
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС 
України та НАН України  
Проспект Науки, 37, 03028 

Київ, Україна 

Tel.: +380 (44)525 12 50 

Fax: +380 (44) 525 63 63 

E-mail: uhmi@uhmi.org.ua 

www.uhmi.org.uа 

Водна ініціатива Європейського Союзу для країн Східного партнерства 

Загальна характеристика району 

 басейну річки Дніпро 

Навчальний семінар  
“Розроблення плану управління річковим басейном: 

 характеризація, навантаження, вплив” 

11-12 грудня 2018 року, Київ 



Мета роботи – зібрати всю наявну на даний час інформацію стосовно району 
річкового басейну Дніпра з метою подальшого її використання в якості 

інформаційного базису для розроблення Плану управління річковим басейном 
(ПУРБ) 





Основні характеристики басейну Дніпра (I) 

- Загальна площа басейну – 504 тис. км2. 

- Басейн річки Дніпро є транскордонною системою: 
  20% його площі знаходиться в Російській Федерації, 
  23% – Республіці Білорусь та 57% – у межах України.  
- Бере початок на висоті 252 м над рівнем моря, 
  різниця висоти витоку і гирла становить 220 м,  
  середній похил становить 11 см на 1 км.  
- Довжина судноплавної ділянки 

  становить 1018 км. 



Основні характеристики басейну Дніпра (II) 



Основні характеристики басейну Дніпра (III) 



Специфічні характеристики басейну Дніпра (I) 

Затоплення, що стались у минулому в районі 

 басейну річки Дніпро   

Території, які мають потенційно значні ризики 

           затоплення в районі басейну річки Дніпро   



Специфічні характеристики басейну Дніпра (II) 

Пляжі та рекреаційні зони в межах басейну р. Дніпро, 

які не відповідають стандартам на мікробне забруднення  

Карта-схема місць для риболовлі  



Специфічні характеристики басейну Дніпра (III) 

Мережа нафтопроводів  

Газотранспортна мережа   



Дякую за увагу! 



Водні ресурси району басейну 
річки Дніпро  

Гребінь  
Василь Васильович, 

 доктор географічних наук, 
професор 
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Район басейну річки Дніпро з 
суббасейнами 
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Гідрографічна мережа басейну 
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Кількість річок різного порядку в межах  
району басейну річки Дніпро 

 

За класифікацією Водної Рамкової Директиви ЄС 
2000/60/ЄС: 

  

• малі (10-100 км2) – н/д (604 мають довжину > 10 км)  
• середні (100-1000 км2) - 615  

• великі (1,0-10 тис. км2) - 66  

• дуже великі річки (понад 10 тис. км2) - 15 
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Поділ басейну в гідрографічному відношенні: 
- правобережжя р. Прип’ять; 
- лівобережжя Дніпра; 
- правобережжя Дніпра,  
- нижній Дніпро. 
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Озера району басейну річки Дніпро 

• Переважно заплавного походження (озера-стариці), але 
зустрічаються льодовиково-акумулятивні (моренні) та карстові 
озера. 

• Найбільші за площею озера розташовані у межах Волинського 
Полісся (Волинська та Рівненська області).  Це озера Люб’язь, 
Нобель, Біле та інші.    

• На геопорталі Держводагентства України розміщено інформацію 
щодо 91 озері в межах району басейну Дніпра, що мають площу 
понад 0,5 кв. км. 
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Штучні та істотно змінені водні об’єкти 

в межах району басейну річки Дніпро 

Найбільшими істотно зміненими 
водними об’єктами є водосховища 
Дніпровського каскаду. 
 

Площа водної поверхні каскаду – 6,88 тис. 
км кв. 

Повний об’єм – 43,7 км куб. 
Корисний об’єм – 18,6 км куб. 
Корисний об’єм до рівня навігаційного 
спрацювання – 9,2 км куб. 
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Експлуатація водосховищ каскаду 

Здійснюється на основі “Правил експлуатації…” 
прийнятих у 2003 р. Ними враховано пріоритетність 
водокористування окремих галузей господарства: 
- комунальне господарство; 
- промисловість; 
- гідроенергетика; 
- водний транспорт; 
- рибне господарство. 
Повинні також підтримуватися мінімальні екологічні 
витратив нижніх б’єфах гідровузлів.  
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Штучні та істотно змінені водні об’єкти 

в межах району басейну річки Дніпро 

• Крім Дніпровського каскаду, в межах району басейну 
функціонує 498 водосховищ (повний об’єм – 2,2 км куб.; 
Корисний об’єм – 1,8 км куб.). Найбільше водосховищ в 
межах:  

• Дніпропетровської обл. – 101 шт. 
• Полтавської обл. – 69 шт. 
• Київської обл. – 59 шт. 
• В межах району басейну Дніпра побудовано 24043 ставка 

повним об’ємом 2,1 км куб. Найбільше ставків в межах: 
• Дніпропетровської обл. – 3292 шт. 
• Київської обл. – 2931 шт. 
• Полтавської обл. – 2688 шт. 
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Ресурси поверхневих вод району басейну 
річки Дніпро 

Середній багаторічний природний стік  
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Ресурси поверхневих вод району басейну 
річки Дніпро 

Середній багаторічний стік з урахуванням 
господарського впливу  
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• Верхній Дніпро (г/п Неданчичі) – 592 м3/с; 
• Прип’ять  (гирло) – 426 м3/с; 
• Десна (гирло) – 350 м3/с. 
Інші:  Тетерів, Рось, Сула, Псел, Ворскла, Оріль, 

Самара. 
  

Середній багаторічний природний об’єм стоку Дніпра в 
гирлі становить 53,3 км3. 

Середній багаторічний об’єм стоку Дніпра в створі 
Каховської ГЕС за період її експлуатації (1956-2015 рр.) 
становить 41,9 км3.  
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Ресурси поверхневих вод району басейну 
річки Дніпро 

Найбільші притоки в межах України  



Внутрішньорічний розподіл стоку,  
м куб/с 
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Сезонний розподіл стоку, % 
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Карта основних водоносних горизонтів 
підземних вод України 
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Основні гідрогеологічні структури в 
межах району басейну річки Дніпро 

• Волино - Подільський артезіанський басейн (частка 
ресурсів від загальних по басейну – 19,0%); 

•  Український масив тріщинних вод (10,4%); 
• Прип’ятський артезіанський басейн (0,7%); 
• Дніпровський артезіанський басейн (63,4%); 
• Донецька гідрогеологічна складчаста область (2,4%); 
• Причорноморський артезіанський басейн (4,1%). 

 

26 



Оцінка запасів та ресурсів підземних вод 
в межах району басейну річки Дніпро 

• Прогнозні ресурси підземних вод в басейні Дніпра 
складають 38151,37 тис. м3/добу, або 60% суми всіх 
ПРПВ України. 

• Експлуатаційні запаси підземних вод – 7213,56 тис. 
м3/добу або 44% всіх ЕЗПВ України. 

• Величина видобутку підземних вод в басейні Дніпра 
складала на 2017 р. 1885,3 тис. м3/добу, або близько 
26,1 % від їх експлуатаційних запасів та лише 4,9 % 
від прогнозних ресурсів підземних вод в межах 
району басейну Дніпра. 
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