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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У БАСЕЙНІ 
РІЧКИ  ГОРИНЬ  

 

В статті наведені результати досліджень щодо зміни якості поверхневих 

вод у басейні р. Горинь.  

Ключові слова: екологічна оцінка, якість води, басейн річки. 

 

В статье представлены результаты исследования изменения качества 

поверхностных вод в бассейне р. Горынь.  

Ключевые слова: экологическая оценка, качества воды, бассейн реки. 

 

The results of investigations as for the changes of water surface quality in the 

basin of the Horyn are given. 

Keywords: ecological estimation, water quality, river basin. 

 

Як відомо, сучасний етап розвитку суспільства посилює антропогенний 

вплив на природне середовище. У 80-90 роки XX сторіччя, як відмічають Пе-
лешенко В.І., Горєв Л.М., Гриб Й.В., Руденко Л.Г., Разов В.П., Жукинсь-
кий В.М., Клименко М.О., Будз М.Д., Мольчак Я.О. та ін., під впливом зрос-
таючого антропогенного навантаження, водні екосистеми стали втрачати са-
моочисну здатність і як наслідок, в річках відмічалося погіршення якості по-

верхневих вод. Особливо значних змін зазнали річки в сольовому трофо-

сапробіологічному та токсикологічному блоках.  

Встановлено, що основними причинами, які сприяли забрудненню повер-

хневих вод, слід вважати порушення рівноваги між основними компонента-
ми: лісистістю, розораністю, наявністю луків, сіножатей та урбанізованістю 

на території басейнів річок. Проведені дослідження засвідчують, що за умови 

зростання показника розораності території басейнів річок вище 50% має міс-
це значне погіршення якості поверхневих вод. Сприяє забрудненню поверхне-
вих вод і скидання недоочищених стічних та зливових вод з урбанізованих тери-

торій, сільськогосподарський поверхневий стік [1, 2]. 

Однак у період 1990–2000 років в цілому в Україні відмічається тенденція 
до покращення екологічного стану басейнів малих, середніх та великих річок 

[3]. Певним чином на зміни екологічної ситуації у басейнах річок позначи-
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лась загальна тенденція до зниження антропогенного навантаження через 
спад виробництва в Україні. Не вивченим залишається питання дослідження 
зміни якості поверхневих вод малих та середніх річок Полісся, які виникли за 
останнє десятиріччя під впливом природних і антропогенних факторів.  

Враховуючи актуальність проблеми, слід проаналізувати результати дов-

гострокових досліджень, які дозволяють оцінити гідроекологічний стан ба-
сейну р. Горинь від витоку до гирла, включаючи основні притоки. На основі 
проведеної оцінки намітити тенденції розвитку басейну річки, дослідити змі-
ни якості поверхневих вод за останні 15 років, встановити кількісну та якісну 

оцінку змін та виділити ділянки території басейну, які зазнають найбільшого 

антропогенного впливу і потребують проведення компенсаційних природоо-

хоронних заходів. 
Мета  роботи полягала в оцінці просторово-часових кількісних та якісних 

змін якості поверхневих вод басейну р. Горинь. 
Об’єктом дослідження є зміни якості поверхневих вод у басейні р.Горинь. 
При виконанні роботи використовували теоретичні методи досліджень, 

ретроспективний аналіз та методи математичної обробки експериментальних 

даних.  

Дослідження проводились в басейні р. Горинь. Нами було проведено по-

рівняльну оцінку якості поверхневих вод басейну р. Горинь за 1997 та              
2010 роки.  

Для оцінки якості поверхневих вод басейну р. Горинь нами використана 
методика "Комплексної експертної оцінки екосистем басейнів річок"            

Гриб Й.В., Клименко М.О., 1999 [2].  

Вихідними даними для оцінки якості поверхневих вод басейну р. Горинь 
(гідрохімічні та бактеріологічні характеристики) були статистичні матеріали 

управління екобезпеки у Рівненській, Хмельницькій та Тернопільських обла-
стях 1997 і 2010 років, матеріали паспортизації річок України, а також опра-
цьовані дані лабораторних досліджень проб води, які власноруч відбиралися 
у основних створах басейну р. Горинь. 

