. Значною в басейні Дністра є і різниця в кількості 

атмосферних опадів: від 1200 мм і більше в Карпатській частині до 500 мм в 

нижній течії. 

Важлива відмінність і в товщині снігового покриву. Значним є він в 

Карпатах: максимальна товщина (приблизно 80 см) зазвичай спостерігається 

в першій половині лютого. В окремі зими товща снігу сягає 1,5 м. У 

передгір'ї товщина снігу вдвічі менша. У гирловій ділянці сніговий покрив 

нестійкий. Його товщина близько 5 см. 

 

 



Рельєф 

 

Верхня частина басейну розташовується на стику Східно-Європейської 

рівнини і Українських Карпат і Прикарпаття. 

Українські Карпати, які є частиною Східних Карпат, простягаються з 

північного заходу на південний схід і входять в басейн північно-східним 

схилом, що охоплює територію Зовнішніх и Центральних Карпат, західна 

частина їх (від кордону з Польщею до р. Стрий) носить назву східні Бескиди; 

складаються вони з ряду довгих паралельних хребтів з округлими заліснення 

вершинами і характеризуються м'яким низькогірним рельєфом. Тільки в 

окремих місцях гори піднімаються вище 1000 м. Далі на схід тягнуться 

Горгани, в яких від головних хребтів відходять бічні відроги; хребти тут 

розташовані зигзагами, на них виділяються окремі конічні вершини і зубчасті 

скелі з крутими схилами і рясними кам'яними розсипами. Висота вершин 

досягає 1500 м і більше. Смуга передгір'їв неширока (15-20 км), середня 

висота їх 500-600 м. Схили Карпат і їх передгір'я порізані правими притоками 

Дністра (Бистриця, Стрвяж, Стрий, Лімниця та ін.), що стікають з гір і 

утворюють досить широкі долини, що перемежовуються з окремими 

згладженими височинами. 

Гірська і передгірська частина басейну займає всього 9% загальної його 

площі. 

Прикарпатська височина являє собою грядово-горбисту рівнину зі 

зниженими улоговинами. Долинами річок вона розділена на окремі витягнуті 

плато висотою 300-400 м, які в напрямку річок переходять в знижені тераси, 

а в районі Самбір-Стрий утворюють великі за площею заболочені низовини. 

Моренно-горбистий вододіл річок Дністра і Сяну також заболочений. 

До північного сходу від Карпат лежить велика Волино-Подільська 

височина, неоднорідна в окремих своїх частинах. Крайня північно-західна 

частина її (Розточчя), зайнята басейном р. Верещиця, порізана численними, 

часто глибокими долинами річок і представляє сильно горбисту країну з 

висотами 360-470 м. 

Зі сходу до нього примикає Опілля - горбиста рівнина, розчленована 

паралельно поточними річками (Зубра, Луг, Свірж, гнила Липа, Нараївка, 

Золота Липа), мають менш глибокі долини з широкою заплавою і більш 

пологими схилами. Частина Волино-Подольської височини, розташована на 

схід від Золотої Липи і на північ від Дністра, носить назву Подільського 

плато, в якому розрізняють більш підвищену північну частину і власне 

Придністровське плато. Річки, що розчленовують Подільське плато на ряд 

витягнутих в меридіональному напрямку окремих масивів, спочатку течуть в 

неглибоких балках - долинах, в середній і нижній течії цих річок глибина 

долин досягає 100-150 м. Висота плато на півночі 340-360 м, на північ 

поступово знижується і в Придністров'ї становить 200-260 м. 

 На північний захід, вниз за течією річки, висоти також поступово 

зменшуються і в придністровській смузі у місті Дубоссар не перевищують 

180 метрів. В центральній частині Подільського плато з північного заходу на 



південний схід простягається Товтрова гряда, що піднімається над 

прилеглою рівниною на 60-70 м і характеризується розвитком карсту. Серед 

карстових утворень поширені блюдця, воронки, каррі, а також підземні 

форми - тріщини, канали, печери. На правому березі Дністра, на південь від 

західної частини Подільського плато, розташоване Покуття, що представляє 

собою рівне, злегка горбисте плато з відмітками поверхні близько 300-400 м. 

