
2.1. Поверхневі води. 

Проблема стану водних ресурсів є однією з найактуальніших проблем 

розвитку усієї економіки України на найближчі роки, особливо у випадку 

необхідності забезпечення питних потреб. Інтенсифікація господарської 

діяльності – одна з обов'язкових умов подальшого розвитку людського 

суспільства – супроводжується безумовним посиленням антропогенного впливу 

на довкілля. 

 

2.1.1. Забруднення органічними речовинами. 

Джерела забруднення води органічними речовинами можна умовно 

розділити на дві групи: 

- джерела природного походження; 

- джерела, пов’язані з господарською діяльністю людини (антропогенні 

джерела забруднення). 

Природними джерелами забруднення органічними речовинами єерозія 

ґрунтів, мертва флора та фауна, антропогенними – речовини, що надходять до 

водних об’єктів в процесі діяльності людини. Рівень забруднення поверхневих 

вод органічними речовинами характеризує стан кисневого режиму: вміст 

розчиненого кисню, біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню. 

Основними джерелами забруднення поверхневих вод басейну річки 

Дністер органічними речовинами є   комунальні стічні води,  промисловість,  

сільське господарство. 

В 2020 р.  обсяг скиду зворотних вод у поверхневі водні об’єкти басейну 

Дністра  становив  146,614 млн.м
3
, з них 1,631 млн.м

3
(1,11%) забруднених без 

очистки, 7,897 млн.м
3
(5,39%) недостатньо очищених, 49,175 млн.м

3 
(33,54%) 

нормативно чистих без очистки і нормативно очищених  на очисних спорудах 

87,911 млн.м
3
(59,96%).  

 

 

 
 

Рис. 2.1 Розподіл скиду зворотних вод у поверхневі водні об᾿єкти басейну 

р. Дністра в 2020р. 
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Промисловістю у поверхневі водні об’єкти  скинуто стічних вод  40,084 

млн.м
3
, сільським господарством – 22,858 млн.м

3
,  підприємствами житлово-

комунального і побутового обслуговування - 81,699 млн.м
3
, іншими (в т.ч. 

транспортом) – 1,973 млн.м
3
. 

 

 
Рис. 2.2 Обсяг скиду зворотних вод у поверхневі водні об᾿єкти бассейну 

серед основних галузей економіки в басейні р.Дністра в 2020 р. 

 

В звітному році у водойми  басейну Дністра   із зворотними водами 

відведено  966,91 тонн  БСК5  та 4609,66 тонн ХСК. 

Розподіл скидів органічних речовин в 2020 р.  по галузям наведено  на 

діаграмах. 
 

БСК5 :  промисловість – 200,91 тонн   

             с/г – 9,7 тонн  

            жкг – 738,5 тонн    

            інші (в т.ч. транспорт) – 17,8 тонн  
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Рис. 2.3 Обсяг скиду  БСК5 (тис. тонн)у поверхневі водні об’єктибасейну 

р.Дністра в 2020 р. 

 

ХСК :  промисловість – 1078,66 тонн 

 с/г – 61,10 тонн  

жкг і побутового обслуговування – 3367,8 тонн    

            інші (в т.ч. транспорт) – 102,1тонн  
 

 
Рис. 2.4 Обсяг скиду ХСК (тис. тонн) у поверхневі водні об᾿єкти басейну 

р. Дністра в 2020 р. 

 

2.1.1.1. Дифузні джерела 
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Забруднення органічними речовинами за рахунок дифузних джерел 

визначається домогосподарствами сільського населення, які не підключені до 

каналізаційних мереж. Водовідведення таких індивідуальних господарств 

здійснюється шляхом накопичення у відстійниках, з яких стічні води 

фільтруються в ближні горизонти підземних вод. 

 

2.1.1.2. Точкові джерела. 

Таблиця 2.1 
 

 

Область 

Об`ємзворотнихвод 

без 

нормативно-

чистих без 

очистки, 

млн. м
3
 

Кількість забруднюючих 

органічних речовин, що скидалися 

в 2020 р. разом зі зворотними 

(стічними) водами, тонн 

 

БСК 5 

 

ХСК 

Львівська 19,017 252,1 652,4 

Івано-Франківська 46,733 206 1900,3 

Тернопільська 18,011 351,31 1548,66 

Чернівецька 2,939 24,7 43,4 

Хмельницька 8,406 112,8 406,4 

Вінницька 0,72 8,9 48,9 

Одеська 1,611 11,1 9,6 

Всього по басейну  

Дністра  
97,437 966,91 4609,66 

 

Основними забруднювачами органічними речовинами басейну Дністра  є 

такі підприємства, як: 

- КП «Стрийводоканал» м. Стрий (скинуло зі зворотними водами 

118,1 тонн  БСК5  та 237,4 тонн ХСК), КП «Дрогобичводоканал» міської ради  

(64,2 тонн  БСК5 , 146,5 тонн ХСК), ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»   (10,9 тонн  

БСК5, 30,5 тонн ХСК), МКП «Миколаївводоканал» (9,2 тонн  БСК5,  28,1 тонн 

ХСК) Львівської області;   

- КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ (104,2 

тонн БСК5, 1070,5 тонн ХСК), ТОВ «Карпатнафтохім»  м. Калуш  (56 тонн  

БСК5, 557,10 тонн ХСК)Івано-Франківської області;  

- ДКП «Чернівціводоканал» с.Митків (6,6 тонн  БСК5, 10,1 тонн 

ХСК), Хотинське ВУЖКГ (14,6 тонн  БСК5, 21,2 тонн ХСК), Сокирянське 

ВУЖКГ (0,9 тонн БСК5, 7,3 тонн ХСК) Чернівецької області; 

- КП «Тернопільводоканал» м. Тернопіль (229,9 тонн  БСК5, 1230,8 

тонн ХСК),КП «Чортківське ВУВКГ» м. Чортків (6,5 тонн  БСК5, 35,2 тонн 

ХСК) Тернопільської області;  

- Могилів-Подільське МКП «Водоканал» (7,6 тонн  БСК5, 41,4 тонн 

ХСК) Вінницької області;  

- КП «Міськтепловодоенергія»  м. Кам`янець-Подільський (94,9 тонн  

БСК5, 287,8 тонн ХСК), КП ВКГ «Джерело» м. Волочиськ   (8,4 тонн  БСК5, 

37,6 тонн ХСК)  Хмельницької області;   

- КП «Окнянський комунальник» с-ще Окни Красноокнянського р-ну 

(3,0 тонн ХСК), філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» (8,2 тонн  БСК5 ),  АТ 



«Одеський консервний завод дитячого харчування»  (Кучурганська філія) (2,2 

тонн  БСК5 , 5,5  тонн ХСК) Одеської області. 

Таблиця 2.2  
Населений пункт БСК5, тонн ХСК, тонн 

Львівська область 

м. Стрий 118,1 237,4 

м. Дрогобич 64,4 147 

м. Львів 6,2 36,7 

м. Новий Розділ 10,9 30,5 

м. Трускавець 9,1 20,5 

м. Моршин 4,9 12,3 

Івано-Франківська область 

с. Ямниця Тисменицького р-ну 104,50 1073,5 

м. Калуш 56,40 559,5 

м. Долина 13,00 70,50 

м. Надвірна 10,10 70,70 

м. Болехів 0,30 1,10 

Тернопільська область 

м. Тернопіль 229,9 1230,8 

м. Чортків 6,60 35,60 

м. Бережани 26,90 1,90 

Чернівецька область 

м. Чернівці 6,6 10,1 

с-ще Кельменці 1,1 2,9 

м. Сокиряни 0,9 7,4 

м. Новодністровськ 0,7 1,8 

м. Хотин 15,4 21,2 

Хмельницька область 

м. Кам`янець Подільський 94,9 287,8 

м. Волочиськ 8,4 37,6 

м. Дунаївці 2,9 26,6 

с-ще Чемерівці 1,5 20,7 

с-ще Віньківці 0,7 5,6 

Вінницька область 

м. Могилів Подільський  7,60 41,40 

Одеська область 

м. Біляївка 8,2 0,0 

м. Роздільна 2,2 5,5 

с-ще Окни 0,0 3 

с-ще Овідіополь 0,7 1,1 

 

Домінуючу частку забруднення органічними речовинами в басейні 

Дністра визначають такі населені пункти, як: Стрий, с. Ямниця Івано-

Франківської області, Тернопіль та Кам`янецьПодільський. 