Оцінка проводилась за результатами досліджень у 19 контрольних пунк-

тах спостережень на річці Горинь від витока до гирла, а також в основних 

притоках р. Горинь. 
Створи гідрохімічного контролю по річці Горинь: 
1) Витік р. Горинь, поблизу с. Волиця (Тернопільська обл.); 

2) р. Горинь, поблизу м. Ланівці, 610 км від гирла; 
3) р. Горинь, 586 км від гирла; 
4) р. Горинь, перед впадінням р. Цвітоха (с. Голини) 155 км; 

5) р. Горинь, с. Вельбівно Острозького району, відстань від гирла 451 км; 

6) р. Горинь, м. Остріг, в межах міста 0,3 км вище скиду очисних споруд 

“Острігводоканал”, 2 км нижче впадіння р. Вілія, відстань від гирла 447,8 км; 

7) р. Горинь, м. Остріг, в межах міста  0,5 км нижче скиду очисних споруд 

“Острігводоканал” – 447 км; 
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8) р. Горинь, нижче с. Симонів р. Гоща – 402 км; 

9) р. Горинь, нижче мосту автостради Київ-Рівне, 0,5 км вище скиду очи-

сних споруд Гощанської дільниці “Рівнеоблводоканал” – 396,5 км; 

10) р. Горинь, нижче мосту, 0,5 км нижче скиду очисних споруд –                

395,5 км; 

11) р. Горинь, вище с. Рубче, 0,8 км вище скиду очисних споруд ПАТ “Рі-
внеазот” – 306,6 км; 

12) р. Горинь, нижче с. Рубче, 0,8 км нижче скиду очисних споруд ПАТ 

“Рівнеазот” – 305 км; 

13) р. Горинь, с. Оржів, 05 км вище скиду очисних споруд ПАТ “Оржівсь-
кий ДОК” – 300,5 км; 

14) р. Горинь, 0,5 км нижче скиду очисних споруд ПАТ “Оржівський 

ДОК” – 299,5 км; 

15) р. Горинь, с. Підлужжя, 0,5 км вище впадіння р. Замчисько – 229,5 км; 

16) р. Горинь, 0,5 км нижче впадіння р. Замчисько – 228,5 км; 

17) р. Горинь, 2 км вище м. Дубровиця – 120,7 км; 

18) р. Горинь, 4 км нижче м. Дубровиця – 104; 

19) р. Горинь, с. Сморден, 4,5 км до кордону в Білорусь – 77,5 км. 

Результати розрахунку кількісної та якісної оцінки якості поверхневих вод 

за 1997 та 2010 роки представлені відповідно в таблиці 1 та 2.  

Оцінку якості поверхневих вод проводили згідно з методикою картогра-
фування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води [4]. 

Аналіз опрацьованого статистичного фондового матеріалу свідчить про 

те, що у 1997 році показники мінералізації поверхневих вод – приток р. Го-

ринь коливаються в межах 146…639 мг/л. Найбільш висока мінералізація 
спостерігається у річках Вілія – 431 мг/л, Устя – 639 мг/л. Низькі показники 

мінералізації у річці Стубелка – 192,1 мг/л. Загалом за критеріями мінералі-
зації поверхневі води приток р. Горинь віднесені до 1 класу якості води і є 
прісні, гіпогалинні та олігогалинні. За іонним складом вони належать до гід-

рокарбонатних вод групи кальцію.  

Вміст хлоридів у річках Стубелка, Замчисько, Вілія не перевищує 20 мг/л 

– якість води відповідає 1 класу, води всіх інших приток відповідають 2 кла-
су. Найбільша концентрація хлоридів відмічається у річках Устя – 27,65 мг/л, 

Б/н – 44,67 мг/л. 

Вміст хлоридів у наведених створах річки Горинь в основному не пере-
вищує 20 мг/л , вода відповідає 1 класу якості. 

