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Представлені результати аналізу відповідності екологічного стану вод-

них об'єктів Рівненської області рибогосподарським вимогам. В усіх  

основних річках регіону встановлено перевищення нормативів за  

вмістом органічних сполук, нітритів, міді, марганцю, заліза. 
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Представлены результаты анализа соответствия экологического состоя-

ния водных объектов Ровенской области рыбохозяйственным требова-

ниям. Во всех основных реках региона установлено превышение норма-

тивов по содержанию органических соединений, нитратов, меди, марга-

нца, железа. 
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Ровенской области. 
 

The results of the analysis of compliance with the ecological state of water 

bodies of Rivne region fisheries requirements are presented. All the major 

rivers of the region exceeding the established standards for the content of 

organic compounds, nitrates, copper, manganese and iron. 
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Зменшення різноманітності рослинного і тваринного світу, які підтри-

мують стійкість природних систем, належить до екологічних проблем «дру-

гого покоління», що додалися до нерозв’язаних проблем «першого поколін-

ня» – забруднення атмосфери і природних вод, накопичення промислових і 

побутових відходів тощо [1]. За даними МСОП, серед різноманітних факто-

рів антропогенного впливу на іхтіофауну перше місце за загрозою належить 

знищенню місць існування, друге – впливу вселених видів і лише третє – 

надмірному вилову риби [2].  

Знищення місць існування включає зміни гідрологічного режиму річок 

внаслідок зарегулювання стоку і будівництва гребель та забруднення проми-

словими, сільськогосподарськими та побутовими стоками. Часто ці фактори 

діють у комплексі, що підсилює негативний ефект кожного з них окремо [3, 

4]. 

Стан водних екосистем визначається антропогенним впливом на повер-

хні водозбору та безпосереднім використанням води у промисловості й сіль-

ському господарстві. Наша країна відзначається високим рівнем водоспожи-
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вання як в абсолютному, так і у відносному вимірах. Високий рівень водос-

поживання зумовлений надзвичайно високим рівнем водоємності національ-

ної економіки, яка загалом є екстенсивною і низькотехнологічною [1]. 

У результаті господарської діяльності замість чистої природної води у во-

дні об’єкти області повертається недостатньо очищена або зовсім неочищена 

вода, забруднена різними органічними і мінеральними речовинами. Вода, що 

надходить у водні об’єкти, часто має підвищену токсичність і володіє мута-

генною активністю.  

У 2010 р. від 273 суб’єктів господарювання у поверхневі водні 

об’єкти Рівненської області скинуто 110,4 млн м
3
 зворотних вод (норма-

тивно очищених – 35,5%, неочищених – 0,7%, недостатньо очищених – 

8,2%, нормативно чистих без очистки – 55,7% [5]. Загалом неочищені та 

недостатньо очищені стічні води становлять близько 10-30% води, від-

веденої підприємствами Рівненщини за останні роки. Такі значні скиди у 

водні об’єкти неочищених зворотних вод поряд із незавершеним утво-

ренням прибережних захисних смуг уздовж річок та невеликих водойм 

погіршує екологічний стан поверхневих вод Рівненщини, особливо – рі-

чок Горинь і Устя, якість води яких має найгірші показники [5-8].  

Перебуваючи у забрудненому водному середовищі, іхтіофауна постійно 

зазнає на собі його негативного впливу. Забруднення впливає на ріст, вгодо-

ваність і товарну цінність риб. У зв’язку із забрудненням водних екосистем 

усе частіше реєструють різноманітні захворювання у різних видів. Внаслідок 

токсикозу у риб фіксується системний імунодефіцит, тромбоз венозних су-

дин, порушення пігментного обміну, анемія, дистрофія яйцеклітин тощо. 

Зростає частота появи пухлин у риб, причому спостерігається ураження 

практично усіх органів [9,10]. Морські і прісноводні риби активно накопичу-

ють канцерогенні речовини, які містяться у стічних та промислових водах 

[11, 12]. 

Метою роботи була оцінка якості води водойм та водотоків Рівнен-

ської області відповідно до нормативів екологічної безпеки водокорис-

тування у галузі рибництва.  

Лабораторні аналізи з визначення показників якості води виконувалися 

згідно з чинними керівними нормативними документами відділом аналітич-

ного контролю Державного управління охорони навколишнього природного 

середовища в Рівненській області. Для дослідження відповідності якості води 

рибогосподарським вимогам використано дані 2008-2010 рр. 

Контроль якості води річки Прип’ять здійснювався у межах с. Сенчиці 

(прикордонний контрольний пункт із Білоруссю). В межах області моніто-

ринг екологічного стану річки Горинь проводиться у 17.контрольних створах. 

Річки Случ та Стир контролювались у 8 і 10 створах відповідно [5].  

ГДК для складної суміші, якою є вода поверхневих водних об'єктів, вста-

новлювали на підставі формули: 
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де С1, С2, С3... Сn − концентрації окремих речовин; ГДК1, ГДК2, ГДК3... ГДКn− 

гранично допустимі концентрації цих речовин. Наведена формула не врахо-

вує ні взаємодії між речовинами, ні можливості утворення з них більш чи 

менш токсичних речовин, ні характеру їх спільної дії на живі організми, який 

може бути антагоністичним або синергічним [4]. 

Рибогосподарські гранично допустимі концентрації (ГДКриб) – такі конце-

нтрації хімічних речовин, які не перешкоджають нормальній життєдіяльності 

риб і кормових організмів. Вони спрямовані на збереження і підтримання 

структурно-функціональної цілісності гідроекосистем рибогосподарського 

призначення. Адже від якості води залежать не лише умови існування гідро-

біонтів, але й якість рибної продукції [4].  

Оцінка відповідності якості води водних об'єктів регіону рибогосподар-

ським вимогам за найважливішими показниками. 

рН. Активна реакція води залежить від її хімічного складу і концентрації 

розчинених у ній речовин. У більшості випадків рН природної води залежить 

від співвідношення в ній різних форм вуглекислоти [13].  

Вода поверхневих водних об’єктів Рівненщини переважно має слабколуж-

ну реакцію без перевищень рибогосподарських нормативів щодо показника 

рН. Лише в окремих створах р. Горинь та в озерах північної частини регіону 

спостерігається незначне їх перевищення (за даними 2010 р.). Перевищення 

рибогосподарських нормативів якості води річки Горинь спостерігалося вище 

і нижче скиду з очисних споруд КП «Острогводоканал» – 1,1 і 1,05 ГДКриб ві-

дповідно. 

Найнижчі показники рН має вода озер Чорне і Біле Зарічненського району 

– 5,7 і 6,03 відповідно (за даними 2009 р.), що також не відповідає ГДК для 

водних об’єктів рибогосподарського призначення. Проте такі низькі значення 

зумовлені природними, а не антропогенними факторами. Підкислення води 

озер зумовлене проникненням болотяних вод зі значною концентрацією ор-

ганічних кислот.   

Найбільші коливання значень рН зафіксовано для води річки Горинь у ра-

йоні скидів комунально-побутових підприємств: максимальне значення в 

межах м. Острог – 9,35 (у середньому 8,69); мінімальне значення в межах м. 

Дубровиця нижче скиду з очисних споруд КП «Міськводоканал» – 6,55 у се-

редньому.  

Кисневий режим. Існує два основних джерела надходження кисню у во-

ду: утворення автотрофами у процесі фотосинтезу і дифузія з повітря. Тому 

кисню у поверхневих шарах води значно більше, ніж на глибині. В окремих 

випадках біля дна водойм умови можуть наближатися до анаеробних. У міс-

цях, значно заселених гідробіонтами, особливо тваринами і бактеріями, а та-

кож у нічний час може виникати різкий дефіцит кисню через посилене його 

поглинання. 
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Значне забруднення поверхневих вод органічними речовинами, які надхо-

дять зі стічними водами промислово-комунальних підприємств, теж зумов-

лює дефіцит кисню. У цьому випадку розчинений кисень витрачається на 

окиснення органічних сполук. При нестачі кисню у воді виникають замори 

гідробіонтів.  

Низький вміст розчиненого кисню, показники якого нижчі рибогосподар-

ських нормативів, у 2009–2010 рр. зафіксовано в окремих створах річок          

Рівненщини: 

р. Прип'ять, в районі села Сенчиці Зарічненського р-ну (9 км до кордону з 

Білоруссю) – 5,85 мг О2/дм
3
 при температурі 14,2° С і 3,1 мг О2/ м

3
 при тем-

пературі 20,8° С; 

р. Стир, в межах с. Іванчиці Зарічненського р-ну (1 км нижче впадіння              

р. Стубла, витік ріки в Білорусь, 4 км до кордону) – 5,34 мг О2/дм
3
 при темпе-

ратурі 13,6° С і 5,3.мгО2/дм
3
 при температурі 22,2° С; 

р. Іква, в межах с. Берег Дубенського р-ну у 2010 р. вміст розчиненого ки-

сню становив 3,9 мгО2/дм
3
, в межах с. Іваннє Дубенського р-ну,  3,2 км нижче 

скиду з о/с  КП «Дубноводоканал» – 4,9 мгО2/дм
3
; 

р. Замчисько (м. Костопіль, нижче  скиду мелiоративного каналу) –            

4,04 мгО2/дм
3
. 

ХCК і БСК5. За допомогою цих показників можна встановити рівень орга-

нічного забруднення водойм. Різке підвищення окиснюваності води свідчить 

про антропогенне забруднення, тому цей показник є важливою гігієнічною 

характеристикою води. Високий вміст органічних сполук у стічних водах, які 

надходять у водойми, супроводжується задухою гідробіонтів [13]. 

Показник ХСК для основних річок області за усередненими значеннями 

2008-2010 рр. становив: Горинь – від 0,9 до 1,6 ГДКриб, Случ – від 1,5 до             

2,3 ГДКриб, Стир – від 1,2 до 1,8 ГДКриб. Показник БСК5 для основних річок 

області становив: Горинь – від 1,2 до 2,1 ГДКриб, Случ – від 1,8 до 3,6 ГДКриб, 

Стир – від 1,2 до 2,1 ГДКриб. 

Біогенні речовини. Урбанізація ландшафту, зростання зон житлової і го-

сподарської забудови у долинах річок, розорювання берегів значно усклад-

нюють дотримання природоохоронного режиму прибережних захисних смуг. 

Окрім того, у прибережних захисних смугах здійснюється випас і перевипас 

худоби, влаштовуються стихійні сміттєзвалища. Все це спричиняє потрап-

ляння у водойми значної кількості біогенних речовин, зокрема сполук азоту і 

фосфору.  

Наявність сполук азоту – необхідна умова утворення органічної речовини 

у водоймах. Із мінеральних форм найбільше біопродукційне значення має ні-

тратний і амонійний азот. Проте високий вміст азотистих сполук у водоймах 

може викликати отруєння гідробіонтів. Особливу токсичність мають розчи-

нені у воді нітрити. При концентрації близько 1 мг/л вони викликають заги-

бель риб [13]. 
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У водах річок Рівненщини вміст нітритів коливається у широких межах і 

особливо зростає нижче скидів стічних вод комунально-побутових і промис-

лових підприємств. Зокрема, у воді р. Горинь максимальний вміст нітритів у 

2010 р. зафіксовано нижче скиду очисних споруд Оржівського комунального 

господарства – 0,3 мг/дм
3
 , що складає 15 ГДКриб.  

Загалом коливання вмісту нітритів у воді річок за усередненими значен-

нями 2008–2010 рр. становили: Горинь – від 1,7 до 13 ГДКриб, Случ – від 1,2 

до 3,9 ГДКриб, Стир – від 2,5 до 7,0 ГДКриб. 

Особливі вимоги існують щодо токсикологічних показників, у тому числі 

і до важких металів, які можуть накопичуватися у харчових ланцюгах та у 

м’ясі промислової іхтіофауни [4]. Такі елементи, як мідь, марганець, цинк, 

фтор, що трапляються в водоймах у малих кількостях, відіграють значну роль 

у житті водних організмів (вплив на ріст, дихання, обмін, харчування, розм-

ноження та ін.). При збільшенні вмісту цих речовин у воді до певних концен-

трацій вони стають токсичними для гідробіонтів.  

Найбільші перевищення рибогосподарських ГДК у річках регіону спосте-

рігалися за вмістом міді, марганцю, цинку.  

У воді Горині коливання концентрації міді від 0,37 до 7 ГДКриб,  марганцю 

від 0,75 до 16 ГДКриб, цинку – від 1,3 до 10,2 ГДКриб.  

Дещо краща якість води річки Случ, де коливання концентрації міді у зга-

даний період становили від 0,3 до 5,6 ГДКриб, марганцю від 2,9 до 9,9 ГДКриб, 

цинку – від 0,7 до 11 ГДКриб. 

Найкраща токсикологічна ситуація у 2008–2010 рр. склалася у басейні рі-

чки Стир, де коливання концентрації міді у воді становили від 0,3 до                 

1,4 ГДКриб,  марганцю – від 0,85 до 3,35 ГДКриб, цинку – від 1,0 до 3,0 ГДКриб. 

Загальний аналіз відповідності якості води найбільших річок регіону ри-

богосподарським вимогам за середньорічними значеннями 2008–2010 рр. по-

дано нижче. 

Впродовж 2008–2010 рр. шість гідрохімічних показників р. Прип’ять пе-

ревищували ГДКриб: ХСК – 2,3-2,5 ГДКриб; БСК5 – 1,5-2,0 ГДКриб; амоній со-

льовий – до 1,3 ГДКриб; нітрити – 1,9 ГДКриб; залізо – 2,2-1,5 ГДКриб; цинк – 

1,8-3,4 ГДКриб. Сума перевищень для води річки в межах Рівненщини складає 

19,2 ГДКриб. 

За профілем р. Горинь усереднене значення суми перевищень за 2008–

2010 роки становило від 14 до 41,7 ГДКриб (рисунок).  
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Рисунок. Гідроекологічний профіль р. Горинь (в одиницях ГДКриб) 
1 – сума перевищень за усіма показниками; 2 – за вмістом нітритів 

 

На межі з Хмельницькою областю – с. Вельбівно Острозького району  

(див. рисунок: п.к. № 1) якість води річки не відповідає рибогосподарським 

нормам за  сімома показниками: за вмістом нітритів – 2,2-6,3 ГДКриб; ХСК – 

1,3-1,5  ГДКриб;  БСК5 – 1,2-1,6 ГДКриб;  заліза – 1,3-1,7 ГДКриб; цинку 5,3-8,2 

ГДКриб; міді – 1,4-3,4 ГДКриб; марганцю – 1,9-2,9 ГДКриб.  У 2009 р. спостері-

галося значне перевищення вмісту у воді кадмію – 14 ГДКриб.  

Забруднюють річку комунально-побутові стічні води міст і селищ (Острог 

– п.к. № 2-3; Гоща – п.к. № 4-5, Оржів п.к. № 8-11 та ін.). 

Наприклад, у 2010 році в контрольному створі нижче скиду з очисних 

споруд Острозького КП «Водоканал» (п.к. № 3) порівняно зі створом вище 

скиду (п.к. № 2) спостерігалось зростання середньорічних концентрацій зави-

слих речовин – з 14,8 до 18,9.мг/дм
3
; ХСК – з 28 до 29,9 мг/дм

3
; БСК5 – з 2,67 

до 2,8 мг/дм
3
.  

Найбільше зростання вмісту важких металів у воді спостерігається нижче 

смт Гоща в районі скиду стічних вод Гощанської дiльницi «Рівнеоблводока-

налу»  (рисунок; № 4). Особливо забруднена вода річки нижче мосту автодо-

роги Київ-Чоп – тут особливо висока концентрація цинку (10,2 ГДКриб) та 

марганцю (16 ГДКриб). 

Значні перевищення рибогосподарських нормативів за вмістом нітритів і 

марганцю зафіксовано також після впадання притоки – малої річки Устя, за 

302 км від гирла (пункти контролю № 10-11). Найзабрудненішим водотоком 

Рівненщини є саме ця мала річка, яка зазнає значного і тривалого антропо-

генного забруднення в межах Здолбунівсько-Рівненської промислової агло-

мерації [7, 8].  
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Помітне погіршення якості води також в районі скиду стічних вод Дубро-

вицького КП «Міськводоканал» (рисунок: п.к. № 14,15). 