 

2.1.2. Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами - це забруднення сполуками азоту, 

фосфору , заліза та кремнію.  

Біогенні  речовини у поверхневі водні об’єкти басейну річки Дністер 

надходять з комунальними, промисловими та сільськогосподарськими стічними 

водами. 



В 2020 р. в басейн річки Дністер відведено  зі зворотними водами 238,3 

тонн азоту амонійного, 27,2 тонн нітритів, 2401,35 тонн нітратів та 271760,37  

кг фосфатів. Відповідно в 2019 р.  було відведено 232 тонн азоту амонійного, 27  

тонн нітритів, 2409 тонн нітратів та  299400  кг фосфатів із зворотними водами 

в басейн Дністра. 

Домінуюча частка забруднення біогенними речовинами надходить від 

підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування. 

 

2.1.2.2. Точкові джерела. 

Таблиця 2.3 
 

 

 Область  

Об`єм 

зворотних вод 

без норм.-

чистих без 

очистки, 

млн. м
3
 

Кількість забруднюючих біогенних 

речовин, що скидаються разом зі 

зворотними (стічними) водами 

Азот амо-

нійний 

тонн 

Нітрати, 

тонн 

Нітрити,  

тонн 

Фосфати,  

Кг 

Львівська 19,017 83,3 211,9 3,4 31672,9 

Івано-Франківська 46,733 26,4 1325,8 5,3 128337,4 

Тернопільська 18,011 89,8 580,85 10,0 90834,87 

Чернівецька 2,939 3,4 13,0 0,0 1313,4 

Хмельницька 8,406 32,3 208 8,2 19096,8 

Вінницька 0,72 1,3 7,3 0,0 428,9 

Одеська 1,611 1,8 54,5 0,3 76,1 

 Всього по бас. Дністра  97,437 238,3 2401,35 27,2 271760,37 

Основними забруднювачами біогенними речовинами басейну Дністра  є 

такі підприємства, як: 

- КП «Стрийводоканал» м. Стрий (скинуло зі зворотними водами 62,8 

тонн азоту амонійного, 9,6 тонн нітратів, 6898,1 кг фосфатів), КП 

«Дрогобичводоканал» (6,2 тонн азоту амонійного, 147,5 тонн нітратів, 14949,3 

кг фосфатів), ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»  (10,0 тонн нітратів, 1851,8 кг 

фосфатів),  МКП «Миколаївводоканал» (800,4 кг фосфатів), ПАТ 

«Жидачівський  целюлозно-паперовий комбінат» (1296,3 кг фосфатів)  

Львівської області; 

- КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ (15,6 

тонн азоту амонійного, 897,1 тонн нітратів, 3,0 тонн нітритів, 83585,2 кг 

фосфатів), ТОВ «Карпатнафтохім»  м. Калуш  (2,7 тонн азоту амонійного, 306 

тонн нітратів, 0,8 тонн нітритів, 32219,1 кг фосфатів) Івано-Франківської  

області;  

- КП «Тернопільводоканал» м. Тернопіль (41,3 тонн  азоту 

амонійного, 567,4 тонн нітратів, 9,3 тонн нітритів, 73285,1 кг фосфатів),КП 

«Чортківське ВУВКГ» м. Чортків (3688,4 кг фосфатів) Тернопільської області;  

- ДКП «Чернівціводоканал» с. Митків (0,3 тонн азоту амонійного, 3,2 

тонн нітратів), Хотинське ВУЖКГ (2,9 тонн азоту амонійного, 797,0 кг 

фосфатів), Сокирянське ВУЖКГ (5,7 тонн нітратів, 306,1 кг фосфатів) 

Чернівецької області; 

- Могилів-Подільський МКП «Водоканал» (0,3 тонн азоту 

амонійного, 5,8 тонн нітратів, 250,1 кг фосфатів) Вінницької області;  



- КП «Міськтепловодоенергія»   м. Кам`янець-Подільський (31,4 

тонн  азоту амонійного, 195,4 тонн нітратів, 6,3 тонн нітритів, 15455,3 кг 

фосфатів), КП ВКГ «Джерело» м. Волочиськ   (5,9 тонн нітратів, 1730,2 кг 

фосфатів)  Хмельницької області;   

- КП «Окнянський комунальник» (скинуло зі зворотними водами 4,8 

тонн  нітратів), КП «Білгород-Дністровськводоканал» (47,3 тонн  нітратів), АТ 

«Одеський консервний завод дитячого харчування»  (Кучурганська філія) (73,0 

кг  фосфатів).  

 

2.1.3. Забруднення небезпечними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами поверхневих  вод відбувається 

внаслідок надходження у водойми з стічними водамиважких металів,  

пестицидів. 

Контроль за вмістом забруднюючих речовин у випусках стічних та 

зворотних водах на даний час в основному складається з визначення вмісту 

показників, передбачених проектами ГДС водокористувачів.  

За даними звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна) по басейну 

Дністра  в 2020 р. було скинуто 71 кг марганцю, 75,4 кг міді, 9,2 кг нікелю,  28 

кг хрому загального та 390,8 кг цинку. Скид важких металів у поверхневі водні 

об’єкти басейну Дністра здійснювався в Івано-Франківській,  Хмельницькій та 

Одеській областях.  

 

2.1.3.2. Точкові джерела. 

Таблиця 2.4 
 

 

Область 

Об`єм зворотних 

вод без норм.-

чистих без 

очистки,млн. м
3
 

Кількість забруднюючих небезпечних 

речовин, що скидаються разом зі 

зворотними (стічними) водами, кг 

марга-

нець 
мідь нікель  

хром 

загальний 
цинк  

Львівська 19,017 - - - - - 

Івано-Франківська 46,733 1 7 - 26,3  379 

Тернопільська 18,011 - - - - - 

Чернівецька 2,939 - - - - - 

Хмельницька 8,406 - 8,4 9,2  1,7  10,2 

Вінницька 0,72 - - -  - 

Одеська 1,611 - - - - 1,6 

Всього по бас. Дністра  97,436 1 5,4 9,2  28,0  390,8 

 

Основними забруднювачами небезпечними речовинами басейну Дністра  

є такі підприємства, як: 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ (67 кг міді, 

15 кг хрому загального, 379 кг цинку), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»   м. 

Надвірна  (71,0 кг марганцю),ТОВ «Світ шкіри» м. Болехів (11,3 кг хрому 

загального) Івано-Франківської області;  

- КП «Міськводоканал»  м. Дунаївці  (1,85 кг міді, 2,4 кг нікелю, 2,9 

кг цинку), КП ВКГ «Джерело» м. Волочиськ   (3 кг міді, 3,9 кг нікелю, 3,2 кг 

цинку),   КП «Городоккомунсервіс» (2 кг міді, 1,7 кг хрому загального,  2,3 кг 

цинку) Хмельницької області;   



- КП «Водопостач» с-ще Овідіополь (1,6 кг цинку) Одеської області. 

