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 Проект ПУРБ пілотного суб-басейна української частини 
верхнього Дніпра розроблений в рамках впровадження 
проекту ЄС «Охорона довкілля міжнародних  річкових 
басейнів»- EU project EPIRB у 2014-2015 роках, 
представлений на нараді в Мінприроди 12/02/2016.

 В рамках проекту ЄС було розроблено 2 проекти ПУРБ: 
української частини БР Пруту  та верхнього Дніпра.

 Робота виконана українськими експертами за участі 
міжнародних консультантів з використанням результатів П 
(загального аналізу характеристик РБ, делініації-
типологізації ВМ Пов. та Підз вод, польових досліджень, 
методик, розроблених Проектом)  
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Структура  ПУРБ верхнього Дніпра
 Вступ
 1. Характеристика річкового басейну
 2. Опис суттєвих тисків та можливі антропогенні впливи на стан ВТ
 3. Охоронні території
 4. Програма моніторингу для басейну ВД
 5. Екологічні цілі і винятки
 6. Короткий економічний аналіз водокористування в РБ ВД
 7. Програма заходів
 8. Участь громадськості і проведення консультацій
 9. Компетентні органи
 10     Контактна інформація

 Додатки
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Вступ

 Основна мета  проекту- розробка Плану управління 
пілотного суб-басейна  для  покращення розуміння  
бенефіціарів  та заінтересованих сторін ключових 
елементів Водної Рамкової Директиви ЄС і процесу 
планування  управління РБ та інтегрувати управлення ВР 
(поверхневими та підземними водами) в річковому  
басейні для досягнення екологичних цілей.
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Характеристика річкового басейну
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Назва пілотного РБ Верхній Дніпро – Українська частина

Площа водозбору 20 000 км2

Протяжність річкової мережі 1518.4 км

Кількість водних тіл/масивів 121 річкових ВМ, в т.ч. 9 Ш РВМ та 24 ІЗ 
РВМ
19 озерних ВТ, вкл. 2 Ш ОВТ та 5 ІЗОВТ

Середня довжина  ВТ 12,5 км
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1. Характеристика РБ верхнього Дніпра
 Опис РБ ВД :                       

ідентифікація пілотного РБ ВД, 
рельєф,                                     
геологія,                                      
грунти,                                 
рослинність,                                       
клімат,                              
гідрологічний режим 

 Ідентифікація, розмежування і 
типологія поверхневих ВТ

 Ідентифікація, характеристика і 
розмежування підземних ВТ
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Ідентифікація, розмежування і типологія поверх.ВТ
1. Ідентифікація за 
результатам Анализа Тиск-Вплив 
та ГідроМорф. змін 

2.Визначення типології 
визначених Поверх.ВТ 
3. Розмежування і картування: 
природ., штучних та істотно 
змінених поверх. ВТ 
4. Попередня класифікація 

Всі категорії ВТ/М: річки, озера,  
канали, ставки, водосховища
Типологізація за системою А
16-й екорегіон Східних рівнин
розглядалися всі річки с площею 
РБ > 50 км2
міжнародна гідролог.  система 
кодировки, РВТ ранжувалися за 
ієрархією притоків.
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Ідентифікація і типологія поверхневих ВТ
річки Пілотного РБ  - одного типу за: екорегіоном (16), 
геологією (кремнеземна формація) та висотою над р.м. < 200 м, 
до 4 груп за розміром бассейну водозбору –
- Тип I: 16 РВТ – малі , площа Б водозбору (<100 км2); 
- Тип II: 38 РВТ – середні, площа Б (від 100 до 1000 км2); 
- Тип III: 4 РВТ – великі, площа Б (від 1000 до 10 000 км2); 
- Тип IV: 17 ВТ – дуже великі,  площею Б (> 10 000 км2).