Загалом, за результатами гідрохімічного контролю у 2008–2010 рр. у бі-

льшості створів р. Горинь є перевищення рибогосподарських нормативів за 

такими середньорічними показниками (8 найменувань): амоній, нітрити, 

ХСК, БСК5, залізо, цинк, мідь, марганець. Найбільші перевищення зафіксо-

вано за вмістом нітритів (див. рисунок). Майже по всій довжині річки фіксу-

ються перевищення показників ХСК і БСК5. Є перевищення ГДКриб за вміс-

том важких металів у воді; на окремих ділянках річки перевищення рибогос-

подарських норм за вмістом цинку в 8-16 разів. 

На кордоні з Білоруссю, в контрольному пункті с. Висоцьк (п.к. № 16), 

якість води в річці покращується і відповідає нормам ГДК для водних 

об’єктів рибогосподарського призначення за більшістю показників, окрім не-

значного перевищення за такими характеристиками: нітрити – 1,7  ГДКриб, 

ХСК – 1,6 ГДКриб, БСК5 – 1,9 ГДКриб, цинк – 1,8 ГДКриб, залізо – 2,4.ГДКриб, 

марганець – 2,0 ГДКриб. На цій ділянці якість води в річці відповідає нормам 

ГДК для культурно-побутового водокористування [5]. 

В річку Случ скидають зворотні води ТзОВ «Моквинська паперова фаб-

рика», КП «Березневодоканал», підприємства м. Сарни та ін. Водотік контро-

лювався у восьми створах. За профілем річки усереднене значення суми пе-

ревищень за 2008–2010 роки становило від 14 до 30 ГДКриб. Майже у всіх 

створах спостерігалися перевищення рибогосподарських нормативів якості 

води за шістьма середньорічними показниками: вмістом нітритів (від 0,4 до 

7,2 ГДКриб), міді (0,2-10.ГДКриб), марганцю (2,1-11 ГДКриб), заліза (0,8-6,2 

ГДКриб), БСК5 (1,3-4,2 ГДКриб), ХСК (1,1-2,5 ГДКриб). 

На території області в річку Стир скидаються промислово-зливові води 

ВП «Рівненська АЕС» та стічні води з очисних споруд комунально-

побутових підприємств м. Кузнецовськ і смт Зарічне.  

Річка контролювалась у десяти створах. За профілем водотоку усереднене 

значення суми перевищень за 2008–2010 роки складало від 12 до 15,8 ГДКриб. 

У всіх створах спостерігалися перевищення рибогосподарських нормативів 

якості води за сімома середньорічними показниками: за вмістом нітритів (1,9-

8,65 ГДКриб), міді (до 1,7 ГДКриб), марганцю (до 3,35 ГДКриб), заліза (1,0-3,4 

ГДКриб), цинку (до 3,3 ГДКриб), а також БСК5 (1,2-2,3 ГДКриб), ХСК (1,1-2,2 

ГДКриб) за даними 2008–2010 років. 

Максимальне перевищення рибогосподарських нормативів якості води 

спостерігалося в межах с. Бабка Володимирецького району – усереднена су-

ма за три роки досліджень склала 16 ГДКриб. Найвище значення тут має пере-

вищення за вмістом нітритів – 7 ГДКриб. 

Отже, водні об’єкти регіону характеризуються різним ступенем антропо-

генного навантаження на їхні басейни. У всіх річках спостерігалися переви-

щення рибогосподарських нормативів якості води за вмістом нітритів, міді, 
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марганцю, заліза, а також концентрацією органічних речовин, що оцінюється 

показниками БСК5 і ХСК.  

Найбільші перевищення рибогосподарських нормативів якості води спо-

стерігалися нижче точок потрапляння промислових і комунально-побутових  

стічних вод.  

Інтенсивнішого впливу господарської діяльності (промислові підприємст-

ва, населені пункти, сільське господарство та ін.) зазнає басейн річки Горинь, 

що призвело до значного зниження якості води. 

Це створює значну загрозу іхтіофауні, особливо чутливим до забруднення 

оксифільним видам риб, які потребують для існування чистої протічної води. 

Окрім кисневого голодування, гідробіонти зазнають токсичного ураження і 

можуть накопичувати отруйні речовини (у т.ч. важкі метали) у своєму тілі, 

що створює потенційну загрозу для населення, яке споживає рибу, виловлену 

у місцевих водоймах. 
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