Таблиця 2.5 
 

Населений пункт Марганець, 

кг 

мідь, 

кг 

Нікель, 

кг 

Хром загальний, 

кг 

Цинк, 

кг 

Івано-Франківська область 

с. Ямниця Тисменицького р-ну - 67 - 15 379 

м. Болехів - - - 11,30 - 

м. Надвірна 71 - - - - 

Хмельницька область 

м. Городок - 2,0 - 1,7 2,3 

м. Дунаївці - 1,9 2,5 - 3,0 

м. Волочиськ - 3,0 3,9 - 3,2 

с-ще Віньківці - 0,6 1,6 - 0,3 

с-ще Ярмолинці - 0,7 1,0 - 0,9 

с-ще Нова Ушиця - 0,2 0,2 - 0,5 

Одеська область 

с-ще Овідіополь  - - - - 1,6 

 

2.1.4. Хвостосховища як джерела аварійного забруднення і впливу 

забрудненими територіями. 

У РБР Дністра ідентифіковано 32 хвостосховища - накопичувача 

промислових відходів, які переміщаються з місць їх утворення переважно 

гідравлічним способом і зберігаються в рідкому, шламо- і пасти. З них 31 

об'єкти знаходиться на території 11 підприємств енергетичної, нафтогазової та 

хімічної галузей промисловості, розташованих в Івано-Франківській і 

Львівській областях. Один об'єкт підприємства енергетичної галузі 

промисловості, виявлений на території Одеської області, вимагає уточнення в 

частині накопичених відходів. 

Хвостосховища двох підприємств енергетичної промисловості 

представлені п'ятьма накопичувачами промислових відходів. На одному з 

найбільших підприємств України з виробництва теплової і електричної енергії 

розташовані два золовідвалу, шлаковідвалу і гідровідвалу. Шляхом 

гідравлічного видалення промислових відходів підприємства в цих 

хвостосховищах накопичено 36 млн. Тонн паливного шлаку, зольного пилу і 

шламу від освітленої води. Частина об'єктів розташована на відстані приблизно 

80 м від водосховища на р. Гнила Липа, 550 м від струмка Безіменний, який 

впадає в цю річку і 1,2 км від самої річки. Територія гідровідвалу прилягає до 

правого берега р. Гнила Липа. Інші об'єкти цього підприємства розташовані 

ближче, ніж в 1,5 км від р. Дністер. Хвостосховище іншого енергетичного 

підприємства розташоване в заплаві струмка Сапогів, що впадає в р. Кропивник 

(притока р. Сівки). Це золошлакоотвала з 1,9 млн. тонн паливного шлаку і золи, 

які утворюються в процесі спалювання вугілля для виробництва теплової та 

електричної енергії. 

Серед підприємств нафтогазової промисловості в РБР Дністра 

ідентифіковано шістнадцять шламонакопичувачів, що належать чотирьом 

підприємствам. У 60 м від р. Ворона, правої притоки р. Бистриці 

Надвірнянської, розташоване два нафтошламонакопичувача нафтопереробного 

заводу, що містять нафтошлам механічного очищення стічних вод і осад від 



зачистки нафтових і мазутних резервуарів загальним об'ємом 7,5 тис. тонн. На 

іншому нафтопереробному заводі розташовано три накопичувачапромислових 

відходів - в 10 м від струмка Безіменного, який впадає в р. Тисменицю, ів 580 м 

від самої річки розташовані два шламонакопичувача з 21,7 тис. тонн 

нафтошламу, ще один шламонакопичувач з 18,1 тис. тонн нафтошламу 

механічного очищення стічних вод знаходиться в 25 м від р. Раточіна, яка 

впадає в р. Тисмениця. Решта одинадцять об'єктів, розташовані в районір. 

Смерека, що впадає в р. Дуба, струмка Яр, що впадає в р. Лущава, і р. 

Тисмениця, зберігають відходи двох підприємств нафтогазовидобувної 

промисловості загальним обсягом 11,7 тис. тонн нафтошламу. 

На п'яти підприємствах хімічної промисловості в РБР Дністра 

розташоване десять хвостосховищ. В районі Калуського гірничопромислового 

району, де протікають річки Фрунілув і Кропивник, знаходяться два 

шламонакопичувача підприємства з виробництва нафтохімічної продукції, що 

зберігають 10,2 тис. Тонн шламу очистки промислової води і гипохлоритного 

стічних вод. Один шламонакопитель з 420 т. шламу очистки промвод 

розташований в 1,2 км від р. Бистриця. Решта три підприємства хімічної 

промисловості, розташовані в РБР Дністра, є нечинними. При цьому 

підприємства мають на балансі хвостосховища, які перебувають в аварійному 

стані і несуть реальну загрозу для РБР: 

- три хвостосховища, що містять промислові відходи видобутку і 

збагачення калійно-магнієвих руд. Загальний обсяг накопичених відходів -26 

млн. м3, з них 18 млн. м3 рідкої фази і 8 млн. м3 твердої фази. Накопичувачі 

розташовані приблизно в 60 м від р. Кропивник і на відстані 1,15 км від р. 

Сівки, правої притоки Дністра; 

- три хвостосховища з об'ємом відходів 85 млн. м3, накопичених в 

результаті видобутку і збагачення сірчаних руд і виробництва мінеральних 

добрив, розташовані на відстані 380 м від р. Дністер; 

- одне хвостосховище, розташоване в 100 м від струмка Безіменного, 

який впадає в р. Слоніца (права притока р. Тисмениця), містить 12,74 млн. м3 

відходів підприємства з видобутку і збагачення калійних руд, з яких 2,85 млн. 

м3 рідкої фази і 9,89 млн. м3 твердої фази. 

 

2.1.5. Аварійне забруднення та вплив забруднених територій (полігонів, 

майданчиків, зон тощо). 

ЗаданимиДержавноїекологічноїінспекціїуТернопільськійобластівстановле

но, що стічні води через очисні 

спорудискидаютьсязперевищеннямвстановленихнормативівГДС наступними 

підприємствами:ПідволочиськеУЖКГ (р. Збруч); КП «Козова комунсервіс» (р. 

Коропець); КП «Добробуд» (р.Золота Липа) – 0,141 млн.м
3
 забруднених без 

очистки. КП «Тернопільводоканал» (р. Серет); КП «Товстенське КП» 

(р.Тупа).Аварійні скиди у 2020 році по зазначених підприємствах відображені 

уданихзвітності 2ТП-водгосп(річна)згіднонаданих протоколів. 

Державною екологічною інспекцією Карпатського округу зафіксовано 

одну аварійну ситуацію, пов’язану з відключенням від електропостачання 

очисних споруд КП «Житловик» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. Внаслідок аварійної ситуації відбулось порушення роботи очисних 



споруд, що привело до скидання стічних вод підприємства у р. Дністер з 

перевищеним вмістом забруднюючих речовин. 

 

2.1.6. Гідроморфологічні зміни. 
Гідроморфологічні зміни мають переважно антропогенне походження і 

включають різні форми втручання людини в природний стан морфології русла, 

берегів, заплави річок, а також на гідрологічний режим річки. Вони є однією з 

головних водно-екологічних проблем (істотним тиском). До основних видів 

діяльності людини, які призводять до гідроморфологічних змін в річковому 

басейні Дністра в межах Хмельницької області відноситься: будівництво 

штучних водойм, забудова території (урбанізація) та сільськогосподарська 

діяльність. 

На території Чернівецької області головним антропогенним чинником, 

що призвів до істотної зміни р. Дністер є будівництво Дністровської ГЕС та 

Буферного водосховища в його руслі. 