Вміст сульфатів у поверхневих водах приток р. Горинь в основному не 
перевищує 50 мг/л, за критеріями забруднення компонентами сольового 

складу віднесені до 1 класу якості. 
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                                                                                                                                          Таблиця 1 

Кількісна та якісна екологічна оцінка стану поверхневих вод басейну р. Горинь у 1997 році 
Створ  

(№, на-
зва) 

Ia 

Показник за 
яким визна-

чено 

Ib 
Показник за яким 

визначено 
Ic 

Показник за 
яким визна-

чено 

Ie 

Клас 
якості 
води 

Стан водного 

середовища 
Рівень антропогенного наван-

таження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0,99 хлориди 120 азот нітритний 4 мідь 41,7 5 незадовільний криза 

2 0,94 хлориди 2,6 азот нітрати - - 1,77 2 добрий розхитування екосистеми 

3 1,19 сульфати 11,8 азот нітритний 11 мідь 7,99 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

4 1,12 сульфати 9,6 
азот нітритний 

БСК5 
11 мідь 7,24 3 задовільний 

випадання особливо чутливих 
видів 

5 
1,08 хлориди 3,4 фосфати 5,7 мідь 3,39 3 задовільний 

випадання особливо чутливих 

видів 

6 0,87 хлориди 3,6 фосфати 5,7 мідь 3,39 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

7 0,95 хлориди 3,8 фосфати 6 мідь 3,58 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

8 0,92 хлориди 3,4 фосфати 5 мідь 3,1 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

9 0,9 хлориди 4 залізо загальне 5,7 мідь 3,5 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

10 0,92 хлориди 4,4 фосфати 7,3 мідь 4,2 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

11 0,86 хлориди 3,4 залізо загальне 3,7 мідь 2,65 2 добрий розхитування екосистеми 

12 0,96 хлориди 23 фосфати 6 мідь 9,98 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків 

у системі 

13 1,08 хлориди 19,8 фосфати 4,5 мідь 8,46 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків 

у системі 

14 1,08 хлориди 20,2 фосфати 4 мідь 8,42 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків 

у системі 

15 0,76 хлориди 9,8 фосфати 3 

 
мідь 4,52 3 задовільний 

випадання особливо чутливих 
видів 

 

В
и
п
уск

 4
(6

0
) 2

0
1

2
 р

. С
ер
ія

 «
С
іль
сь
к
о
го
сп
о
д
а
р
сь
к
і н
а
ук
и
»

 

 

 

6
 



Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування  

 7

продовження  табл. 1 

16 0,72 хлориди 14,4 фосфати 4 мідь 6,37 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

17 0,94 хлориди 6,4 фосфати 5 мідь 4,11 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

18 0,9 хлориди 6,6 фосфати 5 мідь 4,17 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

19 0,94 хлориди 7,4 фосфати 4 мідь 4,11 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

Вілія 0,86 мінералізація 6,76 БСК5 8 мідь 5,2 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

Б/н 0,68 мінералізація 4 залізо загальне - - 2,25 2 добрий розхитування екосистеми 

Місток 0,7 мінералізація 4,1 залізо загальне - - 2,4 2 добрий розхитування екосистеми 

Устя 
2,5 хлориди 15 Азот нітритний 28 мідь 15,17 4 перехідний 

порушення трофічних зв'язків 
у системі 

Стубе-
лка 0,57 хлориди 5 Азот нітритний - - 2,78 2 добрий розхитування екосистеми 

Жиль-
жанка 2,57 хлориди 10 залізо загальне 20 мідь 10,85 4 перехідний 

порушення трофічних зв'язків 
у системі 

Зам-
чисько 1,42 хлориди 5 залізо загальне 11 мідь 5,8 3 задовільний 

випадання особливо чутливих 
видів 

Зульня 1 сульфати 3 залізо загальне 8 мідь 4 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 
Мель-
ниця 1,75 хлориди 3,76 БСК5 18 мідь 7,83 3 задовільний 

випадання особливо чутливих 
видів 

Вирка 2,71 хлориди 16,2 азот нітритний - - 9,45 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у 

системі 
Бере-
жанка 0,9 хлориди 11,1 залізо загальне - - 5,9 3 задовільний 

випадання особливо чутливих 
видів 

Случ 0,86 сульфати 4 фосфати 2,7 мідь 2,52 2 добрий розхитування екосистеми 

Канал 
Бенин-
ський 

1,36 хлориди 4,7 залізо загальне - - 3,03 3 задовільний 
випадання особливо чутливих 

видів 

Сирець 1,02 хлориди 15 залізо загальне 12 
хром 

9,34 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у 

системі 
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                                                                                                                                      Таблиця 2 

              Кількісна та якісна екологічна оцінка стану поверхневих вод басейну р. Горинь у 2010 р. 

Створи 

(№, на-
зва) 

Ia 

Показник 
за яким ви-

значено 

Ib 

Показник 
за яким ви-

значено 

Ic 

Показник 
за яким ви-

значено 

Ie 

Клас 
якості 
води 

Стан водного 

середовища 
Рівень антропогенного навантаження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1,1 сульфати 14,6 
азот нітри-

тний 
30 мідь 15,23 4 перехідний 

порушення трофічних зв'язків у сис-
темі 

2 1,18 сульфати 13,7 
азот нітра-

ти 
20 мідь 11,62 4 перехідний 

порушення трофічних зв'язків у сис-
темі 

3 
1,05 сульфати 13,9 

азот нітри-

тний 
18 мідь 10,98 4 перехідний 

порушення трофічних зв'язків у сис-
темі 

4 1,66 сульфати 10,66 
азот нітри-

тний 
24 мідь 12,11 4 перехідний 

порушення трофічних зв'язків у сис-
темі 

5 1,11 сульфати 3,3 
азот нітра-
тний 

30 мідь 11,5 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

6 1,2 сульфати 3,1 
азот нітра-
тний 

20 мідь 8,1 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

7 1,05 сульфати 3,4 фосфати 18 мідь 7,4 3 задовільний випадання особливо чутливих видів 

8 1,09 сульфати 15,7 фосфати 25 мідь 13,93 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

9 1,67 сульфати 2,5 
азот нітра-
тний 

24 мідь 9,35 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

10 1,8 хлориди 2,79 
азот нітра-
тний 

35 мідь 13,18 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

11 0,95 сульфати 2,15 БСК5 19 мідь 7,4 

 

3 задовільний випадання особливо чутливих видів 
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продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 1,01 сульфати 14,2 фосфати 20 мідь 11,7 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

13 0,81 хлориди 19,4 фосфати 18 мідь 12,7 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

14 0,85 хлориди 18,9 фосфати 26 мідь 15,25 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

15 - - 2,3 
Залізо за-
гальне 

10 мідь 6,15 3 задовільний випадання особливо чутливих видів 

16 
1,12 сульфати 7,5 фосфати 10 мідь 6,2 3 задовільний випадання особливо чутливих видів 

17 1,27 сульфати 6,1 фосфати 2 мідь 3,12 3-2 задовільний випадання особливо чутливих видів 

18 1,28 сульфати 5,8 фосфати 4 мідь 3,69 3-2 задовільний випадання особливо чутливих видів 

19 0,95 сульфати 4,5 фосфати 11 мідь 5,48 3 задовільний випадання особливо чутливих видів 

Вілія 1,33 сульфати 11,38 
Азот ніт-
ритний 

35 мідь 12,71 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

Устя 1,38 хлориди 5,5 фосфати 31 мідь 12,62 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 

Зам-

чисько 
0,53 сульфати 3,2 

залізо зага-
льне 

28 мідь 10,57 4 перехідний 
порушення трофічних зв'язків у сис-

темі 
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Води річок Зульня – 50,2 мг/л, Замчисько – 69,1 мг/л, Канал Бенинський – 

67,3 мг/л за вмістом сульфатів віднесені до 2 класу, р. Жильжанка – 80,7 мг/л, 

– 3 клас якості. 
Вміст сульфатів у воді існуючих створів р. Горинь не перевищує 50 мг/л – 

1 клас якості. 
Внаслідок скидів забруднених вод з очисних споруд ПАТ ”Рівнеазот” у 

створі поблизу с. Рубче спостерігається значне підвищення концентрації су-

льфатів до 4 класу якості. 
Оцінка якості води за трофо-сапробіологічними показниками показала, 

що у всіх водах приток р. Горинь відмічається підвищений вміст загального 

заліза (0,11…0,53 мг/л). Води річок за вмістом заліза загального віднесені в 

основному до 3 класу. 

Підвищений вміст азоту амонійного спостерігається у річках Канал Бе-
нинський – 0, 36 мг/л, Б/н – 0,34 мг/л (3 клас якості), у річці Вирка та Устя, де 
концентрація азоту амонійного 1,6 та 1,4 мг/л (4 клас). 

