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МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК  
ДЕСНЯНСЬКОГО БАСЕЙНУ   

В даній роботі, на основі матеріалів Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагенства 
України та Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації був прове-
дений аналіз моніторингу водокористування та водовідведення в Чернігівській області за 30 років, побудований гра-
фік водокористування та водовідведення, який показав динаміку змін в цій галузі. Також були визначені основні речо-
вини забруднювачі та підприємства, які скидають забруднені стоки у відкриті водойми. Запропоновані шляхи 
поліпшення екологічного стану водних ресурсів Чернігівського регіону. 

Ключові слова: водні ресурси; екологічний стан; навколишнє середовище; річка Десна; Деснянський басейн. 
Рис.: 2. Бібл.: 12. 

Актуальність теми дослідження. В останні десятиріччя проблеми екологічного 
стану навколишнього середовища все більше турбують сучасне населення земної кулі. 
Зростаюча загроза всесвітнього потепління, танення льодовиків, зміна клімату потребу-
ють надзвичайних заходів в усіх державах території Землі. Враховуючи вищенаведене, 
великого значення набуває дослідження водних ресурсів, контроль за їх екологічним ста-
ном, ступень забруднення та формування водного стоку річок, які використовуються для 
різних потреб (в т.ч. водокористування та водовідведення) населення.  

Постановка проблеми. Проведення комплексного моніторингу екологічного стану 
річок Деснянського басейну потребує постійного контролю і спостереження за станом 
водних ресурсів  в навколишньому середовищі з метою забезпечення водоспоживання та 
водовідведення, визначення рівня його забруднення та швидкого реагування на надзви-
чайні події та попередження можливих аварій, а також зменшення їх наслідків для насе-
лення і навколишнього природного середовища [1; 2; 3; 4].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  При підготовці статті були розглянуті 
останні публікації та звіти у відкритому доступі, присвячені проблемам моніторингу еко-
логічного стану водних ресурсів [5; 6; 7]. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Для виконання комплекс-
ного моніторингу екологічного стану річок Деснянське басейнове управління водних ре-
сурсів Держводагентства України в Чернігівській області постійно збирає інформацію про 
водокористування та водовідведення всіма водоспоживачами, контролює екологічний стан 
річок Деснянського басейну, стан їх забруднення промисловими підприємствами, впливом 
атмосферних опадів та  рівнем грунтових вод на підконтрольній території [7; 8].  

Постановка завдання. Мета даної роботи – проаналізувати використання водних 
ресурсів Чернігівської області за 30 останніх років, вивчити обсяги водовідведення у ві-
дкриті водойми, визначити підприємства, які найбільше забруднюють зворотні води та 
виявити основні речовини забруднювачі. 

Виклад основного матеріалу. Долина річки Десна є однією з найбільших та мальовни-
чих в Україні. Річка Десна друга за величиною притока Дніпра, яка впадає в нього з лівого 
берега, а Дніпро в свою чергу є четвертою за довжиною (після Волги, Дунаю та Уралу) і 
третьою за площею басейну річка Європи. Річка Дніпро, в яку впадає Десна, в свою чергу, 
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впадає в Чорне море і має вихід до водосховищ. Так, Київське, Канівське, Кременчуцьке, 
Кам’янське, Дніпровське та Каховське водосховища утворюють Дніпровський каскад, буді-
вництво якого тривало майже півстоліття і було пов’язане з використанням води Дніпра для 
виробництва електроенергії та забезпечення водою населення України, судноплавства. 

Тому всі екологічні проблемі, які починаються з Деснянського басейну, переходять 
до Дніпровського басейну, що негативно впливає на природу України. Ця тема є актуаль-
ною на сьогоднішній день, бо якщо   екологічні проблеми не досліджувати і не шукати 
способи їх вирішення, то в майбутньому ці проблеми можуть стати катастрофічними. 

В межах басейну річки Дніпро виділено суббасейн річки Десна, який розділено на 7 
водогосподарських ділянок (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 
№ 103 від 03.03.2017  «Про затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та 
водогосподарських ділянок») - (Рис. 1). 

