
1.1. Визначення масивів поверхневих вод 

 

Визначення масивів поверхневих вод проводилося згідно методики 

визначення поверхневих та підземних вод, затвердженої наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 січня 2019 № 4.  

Згідно даної методики масив поверхневих вод має бути окремою та 

значущою частиною водного об’єкта. До основних критеріїв, за якими 

визначається масив поверхневих вод, належать: екорегіон, категорія 

поверхневих вод, типологія, географічні та гідроморфологічні відмінності, 

зміна екологічного стану, зони (території), які підлягають охороні. 

Категорія «річки»  

Відповідно до дескрипторів, визначено 33 типи МПВ у районі басейну 

річки Дністер. 

Район басейну річки Дністер знаходиться в межах трьох екорегіонів – 

Карпати (номер 10), Східні рівнини (номер 16), Понтійська провінція (номер 

12) та одного екорегіону Середземне море (субекорегіон: Чорне море). 

 

 
Рис. 1.4. Екорегіони району басейну річки Дністер 

 

За площею водозбору річки віднесено до малих (з площею водозбору 

менше 100 км
2
), середніх (від 100 до 1000 км

2
), великих (від 1000 до 10 000 

км
2
)  та дуже великих (більше 10 000 км

2
) річок. 

 



Рис. 1.5. Розподіл річок району басейну річки Дністер за площею водозбору  
 

Відповідно до висоти водозбору річки басейну розташовані на низовині 

(менше, ніж 200 м), височині (від 200 до 500 м), низькогір᾿ї (до 1000 м) та 

середньогір᾿ї (від 800-1000 до 2500 м). 

 Рис. 1.6. Розподіл річок району басейну річки Дністер за висотою водозбору  

 



Геологічні породи району басейну річки Дністер представлені трьома 

типами: вапнякові (Ca) та силікатні (Si) та органічні (О). 

 
Рис. 1.7. Розподіл річок району басейну річки Дністер за геологічними 

породами  

 

1.2.1 Поверхневі води. 

Всього в басейні р. Дністер визначено 1154 масиви поверхневих вод, з 

них «річки» - 835 МПВ, «кІЗМПВ» - 286 МПВ, «штучні МПВ» - 30 МПВ, 

«перехідні води» - 2 МПВ, «прибережні води» - 1 МПВ. 



 Рис. 1.8 Розподіл визначених лінійних МПВ залежно від довжини 
 

В українській частині  басейну р. Дністер визначений наступний 

перелік типів категорії «річки», який представлений в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5.  

Перелік типів категорії «річки», які визначені в басейні р. Дністер 
№п

/п 

Код типу Найменування типу К-сть 

МПВ 

Екорегіон 10 Карпати 

1 UA_R_10_S_2_Si мала річка на височині в силікатних породах 45 

2 UA_R_10_S_3_Si мала річка в низькогір’ї в силікатних породах 98 

3 UA_R_10_S_4_Si мала річка в середньогір’ї в силікатних породах  52 

4 UA_R_10_M_2_Si середня річка на височині в силікатних породах 15 

5 UA_R_10_M_3_Si середня річка н анизькогір’ї в силікатних породах 15 

6 UA_R_10_L_2_Si велика річка на височині в силікатних породах 1 

7 UA_R_10_L_3_Si велика річка на низькогір’ї в силікатних породах 1 

Екорегіон 12 Понтійська провінція 

8 UA_R_12_S_1_Ca мала річка на низовині в вапнякових породах 8 

9 UA_R_12_S_1_Si мала річка на низовині в силікатних породах 12 

10 UA_R_12_S_2_Ca мала річка на височині в вапнякових породах 1 

11 UA_R_12_S_2_Si мала річка на височині в силікатних породах 6 

12 UA_R_12_M_1_Ca середня річка на низовині в вапнякових породах 6 

13 UA_R_12_M_1_Si середня річка на низовині в силікатних породах  11 

14 UA_R_12_L_1_O велика річка на низовині в органічних породах 1 

15 UA_R_12_L_1_Si велика річка на низовині в силікатних породах 1 

16 UA_R_12_XL_1_Ca дуже велика річка на низовині в вапнякових породах 1 

17 UA_R_12_XL_1_O дуже велика річка на низовині в органічних породах 2 

Екорегіон 16 Східні рівнини 
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18 UA_R_16_S_1_Ca мала річка на низовині в вапнякових породах 49 