 Разом: 121 річкове ВТ, включаючи: 9 Ш РВТ, 24 – ІЗ РВТ.
 В межах охоронних територій: 1 ВТ (UA01/02) на р. Дніпро, 1 

група ВТ (UA0109) на р. Прип’ять, 1 група ВТ (UA010901) на р. 
Вуж, 1 ВТ - канал-3 (UA01090101) і 1 ВТ (UA01090102) на 
притоці річки Вуж (Вуж притока). 
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Ідентифікація і типологія поверхневих ВТ
Озера віднесені до 6 груп: 
- Тип I: 1 ОВТ: середн. глибина < 3 м; S в.поверхні 0,5- 1 км2; 

- Тип II: 2 ОВТ сер. глиб. < 3 м; S в.поверхні 1 - 10 км2; 
- Тип III: 1 ОВТ сер. глиб.  3 - 15 м; S в.поверхні 0,5 -1 км2; 

- Тип IV: 2 ОВТ сер.глиб 3 -15 м, S в.поверхні 1-10 км2; 
- Тип V: 1 ОВТ ср. глиб. < 3 м, S в.поверхні 10 -100 км2; 
- Тип VI: 2 ОВТ ср. глиб. 3 - 15 м, S в.поверхні 10 -100 км2

Виділено: 19 озерних ВТ, в т.ч. 2 ШОВТ і 5 ІЗОВТ
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Ідентифікація, характеристика і розмежування Підз.ВТ

 аналіз подземних водоносних горизонтів і їх частин, де 
спостерігається значний водотік подземних вод та/або 
значний об’єм водозабору (> 10 м3/добу ПВ) 

 Розмежування ПЗВТ для надійної оцінки кількісного статуса
 4 ПЗВТ  виділені: 2 в ненапірних четвертинних водоносних 

горизонтах и 2 в артезіанських водоносних горизонтах; 
доброго кільк. та  хіміч. статусу. 1 ПЗВТ крейдовий (сеноманський)
під риском в межах Києва , депресійна лійка R 30 км, 
зниження рівня GW на 40 м!
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Ідентифікація та типологія підземних ВТ
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Назва водоносного 
горизонту

Водоносні відклади Кількість 
виявлених 

ПВТ

Код ПВТ

Алювіальні та 
алювіально-делювіальні 
голоценові водоносні об`єкти 
в долинах і на терасах річок

Галька, гравійний пісок з 
прошарками піску та глинистих 
суглинків 

1 G‐Q100

Флювіогляціальний, 
лімногляціальний та 
гляціальний водоноси

Піски різної зернистості з гравієм 
та галькою, лінзами та 
прошарками піску та глинистих 
суглинків, залишками торфу та 
розкладу рослин 

1 G‐Q200

Неоген‐палеогеновий Дрібнозернисті піски з 
прошарками піщаників, глини та 
лінзами бурого вугілля 

1 G‐300

Крейдовий Загалом, дрібнозернисті піски з 
глауконітовими пісками та 
прошарками піщанику 

1 G‐400
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2. Опис суттєвих тисків та можливих
антропогенних впливів на стан ВТ

В Аналізі РБ, 2013, відповідно Ст. 5 ВРД зроблено АНВ та ОР, за 
методологією DPSIR (Рушійна сила (фактор)-навантаження-стан-вплив-реагування) 
визначені і дана оцінка суттєвим антропогенним тискам: 
забруднення ВР органікою, біогенами і небезпечними 
забруднюючими речовинам ( скиди неочищ стоків міст, пром. і с.г.
Точ та Дифуз ДЗ; 
гидроморфологичні (ГМ) зміни: зарегулювання річ. стоку, порушення 
безперервності річкового потоку і ареалів проживання, ізоляцію 
суміжних водно - болотних угідь / заплав
Інші тиски/впливи: забруднення після аварії на ЧАЕС,  накопичення та 
забруднення донних відкладів,  зміни клімату 
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Суттєві тиски та їх вплив на статус ПОВТ та ПЗВТ 
Аналіз НВ та Оцінка ризиків з використанням спрощених 
методик проекту EPIRB для суттєвих антропог. навантажень (ГМЗ, 
забруднення від Т та Диф ДЗ, загальна ФХ  та Небезпечні 
забруднювачі), з використанням критеріів Н-В/порог.величини
з метою виявлення поверхневих ВТ під ризиком або не під 
ризиком недосягнення екологічних цілей ВРД на 2016 - 2021 рр
Використали результати дел.+типології ВТ СПД 2013, 2014 
виділені 140 Пов.ВТ:
121 річкове ВТ (в т.ч. 88 природ. ВТ, 8 ШЗВТ и 24 ІЗРВТ)
19 озерних ВТ (в т.ч. 12 природ.ОВТ, 2 ШОВТ, 5 ІЗОВТ)
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Результати АНВ та оцінки ризиків
для Річкових ВТ (відповідно 
до довжини, км): загальна 
типологія і тип 
навантаження/вплив: 
гідроморфологичні зміни 
(ГMЗ): C1 – >70% від всієї 
довжини ВТ 3-5 
морфологичного класу якості; 
C2 – наявність кількох 
водосховищ (ставків), що 
мають вплив на >30% 
довжини ВТ; C3 – інтенсивні 
процеси деформації із зміною 
форми русла і топографії 
берегів); точкові ДЗ, З 
органікою та особливо 
небезпечними 
забруднювачами 
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Результати АНВ та оцінки ризиків
для Річкових ВТ (до кількості 
ВТ)
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Результати АНВ та оцінки ризиків:

під ризиком
21% (або 41% загальної довжини) річк ВТ –через 
забруднення органікою, 
25% (або 47% загальної довжини) – забруднення 
біогенами
25% (= 43% загальної довжини) – через 
забруднення небезпечними забруднювачами. 

ГМЗ Не під риском :  8 Річк. ВТ 
25 річк ВТ = 21% (20% за довжиною)  річк ВТ під 
ризиком чи можливо під ризиком через ГМЗ 
9 Ш РВТ – канали для ірігації 24 ІЗ Р ВТ - частини 
річок з ІЗ берегами, ложем, руслами водотоків  
гідротехнічними спорудами.
Озера розташовані на високо урбанізованих 
територіях під риском. «Київське море»  під 
впливом багатьох навантажень.
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Істотні навантаження і їх вплив на статус ПОВТ та ПЗВТ
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Істотні проблеми водного управління в РБ , які ведут до:

а) прямого чи опосредкованого погіршення стану Поверхн. вод : 

 - забруднення орган. Речовинами і біогенами,

 - забруднення небезпечними речовинами –пріоритетними
забруднюючими речовинами,

 - гідроморфологичні зміни,

б) прямого чи опосередкованого вливу на стан Підземних вод:

 • забруднення небезпечними речовинами

 • забір води. 
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2.2. Суттєві навантаження, виділені в РБ ВД
(продовження)

19

 • Гідроморфологичні:
 Греблі і  водосховища – зарегулювання річкового стоку, переривання течії ріки, 

переривання місць – селищ  гідробіонтів (habitat continuity interruption)

 Ізоляція прибережних болотяних угідь та заплав річок (disconnection of adjacent 
wetlands/floodplains)

 • Забір води і втрати у розподільчій мережі
депресійна лійка/воронка радіусом 30 км - підземні води м. Києва
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3. Охоронні території
4 типа охоронних територій для захисту річок, джерел  
водопостачання і місць  оселищ червонокнижних видів флори -
фауни, а також зони Чорнобильської АЕС:
1) водоохоронні зони, прибрежні захисні смуги, смуги 
захисту водних шляхів;
2) зони санітарної охорони джерел водопостачання, в т.ч. 
водозабори Поверх. іи Підземних вод;
3) території природно- заповідного фонду  
4) Чорнобильскої зони відчуження.
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4. Програма моніторингу РБ ВДніпра
 Програма М для Поверх. вод охоплює:
• категорії Поверхневих вод: ріки та озера;
• охоронних територій, відповідно Ст. 6 ВРД;
• штучні та істотно змінені ВТ/М.