Річка Десна є найбільшою лівою притокою Дніпра, вона приймає 18 правих та 13 
лівих приток. Десна бере початок у Смоленській області і впадає у Дніпро поблизу м. 
Києва. Притоками Десни в Україні є річки Сейм (748 км), Івотка (81 км), Шостка (56 км), 
Остер (199 км), Снов (233 км), Убідь (106 км), Мена (70 км), Стрижень (24 км), Білоус 
(49 км). Її довжина 1130 км, в межах України – 594 км, водозбірна площа Десни 89 174 
км2, висота витоку 238 м, гирла – близько 92 м, середній ухил річки  13 см на 1 км [6]. 

У межах України, у водозбірному басейні р. Десна, протікає 5 річок площею водоз-
бору від 2 тис. км2 – Снов (53800 км2, 200км), Сейм (7400 км2, 228км), Клевень (2660 км2, 
120км), Судость та Остер (2950 км2, 199км). Згідно гідрогеологічного районування Укра-
їни, територія суббасейну річки Десна відноситься до Дніпровсько-Донецького артезіан-
ського басейну пластових вод.  

Тип живлення річок суббасейну Десни переважно атмосферний, з помітною участю 
ґрунтових вод (снігове живлення - біля 50 %, дощове – 30 %, підземне – 20 %). Для бага-
тьох річок суббасейну характерний підвищений вміст  заліза і марганцю, який має при-
родне походження внаслідок антропогенного навантаження. 

Серед головних чинників, які впливають на екологічний стан водних ресурсів потрі-
бно враховувати як кліматичні фактори, так і фактори зовнішнього впливу. Так вагомий 
внесок у погіршення екологічного стану водних ресурсів вносять різноманітні забруд-
нення, а саме: 

 забруднення органічними речовинами (результат недостатньої очистки стічних 
вод та забруднення стічними водами промислових та комунальних підприємств; 

 антропогенні забруднення; 
 забруднення біогенними елементами (результат недостатньої очистки стічних вод 

та їхній змив з сільгоспугідь [9, 10]. 
За оцінкою антропогенних навантажень за ступенем скидання забруднених недоста-

тньо очищених зворотних та зливних вод, найбільшого навантаження зазнають малі рі-
чки басейну Десни – р. Білоус і р. Стрижень в м. Чернігів, а також р. Сейм і р. Шостка в 
області. 

З кожним роком, Деснянський басейн суттєво потерпає від забруднення різноманіт-
ними промисловими відходами. Так м. Чернігів формує більше третини органічного на-
вантаження на поверхневі води (харчова промисловість – 40 %, машинобудування – 13 
%, легка промисловість –10 %, хімічна – 10 %,    виробництво та розподілення електрое-
нергії – 7 %); Шостка (харчова промисловість – 53 %, виробництво та розподілення еле-
ктроенергії – 32 %, хімічна – 6 %); Мена (харчова промисловість – 80 %, виробництво 
деревини – 17 %); Сосниця (легка промисловість –65 %, харчова промисловість – 32 %); 
Новгород-Сіверський (харчова промисловість – 90 %, легка промисловість – 5 %); Короп 
(харчова промисловість – 79 %). 
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Рис. 1. Карта водогосподарського та гідрографічного районування суббасейну річки Десна  
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У 2019 році, за даними лабораторного контролю зворотних вод Державної еколо-
гічної інспекції, зафіксовано перевищення встановлених нормативів на підприємствах, 
які експлуатуються в Чернігівській області: комунальне підприємство «Чернігівводока-
нал»; ПрАТ «ЧКФ «Стріла» м. Чернігів; комунальне підприємство «Ічень» Ічнянської 
міської ради; комунальне підприємством «Вода» Коропської селищної ради; комуна-
льне підприємство «Бахмач-водсервіс»; комунальне підприємство «Господар» Варвин-
ської селищної ради; комунальне підприємство «Куликівське» Куликівської селищної 
ради; комунальне підприємство «Козелецьводоканал»; акціонерне товариство Линови-
цький цукрокомбінат «Красний»; комунальне підприємство «Прилукитепловодопоста-
чання» Прилуцької міської ради  тощо. 