Південним продовженням Волино-Подільської височини є 

Бессарабська височина, що має з нею багато спільного, але відрізняється 

більшою розчленованістю і переважанням горбистих ландшафтів. Північна 

частина її, що примикає до Дністра з півдня, носить назву Хотинської 

височини. Відмітки її досягають 460 м, поверхня сильно горбиста, порізана. 

Уздовж Дністра тягнеться смуга висот, що відокремлює Дністер від р. Реут, в 

басейні якої розташована Білецький степ. Останній являє собою рівний, 

злегка горбистий безлісний простір з висотами 180-200 м. На південь від 

Білецького степу починаються лісисті пагорби так звані Кодри зі значними 

висотами (середня висота 280-350 м, максимальна 428 м) і сильно 

пересіченим рельєфом. На південь висота їх поступово зменшується, і нижче 

впадання р. Ботна позначки на вододілах не перевищують 150 метрів. Всього 

на частку височин припадає понад 75% загальної площі дністровського 

басейну. 

Крайня південна частина його розташована на Причорноморській 

низовині, що представляє собою рівнину, яка полого спускається до Чорного 

моря. 

Рельєф басейну Дністра обумовлений геологічною будовою місцевості. 

Рівнинна частина басейну лежить в області Східно-Європейської платформи, 

складеної в основі древніми кристалічними породами (гранітами, гнейсами, 

сієнітами). Перекриті вони з поверхні пісковиками, сланцями, вапняками, 

мергелями і іншими породами палеозойського, мезозойського і третинного 

віку, що розкриваються по долинах Дністра і його приток. Товтровий кряж 

являє собою бар'єрний риф міоценових морів, складений вапняками. 

Таким чином, рельєф басейну Дністра генетично та історично дуже 

різноманітний і вимагає поділу на низку областей і районів. 

 

Геологія та гідрогеологія 

 

Геологічна будова басейну Дністра складна: гірські масиви, висоти, 

низини, карст тощо. Русло річки на окремих ділянках дренують породи 

різного віку і генезису. Різноманітний і літологічний склад берегів річки на 

різних її ділянках - від виходів корінних кристалічних порід до лесовидних 

відкладень, глин і вапняків. 

Для Карпатської зони найбільш поширеними гірськими породами є 

пісковики, мергелі, аргіліти, а також вапняки. Пласт четвертинних відкладів є 

малопотужним. У середній частині басейну найбільш поширені вапняки, 

пісковики та глини. 



У нижній течії переважають глини і вапняки. На поверхні вони 

перекриті лесом. Долина річки в нижній течії заповнена алювіальними 

відкладами. 

Територія басейну поділяється на дві частини – платформенну і 

геосинклінальну. У структурному відношенні вона знаходиться в межах 

південно-західної частини Руської платформи та карпатських гірських 

споруд. 

З гідрогеологічної точки зору територія басейну Дністра належить до 

Гідрогеологічної провінції складчастої області Карпат, Гідрогеологічної 

провінції складчастої області Українського кристалічного щита, Волино-

Подільського артезіанського басейну та Причорноморського артезіанського 

басейну. 

У межах Українських Карпат басейн Дністра розташований у двох 

гідрогеологічних районах: Гірської складчастої області Карпат та 

Передкарпатського артезіанського басейну. 

Характерна риса тектоніки Карпатської складчастої області – 

покривно-лускувата будова з чітким південно-східним простяганням складок. 

У її геологічній будові беруть участь інтенсивно дислоковані флішеві 

відклади крейди та палеогену, виявлені монотонним переверстуванням 

пісковиків, алевролітів і аргілітів, сланців, рідше вапняків. 

Оскільки, водовмісні породи в межах гірської складчастої області 

майже виключно теригенні флішеві відклади, дуже дислоковані, зім’яті в 

численні складки, часто розірвані, перекинуті і ускладненні насувами, то на 

цій території немає витриманих водоносних горизонтів. 

Особливістю Передкарпатського артезіанського басейну є те, що 

майже всі накопичені в ньому підземні води є високомінералізованими або 

розсолами. Формуються вони не лише на великих глибинах в зоні 

утрудненого водообміну, а й у приповерхневих частинах басейну внаслідок 

вилуговування солей з водовмісних порід.  

У межах Волино-Подільського артезіанського басейну виділяють дві 

частини – гідрогеологічні басейни другого порядку: Галицько-Волинська 

западина і Волино-Подільська плита. Геологічна будова їх неоднакова. Це 

позначається на умовах поширення, живлення, циркуляції, режиму та 

хімічному складу підземних вод. 

До Причорноморського гідрогеологічного басейну включають 

територію басейнів рік правобережжя Дністра нижче річки Ягорлик до гирла 

Дністра. 

 Характерною особливістю території є наявність карсту в неогенових 

відкладах. 
 

Ґрунти 

 

Ґрунти на більшій частині території басейну (Прикарпаття, Розточчя, 

Опілля і Подільське плато) середньо - і легкосуглинкові, переважно пилуваті, 



на Покутті і на Бессарабській височині - пилувато-важкосуглинисті і глинисті 

в Карпатах - піщано-середньо-суглинисті з домішкою щебню. 

Ґрунтоутворюючими породами на Волино-Подільській височині є ліси 

і лісовидні породи, на яких утворилися чорноземи і сірі лісові опідзолені 

ґрунти. 

У Карпатах на продуктах вивітрювання твердих порід утворилися 

буроземні опідзолені і гірські підзолисті ґрунти. Ґрунтовий покрив 

Прикарпаття складається, головним чином, з дерново-підзолистих ґрунтів, 

що змінюються по долинах річок луговими ґрунтами. 

 

Рослинний і тваринний світ 

 

Природна рослинність басейну Дністра найкраще зберіглася в 

Карпатах. Основна смуга поширення лісів — 100—1400 м, тобто вони 

зростають лише в районі витоків Дністра та його карпатських приток. Нижче 

на схилах поширені змішані ліси. Ще нижче — листяні. В підліску 

трапляється ліщина. У вологих місцях — ясен та в'яз. 

За межами Карпат природна рослинність збереглася мало. На Поділлі 

трапляються грабові та дубові ліси. В долинах річок дуже поширені 

чагарники. Придністровське Поділля — єдина в Україні територія, де 

зустрічаються теплолюбні ліси дуба скельного, а в урочищі Шутроминське 

росте кілька десятків рідкісних для Західного Поділля дерев береки.  

У зв'язку з несприятливою дією гідрологічного режиму Дністровського 

водосховища більшість мілководь у верхній частині водосховища позбавлені 

рослинності. У нижній частині рослинний покрив має фрагментарний 

характер. Найчастіше трапляються занурені рослини. У пригреблевій ділянці 

водосховища занурені рослини формують змішані зарості в суміші з 

нитковими водоростями. 

У степовій (нижній) частині басейну ліси збереглися переважно в ярах. 

Уся пригирлова частина Дністра вкрита густою рослинністю (верби, тополі); 

вони здебільшого ростуть на прируслових валах. Поблизу лиману 

трапляються лише поодинокі дерева. У Дністрових плавнях переважає очерет 

звичайний. Зрідка можна натрапити на озерні луки. 

У прилеглих до річки ділянках можна натрапити на рідкісні та цінні 

рослини, які перебувають під охороною. Серед них: рябчик шаховий 

(заказник Стариці Дністра), ясенець білий (пам'ятка природи Заліщицька 

діброва), клокичка периста (Жежавський ботанічний заказник) та інші. 

Найбагатші у фауністичному плані частини басейну річки — верхів'я й 

пригирлова частина. Лише фауна хребетних в межах Українських Карпат 

налічує 435 видів. Зареєстровано 60 видів ссавців. Серед них комахоїдних – 7 

видів, рукокрилих – 16 видів, зайцеподібних – 1 вид, гризуни – 19 видів, 

хижих – 13 видів, парнокопитних – 4 види.  