19 UA_R_16_S_1_Si мала річка на низовині в силікатних породах 26 

20 UA_R_16_S_2_Ca мала річка на височині в вапнякових породах 51 

21 UA_R_16_S_2_Si мала річка на височині в силікатних породах 251 

22 UA_R_16_S_3_Si мала річка на низькогір’ї в силікатних породах 7 

23 UA_R_16_M_1_Ca середня річка на низовині в вапнякових породах 31 

24 UA_R_16_M_1_Si середня річка на низовині в силікатних породах 16 

25 UA_R_16_M_2_Ca середня річка на височині в вапнякових породах 11 

26 UA_R_16_M_2_Si середня річка на височині в силікатних породах 83 

27 UA_R_16_L_1_Ca велика річка на низовині в вапнякових породах 9 

28 UA_R_16_L_1_Si велика річка на низовині в силікатних породах 3 

29 UA_R_16_L_2_Ca велика річка на височині в вапнякових породах  3 

30 UA_R_16_L_2_Si велика річка на височині в силікатних породах 15 

31 UA_R_16_XL_1_Ca дуже велика річка на низовині в вапнякових породах 2 

32 UA_R_16_XL_1_Si дуже велика річка на низовині в силікатних породах 1 

33 UA_R_16_XL_2_Si дуже велика річка на височині в силікатних породах 1 

 

Таблиця 1.6  

Розподіл МПВ категорії «річки» 
Показник Показник Кількість МПВ 

за екорегіоном Карпати (номер 10)  238 

Понтійська провінція (номер 12) 72 

Східні рівнини (номер 16) 776 

за площею водозбору малих (S) 787 

середніх (M) 255 

великих (L) 37  

дуже великих (XL) 7 

за висотою водозбору низовини 220   

височини 682   

низькогір᾿я 126 

середньогір᾿я 58 

за геологічними породами в силікатних породах (Si) 881   

в вапнякових породах (Ca) 202   

в органічних породах (O) 3 

 

Довжина виділених ВО / МПВ категорії «річки» становить: мінімальна 

- 0,42 км (р. Дністер), максимальна - 165,5 км. 



 
Рис.1.9. Відсоткове співвідношення виділених ВО/МПВ по їх довжині 

 

У басейні Дністра немає жодного озера з площею водного дзеркала 

більше 10 км2, і, відповідно, озерні ВО / МПВ не виділялися. 

 
Рис. 1.10 Розподіл визначених полігональних МПВ залежно від площі 

 

Для типології перехідних і прибережних вод використовувалася 

система В. Як додаткових дескрипторів (крім екорегіонів і солоності) для 

перехідних вод використовувалося походження / генезис (лимани закриті, 

лимани відкриті і узмор’я), а для прибережних - використовувалися 

експозиція (захищеність від хвиль і вітру) та переважний склад донних 

відкладень. 
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У категорії «перехідні води» виділено 2 МПВ в Дністровському лимані 

(таблиця 1.7). 

Таблиця 1.7.  

Типологія МПВ категорії «перехідні води» 

№ Код МПВ 
Дескриптори 

Площа 

(км2)  
Середньорічна 

солоність (‰) 
Походження 

1 UA_TW_M5_O_O 

UA – 

Україна 

TW – 

перехідні 

води 

M5 – 

субекорегіон 

Чорне море 

О-

олігогалинні 

( від 0,5 до 5) 

О-лимані 

відкриті 
330,7 

2 UA_TW_M5_M_O  
М-

мезогалинні 

О-лимани 

відкриті 
29,3 

 

У категорії «прибережні води» виділено одну МПВ - ділянку Чорного 

моря завдовжки в 12,9 км навпаки Дністровсько-Царгородського гирла на 

відстані від берега в одну морську милю (таблиця 1.8.). 