У 2019 р. зі стічними водами промислових та комунальних підприємств у поверхневі 
води Деснянського басейну було відведено 1,19 тис. тон органічних речовин, виражених 
через БСК5 – 0,25 тис. тон, та 0,94 тис. тон – за ХСК. Серед органічних сполук перева-
жали продукти синтезу, що потребують хімічного окиснення. Головну роль у промисло-
вому забрудненні відігравали галузі харчової промисловості (за БСК5 - 37 %, за ХСК - 38 
%), а також целюлозно-паперової галузі (за БСК5 – 19 %, за ХСК – 23 %). 

Головними забруднювачами р. Стрижень у м. Чернігові є люди і підприємства. Так 
за даними комунального підприємства «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ», далеко не завжди під-
приємства-забруднювачі витрачають кошти на доочищення стічних вод. Тому непооди-
нокі випадки, коли скид забруднених вод проводиться в систему дощової каналізації мі-
ста. Звісно, з дощової каналізації вода, забруднена хімічними сполуками, потрапляє до р. 
Стрижень. Наслідки впливу на екологічну ситуацію по місту Чернігову скинутих у річку 
Стрижень хімічно-активних стоків підприємств важко реально оцінити.  

Щодо річки Остер, то найбільшу загрозу забруднення річки несуть неочищені стічні 
побутові води та відсутність їх очистки, а також антропогенні забруднення. Так  у 2016 
році було зафіксовано велике забруднення р. Остер. За лабораторними даними Мінеколо-
гії України, в усіх пробах води зафіксоване перевищення гранично допустимих концент-
рацій для водойми рибогосподарського призначення: по залізу загальному –до 10 разів, 
амонію – до 3 разів, фосфат-іонів – до 2 разів. Існує припущення громадськості , що скид 
нечистот здійснили в районі ніжинської кільцевої дороги біля селищ Григорівка та Гри-
горо-Іванівка. Саме там ними й розташовані ніжинські очисні споруди.  

Річка Білоус найбільше потерпає від точкового скиду КП «Чернігівводоканал». Про-
тягом останніх років спостерігалось постійне перевищення нормативів ГДС зворотних 
вод цього підприємства. 

Щодо річки Сейм, то зараз ситуація щодо забруднень під контролем, але у 2011 р. 
був один з наймасштабніших випадок забруднення річки. Масовий викид неочищених 
стічних вод в річку Сейм, що протікає по території Росії та України, зафіксований в Кур-
ській області Росії. 

В Сумській області головну частину забруднення річка Десна отримує з річки Шос-
тка біля с. Пирогівка за рахунок перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
по фосфатах, нітритах, БПК, залізу та марганцю. Крім того, небезпечними об’єктами у 
Сумській області  басейна р. Десна, є станція “Перемога“ Середино-Будського району та 
склад «Агрохім» Ямпільського району. 
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ДИНАМІКА ВОДОВИКОРИСТАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ  
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
з 1990 по 2019 роки (млн. м3) 

 
Рис. 2. Графік водокористування та водовідведення з 1990 по 2019 роки 

На (рис. 2) наведений графік динаміки водокористування та водовідведення в Чер-
нігівській області за останні 30 років, який показує постійне зменшення використання 
поверхневих та підземних водних ресурсів. Також на графіку відслідковується змен-
шення скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (в т.ч. у басейн р. Десна). Ці зміни 
пов’язані зі зменшенням виробництва на промислових об’єктах останніми роками, за-
криттям деяких підприємств, демографічними змінами в багатьох населених пунктах. 
Разом з тим продовжується забруднення поверхневих водних об’єктів зворотними во-
дами, особливо комунальними службами багатьох міст та містечок, яке за останніми да-
ними Держводагентства України складає понад 99% всіх зворотних вод [6]. 