Дуже поширені представники Середземномор'я (саламандра плямиста, 

жаба зелена), мешканці хвойних лісів Східної Європи і сибірської тайги 



(глухар, тетерук). Зустрічаються елементи степової, пептичної, і альпійської 

(бурозубка альпійська, полівка снігова, тритон альпійський) фауни. 

Фауна Середнього Дністра найбагатша на рибу. Тут водяться як хижі, 

так і рослиноїдні види риб. Рідкісними є марена, вирезуб і стерлядь.  

Із птахів найчисленніший вид — берегова ластівка, на островах 

водиться чимало мартинів і крячків. Є також водоплавні птахи. Часто 

трапляються сірі, рідше білі чаплі, лелека чорний та рибалочка. 

У пониззі Дністра найбільше видів тварин зосереджено в 

Дністровських плавнях. Тут найчисленнішими є водоплавні та водолюбні 

птахи (пелікан, лебідь, чапля). 

На території Нижнього Дністра мешкають коровайки і жовті чаплі, які 

занесені до Червоної книги України. 

 

Гідрологічний режим 

 

Середній багаторічний стік і його розподіл по басейну Дністра. 

За умовами живлення басейн Дністра можна поділити на три 

самостійні, різко відособлені частини: Карпатську, Волино - Подільську та 

Нижню південну частини. 

Карпатська гірська ділянка басейну являє собою, в основному, 

верхню правобережну частину водозбору з сильно розвиненою 

гідрографічною мережею (річки Стрвяж, Верещиця, Стрий, Свіча, Лімниця, 

Луква та ін.) і є основною областю формування стоку Дністра. Незважаючи 

на те, що Карпати і примикаючі передгір'я займають трохи менше 9%, а 

Карпатські притоки 17% площі водозбору, тут формується більше половини 

обсягу стоку Дністра. У гірській і передгірській частинах басейну в 

середньому за рік випадає від 800 до 1500 мм опадів, і підвищена зливова 

навантаження на північно-східних схилах Карпатських гір обумовлює 

надмірне зволоження цієї зони і виникнення численних зливових паводків, 

що становить характерну особливість режиму Дністра в цілому. На 

Карпатській території басейну Дністра середні багаторічні значення модуля 

річного стоку є найвищими (4,70-5,33 л/с км
2
), а біля самого витоку річки цей 

показник досягає 10,0 л/с км
2
. 

Подільська частина басейну, лівобережна частина водозбору, являє 

собою горбисту поверхню південного схилу з добре розвиненою 

гідрографічною мережею (річки Верещиця, Гнила Липа, Стрипа, Серет, 

Смотрич, Ушиця, Лядова, Мурафа та ін.). Атмосферні опади в середньому 

складають 450-700 мм/рік і менше впливають на режим річки. Ґрунти більш 

водопроникні, ніж в Карпатській частині басейну, умови для накопичення 

ґрунтових вод сприятливіші і їх участь у формуванні стоку річки відповідно 

важливіша. На Подільській частині басейну модуль стоку неухильно 

зменшується від 4,70 до 1,77 л/с км
2
. 

Нижня частина басейну. Нижче гідрологічного поста Кам’янка, русло 

річки є транзитним, річна кількість опадів тут сягає всього лише 350-400 мм. 

Невеликі притоки в цій частині водозбору не справляють помітного впливу 



на водний режим Дністра, який формується під комбінованим впливом на р. 

Дністер карпатських лівобережних приток. Значення модуля стоку на нижній 

території басейна складає 1,1-0,2 л/с км
2
. 

Таким чином, основна область формування стоку Дністра – верхня 

частина басейну (20,4 тис. км
2
, 28% всієї водозбірної площі), водотоки якої 

характеризуються паводковим режимом протягом усього року. Верхня 

частина басейну формує близько 2/3 річного стоку Дністра. 