В межах Одеської області гідроморфологічні зміни у басейні Дністра 

представлені одамбуванням заплави р. Дністер та його рукава Турунчук, 

будівництвом гребель на малих водотоках, замуленням тальвегів та, навпаки, 

розробкою руслових та заплавних кар’єрів. 

 

2.1.6.1. Порушення вільної течії річок. 

Львівська область. До основних чинників, які порушують вільну течію 

річки та обмежують міграцію риби чи інших живих організмів належать греблі, 

загати та інші споруди, що перетинають русло від одного берега до іншого. 

Основним критерієм віднесення споруди до такої, що негативно впливає 

на швидкість течії чи міграцію біоресурсів, є висота споруди  більше 0,3 м для 

річок, де переважають риби родини коропових та 0,8 – де домінують риби 

родини лососевих. 

Гідроенергетичний потенціал басейну Дністра є дуже великий. 

Обумовлено це, перш за все, значною водністю карпатських рік, яка 

виражається модулем річкового стоку, 20 – 30 л/с з 1 км
2
; у той же час як на 

рівнинній Україні цей показник коливається в межах 0,5 – 5,0 л/с з 1 км
2
. Крім 

того, карпатський гірський рельєф характеризується значними похилами 

водотоків, що є одним з  основних компонентів для енергетичного сектору. 

На річках басейну Дністра в межах Львівської області розташовані дві  

МГЕС: 

- Явірська (р. Стрий – с. Явора Турківського району), з потужністю 

500 кВт. введена в експлуатацію у 2008 році. 

- Новошицька (р.Бистриця – с.Новошичі Дрогобицького району), з  

потужністю 120 кВт. Введена в експлуатацію у 2013 році. 

Греблі, збудовані на цих водотоках не включають в себе рибоходи, а їх 

висота не дозволяє рибі самовільно і безперешкодно мігрувати вздовж річки. 

Крім цього в басейні налічується 11 водосховищ, та безліч великих 

ставків, греблі яких повністю перекривають русло, сповільнюють швидкість 

течії, створюючи підпір в річці та негативно впливають на міграцію живих 

організмів. Лише гребля водосховища в с. Доброгостів Дрогобицького району 

оснащена рибоходом, що дає можливість рибі вільно проходити через неї. 



Таблиця 2.6.  

Греблі на річках басейну Дністра на території Львівської області 

Річка 
Назва греблі (географічна 

прив’язка) 
Висота греблі 

Прохідніс

ть для 

риби 

Бар Гребля протиповеневого 

водосховища в с. Унятичі 

Дрогобицького району 

Максимальна 

висота 13,3 м 

Ні 

Солониця Гребля питного водосховища в м. 

Трускавець 

Максимальна 

висота 12 м 

Ні 

Уличанка 

(Колодниця) 

Гребля водосховища в с. 

Доброгостів Дрогобицького району 

Максимальна 

висота 12 м 

Так 

Уличанка 

(Колодниця) 

Гребля ставка в с. Уличне 

Дрогобицького району 

Максимальна 

висота 10 м 

Ні 

Вишниця Гребля ставка на землях 

Модрицької с/р Дрогобицького 

району (оренда ТзОВ «Алексік») 

Орієнтовна 

висота 4,0 м 

Ні 

Вишниця Гребля ставка в на землях 

Модрицької с/р Дрогобицького 

району (користувач – 

Бориславський газопереробний 

завод) 

Орієнтовна 

висота 4,0 м 

Ні 

Луг 
Гребля Ходорівського ставу, м. 

Ходорів, вул. Шевченка 
2 - 4 м 

Ні 

Барвінка 
Гребля озера «Барвінок»,м. Новий 

Розділ, вул. В. Чорновола 
6 - 7 м 

ні 

Щирка 

Гребля ставів Миколаївської 

рибомеліоративної станції, за 

межами с. Кагуїв 

2 - 3 м 

Ні 

Колодниця 
Гребля колишнього млина,  

смт. Розділ, вул. М. Грушевського 
2 - 3 м 

Ні 

Дністер Долобівська гребля (с. Долобів 

Самбірського району) 

>2 м Ні 

Щирка 

Гребля на водосховищі 

"Щирецьке" (с. Наварія 

Пустомитівського району) 

6 м Ні 

Верещиця Гребля на Янівському водосховищі 

(с. Ів.Франкове Яворівського 

району) 

Максимальна 

висота 4,43 м 

Ні 

Верещиця Гребля на водосховищі 

"Великолюбінське" (смт. Великий 

Любінь Городоцького району)  

Максимальна 

висота 4,4 м Ні 

Верещиця Гребля на водосховищі 

"Дроздовицьке" (с. Дроздовичі, 

Галичанівська с/р Городоцького 

району)  

>4 м. Ні 

Верещиця Гребля на водосховищі 

"Черлянське" (с. Черляни, 

Городоцького району)  

Максимальна 

висота 2 м Ні 

Івано-Франківська область. Враховуючи ряд звернень екологічних і 

громадських організацій України до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України та інших інстанцій щодо екологічної 

небезпеки потенційного будівництва малих ГЕС та ГАЕС у відповідності з 



прийнятим розпорядженням облдержадміністрації від 16.03.2012 року № 152 

«Про створення робочої групи, яким призупинено будівництво дериваційних 

ГЕС в області» та вказівки Держводагенства України від 05.04.2012р. № 

1724/01/11-12 Івано-Франківським обласним управління водних ресурсів 

призупинено дію виданих погоджень місць розташування малих ГЕС, 

технічних умов, погоджень проектів землеустрою та проектної документації на 

будівництво малих ГЕС та ГАЕС до врегулювання на законодавчому рівні 

процедури будівництва об’єктів малої гідроенергетики в Карпатському регіоні.  

Тернопільська область. Греблі, рампи, загати та інші споруди, що 

перетинають русло від одного берега до іншого порушують вільну течію річки 

та обмежують міграцію риби та інших живих організмів. При цьому критерієм 

віднесення споруди до такої, що порушує течію та міграцію, є висота споруди 

більше 0,3 м для річок де переважають риби родини коропових та 0,8 м – де 

домінують види риби родини лососевих. 

Таблиця 2.7.  

Греблі на річках басейну Дністра 
Річка, 

 

Назва греблі  

(географічна прив’язка) 

висота 

греблі,

м
 

Прохідність 

для риби 

1 2 3 4 

М 5.2.0.04 Басейн р. Золота Липа 

р. Золота Липа 

ЧОР/ДНІСТЕР/1077 
Бережанське водосховище, м. Бережани  

49
0
 27

1
  0.17

11
  Пн  -  24

0
  56

1
  26.49

11
  Сх. 

4,0 забезпечена, 
рибозахисні 

решітки 

встановлені 
М 5.2.0.04 Басейн р. Коропець 

р. Коропець 

ЧОР/ДНІСТЕР/1050 
 Козівське водосховище , м. Козова 

49
0
 26

1
 41.80

11
  Пн   - 25

0
  08

1
 11.26 

11
 Сх 

9,0 забезпечена, 

рибозахисні 

решітки 

встановлені 
М 5.2.0.04 Басейн р. Стрипа 

р. Стрипа 
ЧОР/ДНІСТЕР/984 

Ставок в с. Мала Плавуча 3  

  Стр. Б/назви, Ставок   м. Бучач . Бучацький р-н 

49
0
 04

1
 06.4

11
  Пн – 25

0
 21

1
 22.7

11
 Сх 

4,5  

Стр. Б/назви, пр. 

пр. р. Стрипа 

ставок с. Переволока Бучацький р-н 

49
0
 06

1
 40.9

11
  Пн—25

0
 21

1
 22.7

11
 Сх 

 

6,57  

р. 