Підвищений вміст азоту нітратного (0,6…1,2 мгN/л) та азоту нітритного 

(0,01…0,112 мгN/л) спостерігається у річках Замчисько, Жильжанка, Вирка, 
Стубелка  та  Устя.  Їхні  води  за  наведеними  показниками віднесені до 

3…5 класу якості. 
У річках, в яких визначалась наявність фосфатів у воді, відмічається їх пі-

двищений вміст (0,16…. 0,29 мгР/л) – 3 ,4 клас якості. 
По всіх притоках відмічено підвищення показника БСК5, що складає 

3,3…15,3 мгО2/л. Це також свідчить про значну ступінь забруднення органіч-

ними сполуками. 

У наявних створах самої р. Горинь спостерігається підвищений вміст по 

всій довжині річки азоту нітратного 0,8…2,94 мгN/л, азоту нітритного 

0,012…1,2 мгN/л. Найбільша концентрація азоту нітритного виявлена у вито-

ці р. Горинь. Також по всій довжині річки спостерігається  підвищений вміст 
фосфатів та заліза загального, середня концентрація фосфатів складає ≈ 0,18 

мг Р/л, заліза ≈ 0,32 мг/л. Різко збільшується концентрація фосфатів –        

1,15 мгР/л у створі поблизу с. Рубче – наявність відвалів фосфогіпсу ПАТ 

“Рівнезот”. 

Якість поверхневих вод блоку токсичних речовин і сторонніх домішок 

оцінювали за показниками міді та хрому. Концентрація міді у притоках р. 

Горинь явно підвищена і складає 0,0027…0,028 мг/л, вода за цим показником 

відноситься до 2…4 класу якості. Найбільш високий вміст міді  спостеріга-
ється у річках Жильжанка – 0,02 мг/л та Устя – 0,028 мг/л. Середня концент-
рація міді у створах р. Горинь складає приблизно 0,005…0,006 мг/л – води     

3 класу якості, концентрація хрому у водах приток знаходиться у межах 

0,003… 0,012 мг/л – належать до 2-3 класу якості. Найбільший вміст хрому 

зафіксовано в р. Устя та р. Жильжанка. 
Проведена ретроспективна екологічна оцінка якості поверхневих вод, ос-

новних приток р. Горинь, яка здійснювалася на підставі аналізу гідрохімічних 
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показників за 1997 та 2010 роки показала, що за останні 15 років відмічається 
значне зростання кількісних показників сольового блоку, показників токсич-

них речовин та сторонніх домішок, а також відмічається незначне зменшення 
деяких показників трофо-сапробіологічного блоку. 

У водах приток Устя, Вілія та Замчисько відмічається зростання вмісту 

сульфатів у 2-3 рази. Води вище наведених приток за цим показником сольо-

вого блоку переходить з 1 у 2 клас якості, водночас спостерігається значне 
зменшення вмісту хлоридів. 

Аналіз показників трофо-сапробіологічного блоку свідчить про те, що за 
останні роки у притоках р. Горинь, в основному відмічається зменшення кі-
лькісних гідрохімічних показників якості води. Майже у 4 рази зменшилося 
надходження у водойми завислих речовин (перехід з 4 та 3 класу у 2 клас 
якості), що відповідно привело до зниження показників азоту амонійного, ні-
тратного та нітратного, а також суттєвого зниження (майже у 3 рази) показ-
ника біологічного споживання кисню. 

Для приток Замчисько та Вілія відмічається зростання відповідно у 2 та    
3 рази вмісту у воді міді, клас якості води за даним показником переходить з  
3 у 4 клас. 

Отже, найбільший вплив на погіршення якості поверхневих вод у прито-

ках р. Горинь має блок специфічних речовин, а саме мідь. 
Ретроспективний аналіз якості поверхневих вод самої річки Горинь пока-

зав, що за останні 15 років по всій довжині річки відмічається зростання у 2 – 

3 рази сульфатів, що пояснюється підвищенням конценрації  сульфатів у ос-
новних притоках р. Горинь. Найбільша концентрація сульфатів виявлена у 

створі р. Горинь поблизу смт Гоща – 88,9 мг/л.   