 Програма моніторингу для Підземних вод
охоплює всі категорії ідентифікованих Підземних ВТ
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4. Програми моніторингу -2 
Програми Моніторингу та оцінки екологич. та хімічного статусу 
Пов.ВТ необхідні для підтверждення досягнення цілей Плану.    
ВРД: три типи Програм М: 
 Спостережний /фоновий М: контроль референсних умов: 7 

Річкових ВТ+2 Озерн.ВТ по 1 точці , частота , елементи: Біол, ФХ і ГМ
 оперативний М : контроль ефективності додаткових заходів, ВТ  

«під ризиком»7 рВТ+11 ІЗВТ , частота, елементи якості
 дослідницький М: для поверхн. ВТ під ризиком через 

надзвичайні ситуації, нові потенційні ризики (нові Забруднювачі), 
перелік параметрів динамічний, обмежений у часі. На данному етапі
програми не пропонувалося проводити ДМ в басейні верхнього Дніпра
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Оцінка екологичного статусу

ВРД вимагає визначення еколог. статусу для кожної категорії пов.ВТ
за біолог., ГМ,ФХ елементами та пріоритетними Забрудн.Р.
 Статус кожного біол. елементу для природ. ВТ визначається за ступенем

відхилення наявних умов від референційних, встановлених для даного типу 
ВТ за співвідношенням екол. якості (СЕЯ) - від 1 (високий статус) до 0 (дуже
поганий статус). Шкала СЕЯ -5 класів відповідно з кількісними показниками
для границь між класами

 Фізико-хімічні та гідроморф. Е Якості –додаткові Е до Біол. Оцінки для 
загальної екологічної екологічного статусу.

 Хімічний статус Пов. ВТ пов’язаний із забруднювачами з переліку Додатку X 
до ВРД. Останньої Д  2013/39/EU  для 45 групп ЗР, в т.ч. 4 гр ВМ (Cd, Pb, Hg, Ni) 
+ мікрозабруднювачі. "хороший” Хім Cтатус= відповідність за 2 стандартами: 
средньорічна+ МК СЕЯ
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Програма моніторингу Підземних вод
 М кількості ПЗВ: для уточнення/перевірки оцінок ризиків, 

дослідження довгострокових тенденцій коливань рівня В, 
для оцінки вторження солевих або інших інтрузій, 
викликаних забором ПЗ вод. 

 М якості ПЗ ВТ за трьома типами: 
спостережний, оперативний та досліднецький, 
+ М охронних зон джерел питної води, 
+ М екосистем охранних видів та ареалів оселищ, 
+попереджувально-обмежуючий моніторинг.
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5. Екологічні цілі та виключення

Екологічні цілі
ВРД :  до 2015 року необхідно було досягти такі екологічні 
цілі: 

- хороший екологічний/хімічний статус Поверхневих ВТ;

- хороший екологічний потенціал і хімічний статус ІЗВТ та ШВТ;
- хороший хімічний/кількісний статус ПЗВТ.
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5. Екологічні цілі - 2

Цілі ПУРБ верхнього Дніра визначені як такі: 
- досягнення хорошего екологічного статусу для всіх ВТ; 
- попередження погіршення екологічного статусу ВТ; 
- забезпечення сталого управління водними ресурсами; 
- виконання специфічних вимог для охоронних  територій.
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Ключові екологічні цілі для Пов.ВТ під ризиком у 2015:

 ризик забруднення NH4, ХСК, БСК, Cu, Cd, Mn, Zn, Cr, фенолами –
ЦіЛЬ:  зменшення кількості цих речовин/елементів у для досягнення
екологічних стандартів якості,

 ризик забруднення гексахлорбензолом – ЦІЛЬ – скорочення
/відсутність ГХБ у воді,

 ризик забруднення ДДТ – ЦІЛЬ- відсутність ДДТ у воді,
 ризики ГМ змін: 
1)зарегульованість стоку / ставки-водосховища – ЦІЛЬ: відновлення
природного гідрологічного режиму та/або відновлення неперервності
течії води,
2) спрямлення русел річок – ЦІЛЬ: відновлення природної морфології
русел річок.
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Ключові екологічні цілі для Підз.ВТ під ризиком у 2015:

 ризик – депресивна лійка Сеноманського ПЗВТ –
ЦІЛЬ – зменшення депресівної лійки
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Виключення відповідно ВРД
Ст. 4 розглядає можливості встановлення В, недосягнення
хорошого еко. / хім.  / кількісного статусу або хорошого
потенціалу ВТ за 1ий цикл планування (до 2021), пізніше або
взагалі.
Застосування В потребує всебічних перевірок для кожного ВТ, 
чому заходи можуть бути реалізовані тільки (i) післе 1-го циклу П, з 
продовження строку виконання чи (ii) встановленням менш жорстких
ЕкоЦілей. Перевірка показує, що ЕЦ не досяжні у 1му ЦП:
- Неможливо реалізувати заходи у 1му циклі П через природні умови;
- немає технічних рішень або
- Технічно можливо, але економічно недоступно.
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Попередня класифікація /оцінка ЕС була зроблена лише для 50 
Пов. ВТ: 
 25 Пов ВТ “під ризиком” недосягнення хорошого

екологічного статусу через ГМ зміни, спрямлення,  
каналізування русел та зарегулювання стоку, 

 9 ВТ - під ризиком через вплив дифузних джерел
забруднення Чорнобильської зони, 

 6 – ШВТ, 8 – ІЗВТ. 
Попередня оцінка: ці ВТ не досягнуть хорошого екологічного
стану до 2021 року, після реалізації 1-ого циклу Програми
заходів
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6. Економічний аналіз використання ВР  в 
РБ верхнього Дніпра
 Економічний аналіз використання ВР
 Плата за спец.використання ВР
 Механізми економічного регулування
 Економічна ефективність як критерій при виборі заходів

для  досягнення цельових показників- Аналіз державних
цільових програм – попередня оцінка вартості
запропонованих заходів

Загальна вартість Пзаходів склала 412 млн. Євро на 2015-
2021 рр або 84 Євро/людину.
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7. Програма заходів
включає основні та додаткові заходи:
 Основні Заходи – загальні для всіх ВТ РБ , передбачені

законодавством для підтримки відмінного-хорошого стану ВТ 
та забезпечення можливості досягнення хорошого статусу для 
ВТ «під ризиком» .  
Виконання Плану гармонізації водного законодательства  УА з 

водним з-вом ЄС =апроксимація та транспозиція норм водних
директив ЄС
 Додаткові заходи- конкретні для кожного  ВТ/М ( Нац., 

регіональні –місцеві програми розвитку водного сектору
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 Інші глави: 
8. Участь громадськості та проведення консультацій
результати консультацій: внесені зміни в проект ПУРБ

9. Компетентні органи; 
10. Контактная інформація
Додатки до ПУРБ
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Дякую за увагу! 
Наснаги!!! 
Успіхів


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Структура  ПУРБ верхнього Дніпра  
	Вступ
	Характеристика річкового басейну
	1. Характеристика РБ верхнього Дніпра 
	Ідентифікація, розмежування і типологія поверх.ВТ
	Ідентифікація і типологія поверхневих ВТ
	Ідентифікація і типологія поверхневих ВТ
	Слайд номер 10
	Ідентифікація, характеристика і розмежування Підз.ВТ
	Ідентифікація та типологія підземних ВТ
	2. Опис суттєвих тисків та можливих антропогенних впливів на стан ВТ
	Суттєві тиски та  їх вплив на статус ПОВТ та ПЗВТ 
	 Результати АНВ та оцінки ризиків
	  Результати АНВ та оцінки ризиків
	Результати АНВ та оцінки ризиків:
	Істотні навантаження і їх вплив на статус ПОВТ та ПЗВТ
	2.2. Суттєві навантаження, виділені в РБ ВД (продовження)
	�3. Охоронні території�
	4. Програма моніторингу РБ ВДніпра
	4. Програми моніторингу -2 
	Слайд номер 23
	Оцінка екологичного статусу�
	Слайд номер 25
	 Програма моніторингу Підземних вод�
	Слайд номер 27
	5.	  Екологічні цілі та виключення�
	5.	  Екологічні цілі - 2�
	Ключові екологічні цілі для Пов.ВТ під ризиком у 2015:�
	Ключові екологічні цілі для Підз.ВТ під ризиком у 2015:�
	Виключення відповідно ВРД
	Слайд номер 33
	6.	Економічний аналіз використання ВР  в РБ верхнього Дніпра
	7. Програма заходів
	Слайд номер 36
	�

