
 

 

Інформація щодо якісного стану водних об’єктів і його змін у межах 

річкового суббасейну  Середнього Дніпра по Київській області в серпні  

2021 року 
Інформація щодо 

мережі моніторингу  

Кількість пунктів 

моніторингу всього, з 

них на МПВ, що 

використовуються для 

питних потреб (згідно з 

наказом Міндовкілля 

України № 410 від 

31.12.2021) 

Всього по Північному регіону - 131 пункт моніторингу на визначення 

пріоритетних та басейнових специфічних неорганічних і органічних 

хімічних речовин 

у тому числі  по Київській області - 21 пункт моніторингу, з них: 

-  на МПВ, що використовуються для питних потреб – 6; 

-  на транскордонних МПВ – 1. 

Кількість масивів 

поверхневих вод, на 

яких здійснюється 

моніторинг (із зазна-

ченням кодів МПВ) 

(згідно з наказом Мін-

довкілля № 410 від 

31.12.2021) 

Всього 21 масив поверхневих вод, на яких здійснюється моніторинг 

у Київській області, у тому числі  за кодами МПВ: 

- власний відбір - 13: 

UA_M5.1.2_0002_01, м.Вишгород 

UA_M5.1.2_0002_01, БСА 500 м вище 

UA_M5.1.2_0002_02, БСА - канал 

UA_M5.1.2_0002_03, БСА 500 нижче 

UA_M5.1.2_0002_04, м.Українка 

UA_M5.1.2_0285_01, смт.Гостомель 

UA_M5.1.2_0313_01, м.Фастів  

UA_M5.1.2_0344_01, м.Васильків 

UA_M5.1.2_0373_01, м.П.Хм-й 

UA_M5.1.4_0015_01, с.Довляди (ЧАЕС) 

UA_M5.1.5_0001_03, с.Літки 

UA_M5.1.5_0001_04, м.Київ 

UA_M5.1.5_0001_05, с.Пухівка-Бровари 

- доставка - 8: 

UA_M5.1.2_0417_01, м.Б.Церква 

UA_M5.1.2_0423_01, м.Богуслав 

UA_M5.1.2_0425_01, м.Миронівка 

UA_M5.1.2_0421_01, нижче м.Б.Церква 

UA_M5.1.2_0483_01, м.Тетіїв 

UA_M5.1.2_0503_01, с.Осичка 

UA_M5.1.2_0552_01, м.Сквира 

UA_M5.1.2_0564_01, р.Раставиця 

Кількість показників, 

за якими проводяться 

вимірювання 

Всього - 91 показник вимірювання, з них: 

1.Операційний моніторинг (водозабори та транскордонні МПВ) – 

22, 26 та 2 показники: 

- основних фізико-хімічних показників питної води – 13; 

- фізико-хімічних показників, що можуть впливати на якість питної 

води – 9; 

- фізико-хімічних транскордонних показників – 26; 

- радіологічних транскордонних показників – 2. 

2.Діагностичний моніторинг (водозабори, транскордонні МПВ 

та МПВ для визначення екологічного стану) – 63 показники: 

- пріоритетних органічних хімічних речовин – 56 (із них пестициди-

39, поліароматичні- 7, леткі органічні-10); 

- пріоритетних неорганічних хімічних речовин – 7 (важкі метали і 

ртуть); 

- басейнових специфічних органічних і неорганічних хімічних 

речовин -  в роботі при налаштуванні методів визначень 



Найбрудніші точки 

моніторингу із зазна-

ченням показників, за 

якими зафіксовано 

найгірші значення 

 

За фізико-хімічними показниками найбрудніші точки моніторингу:   

р. Прип’ять, с.Довляди (ХСК, залізо, марганець), р.Ірпінь, смт 

Гостомель (ХСК, залізо, марганець), р.Рось, м.Б.Церква, Богуслав, 

Миронівка (ХСК, фосфати, азот амонійний, марганець, цинк, мідь) 

 За вмістом пріоритетних забруднюючих речовин: р. Стугна, 

м.Васильків, р.Унава, м.Фастів (поліароматичні та леткі органічні, 

неорганічні – нікель, свинець), р.Рось, м.Біла Церква, м. Богуслав 

(поліароматичні та леткі органічні, неорганічні – нікель, свинець, 

ртуть) 

Решта МПВ – в роботі по напрацюванню даних. 

Басейнові специфічні показники – налаштування методів визначень. 

Найчистіші точки 

моніторингу 

 

За фізико-хімічними показниками найчистіші точки моніторингу в 

місцях питних водозаборів з р. Дніпро та р. Десна.  

За вмістом пріоритетних забруднюючих речовин: в місцях питних 

водозаборів з р. Дніпро 

Тенденції змін якості 

вод у водному об’єкті 

до попереднього звіт-

ного місяця та анало-

гічного періоду мину-

лого року 

 

За фізико-хімічними показниками: 
Значення вмісту розчиненого у воді кисню протягом цьогорічного 

серпня знизилися, місцями до  критичних значень і в середньому складали від 5,15 

до 7,6 мгО2/дм3 у верхніх водосховищах та їх притоках. Значна теплова хвиля, яка 

спричинила спекотну погоду на всій території держави починаючи з ІІІ декади 

червня і протягом майже всього липня-серпня прискорила природні процеси змін 

якісного стану вод з масовим їх «цвітінням» та зниженням вмісту розчиненого у 

воді кисню. Також спостерігалися підвищене органічне забруднення води та вміст 

у ній амонію і фосфатів. 

Загалом, якість води у контрольних створах моніторингу у межах області 
протягом серпня 2021 року відповідала характерним середнім за 2010-2015 роки 

значенням якісних показників вод, а у порівняльних значеннях за основними 

показниками в середньому складала: 

- з відповідним місяцем серпнем 2020 року – погіршеного стану; 

- з попереднім місяцем липнем 2021 року – погіршеного стану. 

За вмістом пріоритетних забруднюючих речовин: 
Загалом недостатньо даних для аналізу загальних тенденцій як вмісту 

так і динаміки змін. Триває напрацювання даних. 

Джерела впливу на 

стан вод  

Загальне навантаження за фізико-хімічними, біогенними 

показниками та металами спостерігається від дифузних та інколи 

точкових джерел забруднення. 

 Загальне навантаження за вмістом пріоритетних органічних та 

неорганічних речовин спостерігається поки що дифузно.  В 

подальшому, при напрацюванні результатів вимірювань буде 

визначено такі джерела впливу по кожному МПВ. 

 

 
 

 

 

 

 
 