Облік безповоротного водоспоживання дає можливість оцінити 

природний стік річки на в/п Заліщики в розмірі 226 м
3
/с, або 7,13 км

3
 в рік . 

Внутрішньорічний розподіл стоку 

В цілому в басейні Дністра взимку випадає 10-20% річних опадів, 

влітку - 35-45%, навесні і восени - по 20-25%. Сніговий покрив, за винятком 

верхньої частини басейну, нестійкий. Тривалість періоду зі сніговим 

покривом коливається від 100 до 140 днів в Карпатах, від 60 до 100 днів в 

середній частині басейну і від 20 до 60 днів в нижній. Все це в основному 

визначає і сезонний розподіл стоку річки: близько 60% річного стоку річки 

припадає на літньо-осінній період, 25% - на весняний період за рахунок 

танення снігу, останні 15% становить стік зимового періоду, що формується 

переважно за рахунок ґрунтового живлення річки. 

На в/п Заліщики, де ряд спостережень найтриваліший, за весь період 

спостережень з 1895 р найбільша водність доводиться на квітень, тобто на 

місяць, коли зазвичай проходить максимум водопілля. Найменша водність 

річки спостерігається в січні-лютому. Слід зазначити, що в останні 

десятиліття внутрішньорічний розподіл стоку дещо змінився. Перш за все, 

меншими стали витрати весняного водопілля. Разом з тим дещо зросли 

витрати протягом межені. 

Максимальні витрати проходять по Дністру як навесні, так і влітку. 

Величина максимальних витрат весняної повені 1% забезпеченості в гирлі 

Дністра становить 2 660 м
3
/с, а в районі Кам'янки - 4 020 м

3
/с. Зливові 

паводки проходять при витратах відповідно 3 010 і 5 300 м
3
/с.  

Мінімальні витрати на річці зазвичай спостерігаються під час зимової 

межені. Найнижча витрата, яку коли-небудь спостерігали на в/п Заліщики, 

становила 6,98 м
3
/с. 

Мінімальні витрати на Дністрі спостерігаються, як правило, у вересні- 

жовтні. Гарантовані санітарні витрати Дністра в його середній течії прийняті 

як середньомісячні витрати 95%  забезпеченості і складають 80 м
3
/с (2 400 

млн. м
3
/рік). 

Характерною особливістю Дністра є паводковий режим. Щороку на 

річці спостерігається до п'яти паводків. Рівні води при цьому можуть 

зростати на 3-4 м, а іноді і більше. Для Дністра максимальні паводкові 

витрати значно більші, ніж повеневі. 

Для верхньої гірської частини басейну, особливо правобережжя, 

характерним є паводковий режим протягом всього року. Для річок середньої 

та нижньої частин басейну типовими є весняне водопілля і низькі паводки у 

теплого періоду. Середній багаторічний об’єм стоку Дністра в гирлі 



становить 10,0 км
3
/рік. У маловодні роки він може зменшуватися до 4,5 км

3
, 

чи збільшуватись до 19,3 км
3
 у багатоводні роки.  

Льодовий режим є нестійким з частим встановленням не потужного 

льодоставу та його скресання. Це приводить до утворення заторів, які 

нерідко досягають значних розмірів і супроводжуються високим підняттям 

рівня води (до 4 м і більше). Часто заторні явища відмічаються й у верхній 

частині Дністровського водосховища. 

 

Специфіка річкового басейну 

 

За типовими для річкових басейнів характеристиками – водозбірна 

площа басейну р. Дністер у межах Івано-Франківської, Тернопільської та 

Хмельницької областей приблизно однакова. Одночасно, порівняно з іншими 

6 областями басейну, найбільша кількість річок в межах України, що 

забезпечує формування основного стоку (водності) всього басейну, припадає 

на територію Івано-Франківської області (близько 45%). 

Характерна особливість басейну – вразливість до шкідливої дії вод 

протягом усього року у зв’язку із паводковим режимом у гірській (верхній) 

частині басейну, особливо правобережжі. Найбільш вразливою областю є 

Івано-Франківська, у межах якої повністю розташовані усі основні гірські 

притоки Дністра, які стрімко формують паводковий стік. 

Основною особливістю гідрографічної сітки басейну Дністра є 

відсутність значних приток.  

Важливою особливістю Дністра є великий стік наносів, які транспортує 

річка. Перш за все, це обумовлено гірським характером харчування. Певний 

вплив має і антропогенний фактор, зокрема, вирубка і вивезення лісу, 

поширення в басейні просапних культур, виноградників. 

На Дністрі в Україні створено три водосховища: Дністровське, 

Дністровське буферне і Дністровське гідроакумулююче. Вони разом 

утворюють комплекс Дністровських водосховищ, головне призначення яких 

протипаводкове та гідроенергетичне. 

З 1981 року споруди Дністровської ГЕС-1 та водосховище, яке вони 

створили, виконують: 

- захисну функцію від повеней та паводків для території України 

(Вінницька, Чернівецька та Одеська області), Молдови і Придністров’я;  

- енергетичну − ГЕС-1 посідає друге місце за потужністю в 

Україні. Вона виробляє за рік в середньому 865 млн. кВт електроенергії; 

- водопостачальну − в зоні Дністровського водосховища 

функціонує 10 відомчих водозаборів. Основними споживачами є комунальні 

господарства Новодністровська, Кам’янець-Подільського, Хотина, 

сільськогосподарські підприємства, харчова та машинобудівна 

промисловості Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської та Вінницької 

областей; 

- екологічну − є своєрідною перепоною для надходження 

забруднювальних речовин у пониззя річки.  



У нижньому б’єфі Днітровської ГЕС створено буферне водосховище. 

Воно призначено для згладження витрат води після Дністровського 

водосховища і вирівнювання рівнів води на Дністрі. 

Як відомо, ключова проблема енергосистеми – це дефіцит маневрених, 

так названих, пікових потужностей. Вони виникають в ранкові та вечірні 

часи, коли збільшується споживання електроенергії.  

Одним з шляхів вирішення даної проблеми стало створення на правому 

березі буферного водосховища верхньої водойми ГАЕС гідроенергетичного 

призначення. 

Отже, Дністровський гідровузол є стратегічним об’єктом для України. 

Він здійснює надійне електро- та водопостачання населення і промисловості. 

Водночас, відіграє важливу функцію захисту населення від негативного 

впливу природних вод. 

ГАЕС надійно вирішує проблему покриття змінних навантажень 

енергосистеми, оптимізує структуру потужностей, поліпшує режими роботи 

ТЕС, скоротивши їх щодобові зупинки, знижує перевитрати палива, виконує 

службу швидкодіючого аварійного й частотного резервів. 

Розділяючи водосховище в рекреаційному плані, найбільшу увагу слід 

приділити його природнім ресурсам, насамперед клімату, наявності 

мінеральних джерел, печер, а також унікальних природних об’єктів. 

На берегах водосховища налічується більше 130 об’єктів природно-

заповідного фонду, в тому числі заказники державного і місцевого значення: 

ліси, орнітологічні, ботанічні та археологічні об’єкти. В туристичному 

маршруті широко можуть бути використані близько 200 пам’яток природи, 

архітектури, пам’ятних місць, пов’язаних з життям знаменитих людей. 

 

Типологія масивів поверхневих вод 

 

Визначення масивів поверхневих вод (далі – МПВ) виконано відповідно 

до Методики визначення масивів поверхневих вод (далі – Методика), 

затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 14.01.2019 № 4 з метою деталізації гідрографічного районування 

території України, розроблення програми державного моніторингу вод, а 

також розроблення та оцінки ефективності виконання планів управління 

річковими басейнами. 

Згідно даної методики масив поверхневих вод має бути окремою та 

значущою частиною водного об’єкта. В українській частині  басейну Дністер 

є масиви поверхневих вод наступних категорій: річки, штучні або істотно 

змінені масиви поверхневих вод, перехідні води та прибережні води. Всього 

в басейні р. Дністер визначено 1154 масиви поверхневих вод. 

 

 