У цій роботі, як джерело інформації, були використані матеріали Деснянського ба-
сейнового управління водних ресурсів Держводагенства України та Департамента еко-
логії та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. У ході ро-
боти був проаналізований стан водокористування та водовідведення в Чернігівській 
області за 30 років, побудований графік водокористування та водовідведення, який по-
казав динаміку змін в цій галузі. Також були визначені підприємства, які скидають за-
бруднені стоки у відкриті водойми. Запропоновані шляхи поліпшення екологічного 
стану водних ресурсів Чернігівського регіону. 

Висновки. 
1. Основний внесок у забруднення водного середовища Деснянського басейну нале-

жить об’єктам комунального господарства. Забруднення органічними та біогенними ре-
човинами найбільше іде з таких підприємств: КП «Чернігівводоканал» м. Чернігів, 
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КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Ніжин, 
КП «Виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» м. Шостка та 
КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Конотоп. 

2. Основні біогенні сполуки, які забруднюють водні об’єкти Деснянського басейну 
– це сполуки неорганічного азоту, сполуки залізу, сполуки фосфатів тощо. 

3. Деснянським басейном протікають транскордонні річки Сейм та Судость. За ін-
формацією 2020 року, зараз ситуація стабільна і забруднень не виявлено. 

4. У процесі дослідження було виявлено, що велике навантаження на басейн несе ан-
тропогенне навантаження, яке спричиняють більшість неканалізованих населених пунктів. 
Останнім часом збільшився поверхневий стік з сільськогосподарських угідь, що містить бі-
огенні речовини, отрутохімікати та мінеральні добрива. Найбільше від антропогенного на-
вантаження в Деснянському басейні потерпає р. Остер. У 2020 р. розпочато кримінальне 
впровадження, оскільки русло та витік Остра повністю розораний. Ще однією проблемою є 
незаконно збудовані земляні перемички через р. Остер [11]. Також значного навантаження 
отримують річки Десна та Стрижень в обласному центрі – м. Чернігів.  

5. Від браконьєрства страждає іхтіофауна Деснянського басейну. Місцеве населення  
та браконьєри використовують для лову риби заборонені сітки та електричні засоби. 

6. Для вирішення проблеми падіння рівня ґрунтових вод, необхідно економити Десня-
нську воду, дотримуватися водного природоохоронного законодавства, зменшувати антро-
погенний тиск, а саме: висаджувати рослини, які є фіто меліораторами (верба, тополя, осика, 
вільха), проводити розчищення водоохоронних зон [12]. 

7. Гідроморфологічні зміни у басейні Десни, в першу чергу, пов’язані з будівницт-
вом протиповеневих та водопідпірних споруд, розвитком міст та з сільськогосподарсь-
кою діяльністю.  
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MONITORING OF ECOLOGICAL CONDITION OF THE DESNA RIVER BASIN 
In recent decades, the problems of the ecological state of the environment are increasingly worrying the modern 

population of the globe. The growing threat of global warming, melting glaciers, climate change require emergency measures 
in all countries of the Earth. Given the above, the study of water resources, their ecological status, the degree of pollution and 
the formation of water runoff of rivers, which are used for various needs of the population, is of great importance. 

The study of the ecological condition of the rivers of the Desna basin requires constant monitoring of both water bodies 
and enterprises that can discharge polluted runoff into the rivers of the Chernihiv region. 

During the preparation of the article, the latest publications and open-access reports on the problems of monitoring the 
ecological condition of water resources were considered. 

Performing research to monitor the ecological status of the rivers of the Desna Basin requires constant monitoring of 
water bodies in the Chernihiv region, the state of their pollution by industrial enterprises, the impact of precipitation and 
groundwater levels in the controlled area. 

The article considers the issues of complex monitoring of the ecological condition of the rivers of the Desna basin, their 
characteristics, industrial enterprises that have the greatest impact on the condition of reservoirs of the Chernihiv region, ways 
to improve the ecological condition of water resources. 

The analysis of the ecological condition of the rivers of the Desna basin allowed to identify the most dangerous industrial 
enterprises for water resources of Chernihiv region, to raise the problems of deterioration of water bodies, to find ways to 
improve the ecological condition of the environment. 

Keywords: aquatic resources; ecological condition; environment; Desna river; Desna basin. 
Fig.: 2. References: 12. 
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