Висушка/984/104 

 

ставок в с.М. Ходачків Козівський р-н 3,0  

р. Стрипа 

Вовчківецька 

с. Кабарівці Зборівський р-н 4,34  

р. Вільховець 
ЧОР/ДНІСТЕР/984/

17 

Ставок с. Пилява Бучацький р-н 

49
0
 06

1
 47.4

11
  Пн – 25

0
 21

1
 57.5

11
 Сх 

3,0  

М 5.2.0.06 Басейн р. Серет 

р. Золота 
ЧОР/ДНІСТЕР/994 

Ставокв смт. Золотий Потік Бучацького р-ну 

48
0
 55

1
 04.9

11
  Пн  -  25

0
 20

1
 43.5

11
  Сх 

6,0  

р. Джурин 
ЧОР/ДНІСТЕР/963 

Ставок в с Трибухівці Бучацький р-н 

49
0
 03

1
 54.0

11
 Пн -  25

0
 32

1
 40.7

11
Сх 

2,0  

ставок в с. Слобідка  Заліщицький р-н 3,96 

р. Серет  
ЧОР/ДНІСТЕР/921 

Залозецькі водосховища  № 1-5 , смт Залізці 

Зборівського р-ну 

5,5 забезпечена, 
рибозахисні 

решітки 



49
0
 48

1
 3.79

11
 Пн. -   25

0
 22

1
 50.64

11
 Сх. встановлені 

Горішньо-Івачівське водосховище , с. Горішній 

Івачів    Тернопільського р-ну 

49
0
 39

1
 59

11
  Пн - 25

0
 34

1
 28.24

11
  Сх 

3,8 забезпечена, 

рибозахисні 
решітки 

встановлені 

Тернопільське водосховище, м. Тернопіль 

49
0 

33
1
 3.56

11
  Пн.  - 25

0
  34

1
  28.24

11
  Сх 

8,0 забезпечена, 

рибозахисні 
решітки 

встановлені 
р. Серет Лівий 
ЧОР/ДНІСТЕР/921/23

1/1 

Ставок в с. Загір’я Зборівський р-н ?  

Ставок в с. Серетець Зборівський р-н 4,98 

Р.Руда 

ЧОР/ДНІСТЕР/921/

169 

Ставок в с. Домаморич Тернопільський р-н 3,66  

р. Довжанка 

ЧОР/ДНІСТЕР/921/

173 

Ставок в с. Цебрів Зборівський р-н 3,4  

р. Гнізна , 

 ліва пр. р. Серет 

ЧОР/ДНІСТЕР/921/

133 

Ставок в с. Базаринці ,поверхневий водозабір 

ТОВ «Радехів-цукор»(Збаразький підрозділ)  

49 
0
 40

1
 12.29

11
 Пн   -25

0
  47

1
  27.27

11
 Сх 

6,8 забезпечена, 

рибозахисні 
решітки 

встановлені 

с. Ст. ЗбаражЗбаразький р-н 2,85 

стр. Боричівка  
ЧОР/ДНІСТЕР/921/133/1

6 

ставок  в с. Боричівка Теребовлянський р-н 5,7  

ставок  в с. Піддубина Теребовлянський р-н 1,49 

р. 

ДзюраваЧОР/ДНІСТ

ЕР/921/133/43/6 

ставок в с. Романове Село Збаразький р-н 4,7  

р. Гнила 

Рудка 

ЧОР/ДНІСТЕР/921/114 

Ставок в с. Почапинці Тернопільський р-н 5,6  

р. Серет  
ЧОР/ДНІСТЕР/921 

Янівська ГЕС , с. Долина Теребовлянського р-ну 

49
0
 13

1
 14.25

11
  Пн -  25

0
 42

1
 14.71

11
  Сх 

2,75 забезпечена, 

рибозахисні 
решітки 

встановлені 
Скородинське водосховище, Скородинська ГЕС 

Чортківського р-ну 

49
0
 5

1
 9.76

11
  Пн - 25

0
 45

1
 13.93

11
 Сх 

9,50 забезпечена, 

рибозахисні 
решітки 

встановлені 

Більче-Золотецьке водосховище ,  Більче-

Золотецька ГЕС Борщівського р-ну 

48
0
 46

1
 33.14

11
 Пн – 25 

0
51

1
 52.91

11
 Сх 

8,3 забезпечена, 

рибозахисні 
решітки 

встановлені 

Касперівське водосховище,  Касперівська  ГЕС  

Заліщицького р-ну 

48
0
 40 

1
9.54 

11
Пн – 25

0
 51

1
 12.67

11
 Сх 

17,5 забезпечена, 

рибозахисні 

решітки 
встановлені 

р. Тупа  
ЧОР/ДНІСТЕР/921/

7 

с. Ворвулинці Заліщицького р-ну 3,10  

М 5.2.0.07  Басейн р.Нічлава 

 ставок в с. Ланівці Борщівський р-н 

48.85
0
 23

1
 33

11
 Пн  -  25.99

0
 19

1
 24

11
 Сх 

4,5  

р. Нічлавка, права  

пр. р. Нічлава 

ЧОР/ДНІСТЕР/872/

60 

Котівське водосховище с. Теклівка 

 Гусятинський р-н 

49
0
 3

1
 28.26

11
 Пн – 25

0
 55

1
 23.25

11
 Сх  

6,5 забезпечена, 
рибозахисні 

решітки 

встановлені 

р. Нічлава 

ЧОР/ДНІСТЕР/872 
Борщівське водосховище м. Борщів 

48
0
 47

1
 22.03

11
 Пн -26

0
 4

1
 44.53

11
 Сх 

8,5 забезпечена, 

рибозахисні 

решітки 
встановлені 

р. Циганська, ліва 

пр. р. Нічлава  

ЧОР/ДНІСТЕР/872/

Мушкатівське водосховище  

с. Мушкатівка .Борщівського р-ну 

5,25 забезпечена, 

рибозахисні 

решітки 

встановлені 



Чернівецька область.Дністровське водосховище створено на 

рівнинному плато в глибоко врізаній долині Дністра, з різко виразною 

асиметричною долиною. Дно водосховища швидко замулюється тому, що 

основна частина твердого стоку з водозабірного басейну річки, що поступає у 

водосховище з верхньої частини басейну річки, залишається в ньому. 

Розташування Дністровського водосховища порівняно неподалік від Карпат 

зумовлює доволі значні коливання рівня води під час проходження паводків. У 

верхньому б’єфі рівень води може змінюватись на 40-50 см. за 12 год. 

Хмельницька область.Вільна течія річок порушується внаслідок 

будівництва гребель та загат, які перекривають русло від одного берега до 

іншого. На річках басейну Дністра майже всі штучні водойми (водосховища та 

ставки) руслові. Їхні греблі повністю перетинають русло, порушують вільну 

течію річок та обмежують міграцію риб та інших живих організмів. Сумарна 

довжина ділянок русел річок які знаходяться в підпорі  становить 147 км. 

Висота гребель ставків  1 – 6 м,  водосховищ  6 – 11 м. 

Вінницька область.У басейні Дністра більшість штучних водойм 

(водосховища й ставки) – руслові. У Вінницькій області в басейні Дністра 

розташовано 7 водосховищ, загальною площею 0,77 тис.га. Сумарний об’єм 

11 48
0
 48

1
 41.88

11
 Пн – 26

0
 6

1
 22.0

11
 Сх 

Ставок в с. Лосяч.Борщівського р-ну 

48.90
0
 13

1
 33

11
 Пн  -  26.09

0
 43

1
 20

11
 

4,5 недостатня 

Ставок в с. Цигани Борщівського р-ну 

48.87
0
 13

1
 33

11
  Пн  -  26.10

0
 12

1
 51

11
 Сх 

1,5 Обмежена 

М 5.2.0.08  Басейн р. Збруч 

р.ВолчокЧОР/ДНІСТ

ЕР/833/216/6 
ставок в с. СкорикиПідволочиського р-ну 2,79  

р. Сновида 
ЧОР/ДНІСТЕР/833/194 

ставок в с. Качанівка Підволочиського р-ну 5,7  

р. Збруч 

ЧОР/ДНІСТЕР/833 

П’ятничанське водосховище, П’ятничанська ГЕС, 

с. Бережанка Борщівський р-н 

48
0
 49

1
 1.98

11
 Пн – 26

0
 15

1
 23.85

11
 Сх 

8,5 забезпечена, 
рибозахисні 

решітки 

встановлені 

р. Гнила 

ЧОР/ДНІСТЕР/833/

136 

ставок в с. Кошляки Підволочського р-ну 3,3  

ставок в с. Скорики Підволочського р-ну 2,79 

ставок в с. Остап’є Підволочського р-ну 4,55 

р. 

ГнилкаЧОР/ДНІСТЕР

/833/136/45 

ставок в с. ГниличкиПідволочиського р-ну 2,22  

стр.Б/назви с. Бурдяківці Борщівського р-ну 73  

р.Голодні Стави ставок с. Перемилів Гусятинський р-н 

 

4,17  

р. Рудка  Мала 
ЧОР/ДНІСТЕР/872/60/24 

ставок в х.Рудки(Хоростківськам/р Гусятинський  рн 

 

2,83  

Стр. Б/назви с. Мислова Підволочиськийр-н 6,5  

М 5.2  Басейн р. Дністер 

стр.Б/назви ставок в смт.М.-Подільська Борщівський 

рн 

 

1,65  

стр. Б/назви ставок в смт.М.-Подільська Борщівський 

рн 

 

3,8  



водосховищ на території області становить 17,3 млн м3. Крім того, 

розташовано ще 2 водосховища Дністровського каскаду.  

В управлінні щоденно ведеться контроль за рівнями води 

наСкалопільському водосховищі на річці Мурафа (басейн р. Дністер) на 

території Вінницької області. Рівень води Скалопільського водосховища 

впродовж року знаходився  в межах 154,80 – 155,40 м при НПР-155,0 м. 

Також нараховується 982 ставки, загальною площею 2,95 тис.га. Їхні 

греблі повністю перетинають русло, порушують вільну течію річок, 

перетинають шляхи міграції риби та перешкоджають поширенню інших живих 

організмів.  

Одеська область.Греблі, рампи, загати та інші споруди, що перетинають 

русло від одного берега до іншого порушують вільну течію річки та обмежують 

міграцію риби та інших живих організмів. При цьому критерієм віднесення 

споруди до такої, що порушує вільну/природну течію та міграцію живих 

організмів, споруди в руслі річки (греблі та інші) висотою:  

- вище 0,7 м для річок, де переважають риби родини лососевих; 

- вище 0,3 м для річок, де переважають риби родини коропових. 

На річках Дністер та Турунчук в межах зони діяльності порушення 

вільної течії відсутнє. 

В межах районів практично на кожній балці з глибиною ерозійного врізу 

(а на малих водотоках вона не завжди є опосередкованим показником площі 

водозбору) більше 2-3 м розташована гребля.  

 

2.1.6.2. Порушення гідравлічного зв’язку русла річки та прилеглої частини 

заплави. 

Львівська область. Зменшення природної заплави річки є фактором, 

який негативно впливає на екологічний стан водних тіл. Прикарпаття належить 

до одного з найбільш паводконебезпечних регіонів Європи. Основними 

причинами формування паводків на річках басейну Дністра, які повторюються 

3-8 разів на рік, є природно-кліматичні особливості Карпатського регіону. 

Великі похили приток Дністра, особливо у верхів’ї, значна кількість опадів та 

мала пропускна спроможність русел річок – все це обумовлює раптовість та 

бурхливий характер проходження весняної повені та дощових паводків.  

З метою протиповеневого захисту на сьогоднішній день в басейні Дністра 

на території Львівської області побудовано 157 різних протипаводкових 

споруд, загальною довжиною 571,6 км, що  дає можливість захищати від 

затоплення  населені пункти, виробничі об’єкти  та угіддя на площі 53684 га. 

Найбільш обдамбована ділянка Дністра в районі населених пунктів 

Гординя– Чайковичі– Сусолів – Мости –Монастирець та притока  р.Стрв’яж на 

ділянці Бабино –Луки – Долобів. 

Проте захист життя та майна людей, господарських об’єктів є не менш 

важливим ніж добрий екологічний стан водних ресурсів. З метою знайдення 

шляхів вирішення цієї проблеми останнім часом дамби та інші протипаводкові 

споруди будуються локально для захисту того чи іншого населеного пункту, а 

не суцільно вздовж усієї річки. Також при будівництві необхідно враховувати 

максимально широкий міждамбовий простір, спорудження польдерів чи 

ємкостей, які б затоплювалися під час проходження високих вод, будівництво 



шлюзів-регуляторів для подачі води у віддалені від основного русла водні 

об’єкти (озера, притоки, тощо). 

Івано-Франківська область. В басейні Дністра на території Івано-

Франківської області, насамперед, в результаті наслідків проходження стихії у 

червні 2020 за кошти резервного фонду було відновлено, станом на 1 січня 2021 

р. наступні захисні споруди в басейні р. Дністра (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8. 

Відновлені захисні споруди в басейні Дністра на території 

Івано-Франківської області, які пошкоджені паводком 2020 року 
п/п Назва об’єкта Потужність, км 

1 

Відновлення дамби на р. Лімниця в с. Бабин Середній 
Калуського району Івано -Франківської області, пошкодженої 
стихією 12-25 червня 2020 року. Капітальний ремонт 

 

Відновлення насипу дамби 0,130 
Влаштування призми з великогабаритного каменю 0,180 
Закріплення відкосу дамби великогабаритним каменем 0,180 

2 

Відновлення дамби на р. Лімниця в  с. Перевозець Калуського 

району Івано-Франківської області, пошкодженої стихією 12 -

25 червня 2020 року. Капітальний ремонт 

 

відновлення дамби 1,100 

півзагати 1 шт 

ремонт головки на водовипусках 3 шт 

3 

Відновлення берегоукріплення  р. Бистриця Солотвинська в с. 

Старий Лисець Тисменицького району Івано-Франківської 

області, пошкодженого стихією 12-25 червня  2020 року. 

Капітальний ремонт 

 

влаштування підпірну габіону стінку 0,147  

4 

Відновлення берегоукріплення на р. Чечва в с.Верхній 

Струтинь Рожнятівського району  

Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 12-

25 червня  2020 року. Капітальний ремонт 

 

влаштування прокопу 0,218 

влаштування кріплення берега габіонною підпірною 

стінкою відкосного типу 
0,170 

5 

Відновлення берегоукріплюючих споруд на р.Лімниця в 

с.Блюдники Галицького району Івано-Франківської області, 

пошкоджених стихією 12-24 червня 2020 року. Капітальний 

ремонт 

 

закріплення дамби залізобетонними плитами ПР10-10 260шт. 

влаштування упору з габіонами 44 шт.  

влаштовано призму з великогабаритного каменю 1,120  

Влаштування прокопу 0,426 

6 

Відновлення дамби на р.Бистриця Солотвинська в с.Раковець 

Богородчанського району Івано-Франківської області, 

пошкодженої стихією 12-24 червня 2020 року. Капітальний 

ремонт 

 

закріплення дамби великогабаритним каменем 0,054 

влаштування призми 0,065 

7 
Відновлення об'єкта "Будівництво лівобережної водозахисної дамби на 

р.Чечва біля с.Сваричів Рожнятівського району" Івано-Франківської 

області, пошкодженої стихією 12-24 червня 2020 року. Капітальний 
 



п/п Назва об’єкта Потужність, км 
ремонт 

відновлення дамби 0,150 
регулювання русла 0,320 
влаштування призми дамби 0,210 
закріплення укосу дамби габіонами 0,150 

8 

Відновлення дамби на р.Свіча в с.Підбережжя, Болехівська міська рада, 

Івано-Франківської області, пошкодженої стихією 12-24 червня 2020 року. 

Капітальний ремонт 
 

відновлення дамби 0,130 
регулювання русла 0,960 
влаштування призми дамби 0,130 
кріплення плитами 0,072 

9 

Відновлення об’єкта «Захист с.Яблунька від затоплення водами 

р.Бистриця Солотвинська (дамба) в с.Яблунька Богородчанського району» 

Івано-Франківської області, пошкодженої стихією 12-24 червня 2020 року. 

Капітальний ремонт 

 

відновлення двох ділянок  0,240 
влаштування призми 0,302 
кріплення дамби великогабаритним каменем 0,240 

10 

Капітальний ремонт водозахисної дамби на р.Бистриця Солотвинська 

с.Підлісся на території Підліської сільської ради Загвіздянської ОТГ 

Тисменицького району Івано-Франківської області 
 

відновлення дамби (насип) на діл. №1 0,144 
відновлення півзагати на діл.№1 0,240 
 влаштування прокопу на діл. №2 0,350 

11 

Відновлення дамби на р.Дністер в с.Побережжя Тисменицького 

району Івано-Франківської області, пошкодженої стихією 12-24 червня 

2020 року. Капітальний ремонт 
 

відновлення дамби 0,208 
Відновлення призми 0,218 

12 

Відновлення дамби на р.Бистриця Надвірнянська в с.Назавизів 

Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої стихією 

12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт 
 

регулювання русла ріки 0,375 
відновлення насипу дамби 0,308 
влаштування призми 0,420 
закріплення верховий укос дамби кам'яним накидом 0,308 

13 

Відновлення об'єкта "Ліквідація наслідків паводку на р.Бистриця 

Надвірнянська (берегоукріплення) в м.Надвірна Надвірнянського району 

Івано-Франківської обл.", пошкодженого стихією 12-24 червня 2020 року. 

Реконструкція. 

 

відновлення дамби, а саме призми з великогабаритного каменю 0,408 
влаштування водовипуску 1 шт 

Тернопільська область. 

В Тернопільській області протипаводкові дамби будуються локально для 

захисту того чи іншого населеного пункту чи господарського об’єкту, а не 

суцільно вздовж річки. 

Чернівецька область.Зменшення природної заплави річки є фактором, 

який негативно впливає на її екологічний стан. 

На даний час у зв’язку із функціонуванням Дністровської ГАЕС 

проводиться будівництво гідротехнічної захисної споруди правого берега р. 

Дністер довжиною 5525 метрів. 



Хмельницька область. Вздовж русел річок річкового басейну Дністра в 

межах області відсутні  гідротехнічні споруди, які б порушували гідравлічний 

зв’язок між руслами річок та заплавами. В звітному році у верхніх частинах 

басейнів річок через природні фактори гідравлічний зв’язок був незначний. При 

відсутності  на протязі року значних повеней і паводків річки майже не 

підживлювали ґрунтові води заплав. А в меженні періоди  року  рівні підземних 

вод в межах заплав були низькими і  не забезпечували достатнього живлення 

річкам, внаслідок чого водність річок була дуже низькою, окремі малі річки  у 

верхніх частинах басейнів пересихали (р. Студениця, р. Тернава). В нижніх 

частинах басейнів внаслідок глибокого врізу русла річок отримували дещо 

більше живлення ґрунтовими водами.  

Вінницька область. Порушення гідравлічного зв’язку русла та прилеглої 

частини заплави  в річковому басейні Дністра практично не відбувається, 

оскільки відсутні суцільні протипаводкові дамби. Локальні дамби, що 

захищають окремі населені пункти або господарські об'єкти, дамби заплавних 

водойм, незначна забудова заплав істотно не впливає на їхній гідравлічний 

зв’язок із руслом, оскільки не носить масового характеру. 

Одеська область. Заплави та водно-болотні угіддя відіграють важливу 

роль в екологічній єдності річкових екосистем, а також велике значення з точки 

зору забезпечення/досягнення доброго екологічного статусу водних тіл. 

Зменшення природної заплави річки є фактором, який негативно впливає 

на екологічний стан водних тіл.  

Для обмеження/ліквідації антропогенного навантаження на водно-

болотні угіддя/природні заплави рекомендується такі заходи : 

- захист та збереження існуючих водно-болотних угідь та заплав для 

забезпечення  доброго екологічного статусу водних тіл, протипаводкового 

захисту та зменшення забруднення; 

- обмеження господарської діяльності в заплавах; 

- дотримання принципу «не нашкодь» при здійсненні 

руслорегулюючих; 

- берегоукріплювальних та інших гідротехнічних робіт в заплавах. 

Одамбування заплав відбувається з метою розширення площ 

сільськогосподарських угідь та захисту їх від підтоплення, а також захисту від 

підтоплення населених пунктів, та будівництва рибогосподарських водойм. 

На сьогодні на острівній частині заплави р. Дністер одамбовано 

сільгоспугіддя СГ ТОВ «Троїцьке» (площа 1100 га) та СГТОВ «Дружба 

народів» (площа 200 га). 

Захищено дамбами с. Градениці (уздовж Кучурганського лиману 1,5 км), 

с. Яськи (уздовж рукавів Шпакове гирло та Турунчук 5 км) та м. Біляївка 

(окремими ділянками уздовж р. Турунчук та р. Дністер (ВОС «Дністер»)). 

У 60-70-х роках минулого століття була спроба налагодити вирощування 

рису та штучно створених у заплаві водоймах. Але через недостатню величину 

ефективних температур від цього відмовились, а водойми реконструйовано під 

рибогосподарські. Дамба, що їх захищає сполучається з захисною дамбою села 

Яськи та має довжину 1,5 км. 

Також під рибогосподарські водойми одамбовано заплавну р. Дністер 

біля м. Біляївка та с Маяки (загальна протяжність одамбування 5,5 км). 



Ведеться одамбування заплавної частини лівобережжя р. Турунчук між 

існуючим ставковим господарством (ТОВ «Бестіс-Систем» та ТОВ 

Одесарибгосп») та м. Біляївка з метою створення рибоводних ставків. 
 

2.1.6.3. Гідрологічні зміни. 

Басейн Дністра (8,7% від площі України) охоплює малі річки східних 

схилів Українських Карпат і річки південно-західної частини Подільської 

височини. У басейні налічується 14886 малих річок сумарною довжиною 32,3 

тис. км. Середня густота річкової мережі – 0,65 км/км2. Площа водозбірного 

басейну річки перевищує 72 тис. км
2
. За рахунок різноманітності кліматичних 

та орографічних умов ступінь розвитку гідрографічної мережі і характеристика 

річок в окремих частинах території досить відмінні. 

За умовами живлення і відповідно до орографічних і кліматичних 

особливостей розрізняють три основні групи рік: гірські річки, які 

характеризуються проходженням паводків протягом цілого року; річки височин 

з високою весняною повінню та серією літніх дощових паводків; рівнинні 

степові річки, які характеризуються високою хвилею весняної повені та 

невеликим стоком в іншу частину року; нерідко річки тут пересихають[3]. 

Стік води. Основна характеристика водності річки  Дністер – середній 

багатолітній стік або норма річного стоку – змінюється по території басейну в 

значних межах.  В карпатській частині басейну в середньому щорічно випадає 

800-1000 мм опадів на рік, тому стік в даній області є більш або менш 

рівномірно розподілений протягом року, відповідно до режиму випадання 

опадів. У рівнинній частині басейну, де опадів випадає в середньому до 600-750 

мм на рік основна частина стоку проходить у весняний період, у зв’язку з 

таненням снігових запасів. У південній Причорноморській частині басейну 

Дністра більшість річок характеризуються періодичним стоком, який 

спостерігається під час сніготанення та випадання інтенсивних дощів. 

Неоднорідність характеристик стоку добре прослідковується за даними модуля 

стоку рік басейну, які змінюються від 14,9 до 32,7 л/с км
2
 в гірській частині 

Дністра та від 7,46 до 11,3 л/с км
2
 в Передкарпатті (виключаючи транзитні 

річки). На ріках західної частини лівобережжя Дністра (Щерек, Зубра, Свіж, 

верхів’я Гнилої Липи, Коропець, Серет) середні багатолітні модулі річного 

стоку змінюються від 3,52 (р. Коропець – м. Підгайці) до 5,33  л/с км
2
 (р.Гнила 

Липа – м. Рогатин); в нижній течії цих рік вони знижуються і коливаються від 

3,42 до 4,70 л/с км
2
. В південній рівнинній частині Дністра середні річні модулі 

стоку знижуються більш різко і складають 1,01 (р. Канар – с. Севірово) та 0,73 

л/с км
2
 (р. Реут – м. Бельци) [2,3]. Значний вплив на природний стік 

досліджуваної території, особливо в її середній та нижній частинах, справляє 

господарська діяльність, виражена в перерозподілі стоку протягом року 

внаслідок зарегульованості його численними водосховищами та ставами, як 

великими так і малими. 

Внутрішньорічний розподіл стоку. Неперервне чергування паводків 

різної величини та інтенсивності є однією з головних особливостей 

гідрологічного режиму Дністра та його приток, які мають зону живлення в 

Карпатах. Лише на притоках, із зоною живлення в рівнинній частині басейну, 

спостерігається різко виражений весняний паводок та стійка межень. Через 



часті паводки, в басейні Дністра майже зовсім не виражений меженний період, і 

розподіл стоку по окремих місяцях в багатолітньому розрізі проходить 

порівняно рівномірно. 

В середньому багатолітньому розрізі на Дністрі, а також на його 

карпатських притоках найбільші середньомісячні витрати припадають на 

квітень та березень (квітень дещо вище). Порівняно рівномірно розподіляється 

стік між літніми місяцями, витрати яких дещо менші середніх весняних витрат. 

Якщо на долю кожного весняного місяця припадає 13-15%, то середні витрати 

літніх місяців складають 7-10% річного стоку. З жовтня починається зниження 

середніх витрат, яке продовжується до весняного підйому наступного року. 

Найменші середньомісячні витрати припадають на лютий, складаючи 3-5% 

річного стоку (рис.1). 

  

а)    б)  
 

Рис. 2.12. Внутрішньорічний розподіл стоку в гірській частині басейну 

Дністра у середні за водністю роки: а) р. Дністер – с. Розвадів; б) р. Гнила Липа 

– м. Рогатин. 

 

Рівні води. Паводки. Орографічні особливості будови басейну Дністра та 

своєрідність в розподілі опадів протягом року є причиною також своєрідного 

розподілу висоти рівня води протягом року. 

Дослідження Вишневського П.Ф. над максимальними річними рівнями 

води за багатолітній період підтверджують, що коливання максимальних 

річних рівнів води на Дністрі та його притоках визначаються природними 

коливаннями кліматичних факторів, які змінюються з року в рік. Максимальні 

річні рівні, зазвичай, пов’язані з проходженням паводків. В окремі роки 

вищими є рівні під час весняної повені. Разом з тим, трапляються випадки, коли 

підйоми рівня відбуваються через утворення заторів і зажорів. 

По характеру розподілу коливань рівня протягом року на Дністрі можна 

виділити три категорії років: 

1) роки з переважаючою весняною повінню та порівняно невеликими 

паводками протягом іншої частини року; 

2) роки з відсутньою яскраво вираженою повінню, з переважаючими 

паводками в літньо-осінній сезон; 

3) роки з неперервним чергуванням паводків, однаково великими як 

весною, так і в літньо-осінній період. 

Паводки Дністра формуються на фоні стійкого підземного живлення 

річки. Найбільша величина підземного живлення спостерігається в період 



весняної повені (березень-травень), найменша в період серпень-вересень. З 

приходом осені частка підземного живлення набуває досить стійку величину. 

Відтак водний режим річок басейну Дністра потребує більш детального 

вивчення, аналізу багаторічних змін мінімальних та максимальних витрат води 

та складного паводкового режиму, для більш продуктивного використання 

річкового стоку даного регіону і запобіганню можливих негативних 

гідрологічних явищ. 
 

2.1.6.4. Модифікація морфології річок. 

Модифікація морфології річок є інтегрованим показником, який включає 

в себе згідно вимог стандарту Європейського Союзу CEN № 14614 оцінку 14 

параметрів  антропогенних змін параметрів русла, потоку, берегів, прибережної 

зони та заплави. Значних морфологічних змін зазнали лівобережні притоки 

Дністра у верхніх частинах басейнів в результаті осушення перезволожених 

земель. При будівництві осушувальних систем спрямлялися русла, змінювалися 

їхні параметри (ширина, глибина, швидкість течії). Сумарна довжина 

спрямлених русел річок в річковому басейні Дністра біля 11 км. В межах 

прибережних зон та заплав річок змінювався водний режим і відповідно 

змінювалася прибережна рослинність, а на розорюваних ділянках заплав 

природна рослинність  повністю знищена.  

В басейні побудовано  близько 26 міжгосподарських осушних систем, 

загальною площею 208329 га. Серед них найбільші: Верещицька, Тершаківська, 

Болозівська, Тисменицька, Щирецька, Дністер-Стрв’яжська, Бистрицька, 

Бережницька. 

Дністер відноситься до тих  річок, які здавна використовуються у 

багатьох сферах господарської діяльності: водопостачанні, рибному 

господарстві та рекреації. Відповідно до господарських потреб здійснювалося 

регулювання та розчистка русла, зарегулювання стоку. Наприкінці ХІХ-ХХ 

століття на багатьох ділянках верхньої течії до м. Розвадова здійснено 

спрямлення русла. 

Варто відмітити, що морфологічних змін зазнали русла та береги річок. З 

метою захисту населених пунктів від шкідливої дії повеневих та паводкових 

вод, на гірських річках басейну Дністра проведено руслорегуюючі та 

днопоглиблюючі роботи. Заплава рівнинних річок басейну широко 

використовується для потреб сільськогосподарського виробництва, під сіножаті 

та городництво. Як наслідок, відбувається змив ґрунту та добрив в русла річок 

під час сніготанення чи інтенсивних опадів. 

Найбільших змін зазнало русло р. Дністер після будівництва на ньому 

Дністровської ГЕС та ГАЕС: відбуваються процеси замулення ложа 

водосховища внаслідок осідання завислих часток з річок, що живлять 

водосховище,затоплення суходільних територій під час водопілля, підтоплення 

суходільних територій внаслідок підняття грунтових вод, руйнування берегів. 
 