Таблиця 1.8.  

Типологія МПВ категорії «прибережні води» 

Код МПВ 

Дескриптори 

 
Середньорічна 

солоність (‰) 
Експозиція 

Середня 

глибина 

Донні 

відклади 

UA_CW_M5_M 

_SH_S_S 

UA – Україна 

CW – 

Прибережні 

води (Coastal 

Waters) 

M5 – 

Субекорегіон 

Чорне море 

М 

Мезогалинні 

(від 5 до 18) 

SH 

відкриті 

S 

Малі 

(менше 

15) 

S 

пісчані 

 

 

 

 



 
Рис. 1.11. Визначені масиви поверхневих вод району басейну річки Дністер 

 

1.2.2. Підземних вод. 
В районі басейну річки Дністер виділено 14 масивів підземних вод, які 

наведені в таблиці 1.9.  

Таблиця 1.9.  

Масиви підземних вод у межах району басейну річки Дністер 

Геологічна 

система 

Водоносний 

горизонт 

(комплекс) 

Водовміщуючі 

відкладення 

К-

сть 
Код 

Четвертинна 

Алювіальний, 

заплава і І-ІІІ 

надзаплавних терас 

Піски, супіски, 

суглинки, гравій, 

галечники 

1 UAM5200Q100 

Алювіальний, ІV-

XІ надзаплавних 

терас 

Суглинки, глини, 

піски, галечник 
1 UAM5200Q200 

Льодовиковий, 

озерно-

льодовиковий, 

флювіогляціальний 

Суглинки, піски з 

прошарками глин, 

супіски 

1 UAM5200Q300 

Неогенова 

Середньо-

міценовий 

Вапняки, пісковики, 

піски, 

гіпси, ангідрити 

1 UAM5200N100 

Сарматський 

Глини з прошарками 

піску, 

вапняки з 

прошарками піску 

1 UAM5200N200 



Алювіальний 

верхньо-

пліоценовий 

Піски дрібно-

середньозернисті з 

прошарками глини і 

інтенсивно 

обводненого піщано-

глинистого 

матеріалу 

1 UAM5200N300 

Балтський Піщані породи 1 

UAM5200N400 

- 

MDNSGWD410 

Верхньо-

сарматський 

Шари вапняків, 

пісковиків, 

дрібнозернисті 

піски, які 

ізольовані один від 

одного шарами 

глини 

1 UAM5200N500 

Середньо-

сарматський 

Тріщинуваті 

вапняки, 

прошарки і лінзи 

мергелів, пісків, 

алевритів 

1 

UAM5200N600 

- 

MDNSGWD720 

Крейдова 

Девонська 

Туронсько- 

майстрихтський 
Мергель, крейда 1 UAM5200К100 

Верхньо-

девонський 

Пісковики з 

прошарками 

аргілітів і 

алевролітів, 

вапняки, доломіт 

1 UAM5200D100 

Нижньо-середньо-

девонський 

Вапняки, пісковики, 

доломіт, 

аргіліти, алевроліти 

1 UAM5200D200 

Силурійська Силурійський 

Вапняки, алевроліти, 

доломіт, рідше 

аргіліти 

1 UAM5200S200 

Докембрійська 

Вендський 

Аргіліти, алевроліти, 

пісковики, гравеліти, 

туфи, 

туфіти 

1 UAM520PE100 

Тріщинуватої зони 

кристалічних порід 

докембрію 

Тріщинуваті граніти, 

мігматити, гнейси і 

продукти їх 

вивітрювання 

1 UAM520PE200 

 
 


