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• Аналіз антропогенних навантажень

короткий огляд суттєвих чинників та впливів діяльності
людини на стан поверхневих та підземних вод, у тому числі:
Оцінка забруднення зосередженими скидами стічних вод,
Оцінка забруднення дифузними джерелами забруднення, 
включаючи висновки землекористування,
Оцінка впливів на кількісний стан води, включаючи
відведення води,
Аналіз інших впливів діяльності людини на стан води.
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Відповідно до пункту 2 статті 132

та статті 16 Водного кодексу

України, Постанови Кабінету

Міністрів України від 18 травня

2017 р. №336, з метою

визначення основних антропо-

генних впливів на стан

поверхневих вод треба

розробити та затвердити

Методику основних антро-

погенних навантажень та їх

впливів на стан поверхневих вод



Структурною одиницею ПУРБ є розділ - визначення основних
антропогенних навантажень та їхніх впливів на стан поверхневих вод, у
тому числі від точкових та дифузних джерел:

- забруднення органічними речовинами;

- забруднення біогенними речовинами;

- забруднення небезпечними речовинами;

- аварійне забруднення та вплив забруднених територій (полігонів,
майданчиків, зон тощо);

- гідроморфологічні зміни: порушення вільної течії річок, порушення
гідравлічного зв’язку русла річки та прилеглої частини заплави, гідрологічні
зміни; модифікація морфології річок.

План управління річковим басейном



Для чого проводять вуизначення антропогенних 
навантажень та здійснюють оцінку їхніх впливів ?

- уточнення екологічних цілей;

- складання Програми моніторингу;

- розроблення та виконання заходів для досягнення екологічних
цілей.



Основні кроки розробки плану

Визначення основних антропогенних 
навантажень та їх впливів

Ідентифікація масивів 
поверхневих вод

Оцінка екологічного та хімічного 
стану / потенціалу

Програма заходів для досягнення / 
підтримки доброго стану



Чинник

Зростання населення

Навантаження

Скид стічних вод

Стан

Збільшений вміст поживних речовин

Вплив Зміна структури 
біотичних угрупувань (ріст 
водоростей)

Програма заходів

Реконструкція  ОС

Схема оцінки антропогенних 
навантажень та їхніх впливів

Чинник – антропогенна діяльність, яка може впливати на масив поверхневих вод



Результат оцінки – клас ризику

Категорії Назва категорії

1 - ша

«без ризику» –

для МПВ ризик недосягнення екологічних цілей

відсутній

2- га

«ризик можливий» –

МПВ можливо знаходиться під ризиком

недосягнення екологічних цілей

3 -я «під ризиком» –

недосягнення екологічних цілей для МПВ

За результатами оцінки основних антропогенних навантажень та

їх впливів, МПВ розподіляються на три категорії:



Етапи оцінки
основних антропогенних навантажень та 

їх впливів

Оцінка основних антропогенних навантажень та їх впливів

складається з чотирьох послідовних етапів:

1. Опис «чинників», зокрема землекористування, промисловості,

сільського господарства та інших видів діяльності, які створюють

навантаження, незалежно від їхніх фактичних впливів.



Загальна класифікація «чинників».

Дифузне джерело

Вода стічна, відведена з забудованої території, 
на якій вона утворилася внаслідок випадання 
атмосферних опадів

Поверхневий стік з  територій зайнятих 
сільськогогосподарськими, лісовими угіддями  

Точкове джерело
Стічні води, що утворилися в  процесі

господарсько-побутової і виробничої діяльності
Скид кар’єрних (шахтних) вод, 
Скид з місць видалення відходів, з місць 

накопичення забруднених грунтів
(шламовідвали, хвостосховища)

Аквакультура
Використання речовин, 

які мають токсичні
властивості і здатні до 

накопичення

Вплив галузей економіки, які в своїй діяльності
використовують зазначені речовини

Забір води Зменшення витрати води в МПВ
Морфологічні зміни берегокріплення, спрямлення русла

днопоглиблення



Етапи оцінки
основних антропогенних навантажень та їх впливів

2. Визначення переліку основних антропогенних навантажень

на МПВ, видів водокористування шляхом врахування масштабу

навантаження. Основними антропогенними навантаженнями є:

- навантаження, пов’язані з забрудненням МПВ від дифузних та

точкових джерел;

- кількісні антропогенні навантаження;

- гідроморфологічні зміни;

- антропогенні навантаження, які безпосередньо впливають

(кількісно або якісно) на живі водні організми.



Етапи оцінки
основних антропогенних навантажень та їх впливів

3. Оцінка впливів спричинених основних антропогенними

навантаженнями.

Оцінка впливів на МПВ здійснюється за кількісною інформацією,

яка описує стан МПВ та/або навантажень, що діють на нього.

Використання даних моніторингу стану МПВ обов’язкове для

уточнення оцінки антропогенних навантажень та їх впливів.

Аналіз основних антропогенних навантажень дозволяє оцінити

наявність впливів для кожного з МПВ та визначити перелік

забруднюючих речовин для району річкового басейну.



