
                                                                                    Довідка  

про якісний стан поверхневих вод басейнів  

річок Дністер, Прут та Сірет протягом лютого 2018 року 

  

Згідно «Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями», поверхневі води басейнів річок Дністер, Прут та 

Сірет, за показником вмісту розчиненого кисню, відносяться до І класу та 1 

категорія якості. Виключення становить притока Дністра, р. Саджава у створі 

м. Долина - IV клас, 6 категорія. 

За вмістом азоту амонійного в більшості створів якість води не 

виходить за межі ІІ класу, 3 категорії, за виключенням наступних створів: 

Басейн р. Дністер:  
- р. Дністер, м. Біляївка  та с. Маяки - IV клас, 6 категорія;  

- р. Дністер, с. Цикинівка - ІІІ клас, 5 категорія;  

- р. Дністер, с. Устечко - ІІІ клас, 4 категорія;  

- р. Дністер, Дністровське водосховище,  верхній б’єф - ІІІ клас, 5 

категорія; 

- р. Дністер, Дністровське водосховище, нижній б’єф – IV клас,6 

категорія;  

- р. Саджава, м. Долина – V клас,7 категорія;  

- р. Серет, Касперівське водосховище - ІІІ клас, 4 категорія;  

- р. Коропець, Козівське водосховище - ІІІ клас, 5 категорія; 

- р. Гнила Липа, Бурштинське водосховище ІІІ клас, 4 категорія; 

- р. Золота Липа, м. Бережани - ІІІ клас, 5 категорія; 

- р. Нічлава, Борщівське водосховище - IV клас, 5 категорія;  

Басейн р. Дунай: 

- р. Прут, м. Яремче – ІІІ клас, 4 категорія якості. 

За показником хімічного споживання кисню, практично в усіх 

досліджуваних протягом лютого створах якість води відноситься до ІІ класу, 

2 та 3 категорії, за виключенням р. Дністер, в наступних створах:  р. Саджава 

- V клас, 7 категорія; с. Устечко та р. Нічлава (Борщівське водосховище) – ІІІ 

клас, 4 категорія;  

За показником БСК5 якість води у більшості створів р. Дністер ІІІ 

класу, 4 категорії (р. Саджава, м. Долина – V клас,7 категорія). В басейнах 

річок Прут та Сірет – ІІ клас, 2,3 категорія, окрім створів м. Яремча та м. 

Коломия - ІІІ клас, 4 категорія. 

За вмістом заліза загального та марганця якість вод Дністра, Прута та 

Сірету відносяться до І класу, 1 категорії. 

В цілому, якість поверхневих вод басейнів річок Дністер, Прут та 

Сірет, можна охарактеризувати як «задовільна», окрім випадків наведених 

вище. 