4. Оцінка ризику недосягнення екологічних цілей для МПВ.

Оцінка ризику досягнення чи недосягнення екологічних цілей
здійснюється за критерієм визначеними в даній Методиці з
використанням всієї наявної інформації щодо МПВ та судження
експертів.

Оцінка ризику досягнення чи недосягнення екологічних цілей
повинна бути перевірена або підтверджена результатами
моніторингу в наступному циклі планування.

Оцінка ризику досягнення чи недосягнення екологічних цілей повина
бути виконана в першу чергу для найбільш значущих МПВ
(наприклад, забір води води для питних потреб, скид стічних вод у
великих обсягах і т.д.).

Етапи оцінки
основних антропогенних навантажень та їх впливів



Типи гідроморфологічних змін

Група гідроморфологічних змін Типи гідроморфологічних змін 

1. Порушення безперевності 
потоку води та середовищ

1. Поперечні штучні споруди в 
руслі річки, порушення 
безперервності потоку води та 
руху наносів і міграції риб, інших 
гідобіонтів

2. Зміни гідрологічного режиму

2. Забір води

3. Регулювання стоку (ставки, 
водосховища)

4. Коливання рівнів води нижче 
поперечних штучних споруд у 
руслі

3. Морфологічні зміни
5. Порушення природних 
морфологічних характеристик 
річок



Критерії оцінки ризику невиконання екологічних цілей

«без ризику» «можливо під 
ризиком» «під ризиком»

Відсутність поперечних 
штучних бар’єрів в руслі 
або є бар'єри, які 
обладнані рибоходом, 
що функціонує та 
забезпечує міграцію 
риби

Відсутня 
достовірна 
інформація 
щодо 
функціонування 
рибоходу

Один або декілька 
поперечних штучних 
бар'єрів в руслі без 
рибоходів

1. Порушення безперевності потоку води та середовищ



Критерії оцінки ризику невиконання екологічних цілей

«без ризику» «можливо під 
ризиком» «під ризиком»

Менше середньорічної
витрати 75%
забезпеченості для
малих та середніх річок
та 90% забезпеченості
для великих та дуже
великих річок

Немає
достовірної
інформації

Більше
середньорічної
витрати 75%
забезпеченості для
малих та середніх
річок та 90%
забезпеченості для
великих та дуже
великих річок

2. Забір води



Критерії оцінки ризику невиконання екологічних цілей

«без ризику» «можливо під 
ризиком» «під ризиком»

Довжина зони підпору
менше або сумарна
довжина декількох
підпорів менше 10%
загальної довжини МПВ

Немає
достовірної
інформації щодо
довжини зони
підпору або
сумарна
довжина
декількох
підпорів 10-30%
загальної
довжини МПВ

Довжина зони
підпору понад або
сумарна довжина
декількох підпорів
більше 30% від
загальної довжини
МПВ

3. Регулювання стоку (водосховища, ставки)



Критерії оцінки ризику невиконання екологічних цілей

«без ризику» «можливо під 
ризиком» «під ризиком»

Добові коливання рівнів
води відсутні або не
перевищують протягом
більшої частини року

Немає
достовірної
інформації про
коливання рівнів
води

Добові коливання
рівнів води
перевищують
протягом більшої
частини року.
Межами МПВ є
нижній б’єф споруди
та місце нижче за
течією, де величина
коливання змен-
шується щонаймен-
ше на 70%

4. Коливання рівнів води нижче поперечних штучних споруд у 
руслі



Критерії оцінки ризику невиконання екологічних цілей

«без ризику» «можливо під 
ризиком» «під ризиком»

Перший клас за
морфологічними
показниками або менше
30% загальної довжини
МПВ належить до
класів 3-5

Немає
достовірної
інформації або
від 30 до 70%
загальної
довжини МПВ
належить до
класів 3-5 та від
10 % до 30%
загальної
довжини МПВ –
до класів якості
4-5

Більше 70%
загальної довжини
МПВ належить до
класів 3-5 або
більше 30%
загальної довжини
МПВ належить до
класів 4-5

5: Морфологічні зміни
(за результатами моніторингу за 5-ти бальною шкалою)



Критерії оцінки ризику невиконання екологічних цілей

Категорія Назва категорії

1
«без 

ризику»

Відсутні значні гідроморфологічні зміни (поперечні штучні
споруди, водосховища, забори води, коливання рівнів
води нижче поперечних штучних споруд). Морфологія
річки є майже природна або слабо модифікована. МПВ
цієї категорії розглядаються як природні за
гідроморфологічними показниками

2
«можливо 

під 
ризиком»

Кількість та якість даних недостатня для застосування
критеріїв, відсутня оцінка гідроморфологічних змін, або
морфологія річки є помірно модифікованою. Ця категорія є
тимчасовою, а МПВ підлягає додатковій оцінці і
віднесенню до першої або третьої категорії

3
«під 

ризиком»

Одна або декілька гідроморфологічних змін, а морфологія
річки є значно модифікованою, тобто належить до 4-5
класів. Ці МПВ розглядаються як кандидати до істотно
змінених МПВ.



Критерії оцінки основних антропогенних навантажень та їхніх впливів

для хімічних та фізико-хімічних показників наведено в Додатку 2.

Зазначені критерії включають:

• два показники основних антропогенних навантажень для оцінки

забруднення з точкових джерел (тип та величина навантаження);

• два показники основних антропогенних навантажень з дифузних

джерел (сільське господарство - рослинництво та тваринництво).

Оцінка основних антропогенних навантажень та їхніх впливів



Для критеріїв тип та величина навантажень, використовуються три
категорії ризику: «без ризику»; «можливо під ризиком»; «під ризиком».

Картографічне представлення результатів є наступне:

Критерії оцінки ризику недосягнення екологічних цілей

Категорії Назва категорії Позначення

1 «без ризику» зелений

2 «можливо під ризиком» жовтий

3 «під ризиком» червоний

Якщо оцінка передбачає значний ступінь невизначеності, такі МПВ
треба віднести до категорії «ризик можливий».
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МПВ РАЙОНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІПРО

1. Категорія «річки» – 2145 МПВ

2. Категорія «озера» – 9 МПВ

3. Категорія «штучні МПВ» – 74 МПВ

4. Категорія «кІЗМПВ» – 1712 МПВ

5. Категорія «перехідні води» – 2 

ВСЬОГО МПВ: 3942



МПВ СУББАСЕЙНУ РІЧКИ ДЕСНА
1. Категорія «річки» – 123 МПВ

2. Категорія «озера» – 1 МПВ

3. Категорія «штучні МПВ» – 8 МПВ

4. Категорія «кІЗМПВ» – 137 МПВ

ВСЬОГО МПВ: 269
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Масовий баланс забруднення
або оцінка потоків забруднення



ЯК ПРОСТО ОЦІНИТИ ПОТОКИ ЗАБРУДНЕНЬ?
Завод з

очищення
стічних вод

Промислове
переробне

підприємство

Рибне
господарство

Сільська
санітарія

Органічні 
добрива

Добрива
Пестициди

Р
I
Ч
К
А

Прямий випуск

Прямий випуск

Прямий випуск

Непрямий випуск
5 % або більше

БалансЗбір урожаю
Обробка перегною

Перколяція N
15-80 %

Ерозія P
3-10 %



European Union Water Initiative Plus for the Eastern Partnership Workshop, Kyiv, December 11-12, 2018

•Population Населення
• Industry Виробництво
•Agriculture Сільське господарство

Діяльність людини HUMAN ACTIVITIES:



Population Industry Agriculture

European Union Water Initiative Plus for the Eastern Partnership Workshop, Kyiv, December 11-12, 2018

Населення - 20,7 млн. осіб

Розподіл населення за адміністративним принципом

Адміністративний устрій  -
19 областей та м. Київ



European Union Water Initiative Plus for the Eastern Partnership Workshop, Kyiv, December 11-12, 2018

Міське – 74% Сільське –
26%

Загальна динаміка  чисельності населення
Співвідношення між кількістю міських і сільських населених пунктів 

у басейні Дніпра та кількістю мешканців



European Union Water Initiative Plus for the Eastern Partnership Workshop, Kyiv, December 11-12, 2018

Всього 192 міста

Неофіційно
4 млн. чол.

Офіційно 2,84
млн. чол.

Kyiv Dnipro

Офіційно 1,06 
млн. чол.

Динаміка населення м. Київ



European Union Water Initiative Plus for the Eastern Partnership Workshop, Kyiv, December 11-12, 2018

Всього у басейні Дніпра 177 діючих 
каналізаційно-очисних споруд  

Розподіл  кількості населення та потужності
очисних споруд за величиною міських

агломерацій
Ступінь підключення населення до

очисних споруд за величиною міських
агломерацій

98 % стічних вод обробляється 
методом біологічного очищення

Від комунальної галузі надходить 
74,7% забруднених стічних вод 



European Union Water Initiative Plus for the Eastern Partnership Workshop, Kyiv, December 11-12, 2018

ДніпроводоканалКиївводоканал 

Бортницька станція аерації  - 3 блоки по 600 тис. м3 / добу 
Загальна потужність  - 1,8 млн.  м3 / добу

Побутові стоки м. Києва та міст-супутників: Вишгород, Ірпінь, 
Вишневе, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Новосілки, 
Софіївська Борщагівка, Петропавловська Борщагівка, Гатне, а також 
стоки промислових підприємств

Центральна станція аерації - 330 тис. м3 / добу
Лівобережна станція аерації – 177 тис. м3 / добу
Південна станція аерації – 45 тис. м3 / добу

Загальна потужність – 542 м3 / добу

Побутові стоки та стоки промислових підприємств

http://vodokanal.dp.ua/inf/otchk/l/01.jpg
http://vodokanal.dp.ua/inf/otchk/l/01.jpg
http://vodokanal.dp.ua/inf/otchk/l/03.jpg
http://vodokanal.dp.ua/inf/otchk/l/03.jpg






www.euwipluseast.eu

www.facebook.com/euwiplus/

THANK YOU 

Oksana Konovalenko
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