У нижній ділянці річки Горинь, починаючи з місця впадіння притоки                

р. Замчисько до меж кордону з Білорусь, порівняно з 1997 роком, спостеріга-
ється підвищення майже у 2 рази вмісту по азоту нітратного та заліза загаль-
ного. Також майже по всій довжині річки спостерігається  підвищений вміст 
фосфатів. Різке збільшення, майже у 2 рази, концентрації фосфатів зафіксо-

вано у 13 та 14 створі –  поблизу ПАТ “Рівнеазот” (вода переходить з 3 у       

4 клас якості). 
Велике занепокоєння викликає зростання за останні роки у водах р. Го-

ринь концентрації міді (за деякими створами майже у 6 разів). Найбільш ви-

сокий вміст міді спостерігається у створах р. Горинь поблизу населених пун-

ктів Остріг, Гоща, Оржів (0,026 – 0,035 мл/л), де вода річки за даним показ-
ником переходить з 3 у 4 клас якості. 

На основі проведених розрахунків екологічної оцінки якості поверхневих 

вод басейну р. Горинь за  1997 та 2010 роки, нами розроблені карто-схеми, в 

які винесено у вигляді діаграм блокові та узагальнені екологічні індекси яко-

сті поверхневих вод. 

На основі кількісної та якісної екологічної оцінки якості поверхневих вод 
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за 1997 та 2010 роки, проводимо аналіз отриманих результатів за узагальне-
ним екологічним індексом Іе. 

Аналіз результатів розрахунків по основних притоках р. Горинь за уза-
гальненим екологічним індексом Ie (1997 рік) показав, що для всіх наведених 

річок – приток Горині характерне перевищення екологічного нормативу (ЕН) 

у декілька разів. Максимальне перевищення за трофо-сапробіологічними по-

казниками характерне для річок Устя – 1,38 разів, без назви – 2,23 рази та Ві-
лія – 1,33 рази.  Перевищення за показниками токсичних речовин і сторонніх 

домішок для річок:  без назви – 27,4 рази, Устя – 15,4 рази, Вілія – 11,38 ра-
зів, Стубелка – 9,66 разів. 

Стан водного середовища наведених приток оцінюється як задовільний та 
перехідний (відповідно 3 та 4 клас якості): вони, в свою чергу, найбільш від-

чутно впливають на погіршення якості води у р. Горинь. 
Аналіз результатів розрахунків по основних притоках р. Горинь (2010р)  

за узагальненим екологічним індексом Ie показав, що порівняно з 1997 роком 

показник індексу для річок Вілія та Замчисько зріс майже у 2 рази, що свід-

чить про погіршення якості води основних приток, перехід з 3 у 4 клас якості. 
Поряд з цим, нами був проведений порівняльний аналіз якості поверхне-

вих вод за 1997 та 2010 роки за узагальненим екологічним індексом оцінки 

якості поверхневих вод (Іе), що здійснювалось по 19 створах – пунктах гід-

рохімічного контролю р. Горинь, див рис. 1. 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Порівняльний аналіз якості поверхневих вод р. Горинь за узагальненим  

екологічним індексом Іе за 1997 та 2010 роки 

  

Аналіз діаграми свідчить про підвищення значень кількісних показників 

Іе у 2010 році майже по всій довжині р. Горинь.   
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Перевищення показника Іе в два і більше разів спостерігається, починаю-

чи з 2 до 15 створу (р. Горинь, в районі села Збуж Костопільського району,       

0,5 км вище впадіння р. Замчисько).  

Значне підвищення показника Іе спостерігається в межах 8-10 створів поблизу 
смт Гоща.  Максимальне зростання показника спостерігаються у 13,14 створі             
р. Горинь, поблизу  смт Оржів, нижче впадіння притоки Устя.  

 Поряд з цим нами був проведений порівняльний аналіз класу якості води у 

створах р. Горинь за 1997 та 2010 роки (див. рис. 2).  

 

 

 

 
 

Рис. 2. Порівняльний аналіз класу якості води у створах  

р. Горинь за 1997 та 2010 роки 

 

 

Отже, ретроспективний аналіз якості поверхневих вод дозволив провести 

оцінку просторово-часових кількісних та якісних змін якості поверхневих вод 

басейну р. Горинь. Проаналізувавши клас якості води р. Горинь за два періо-

ди відмічаємо  погіршення якості поверхневих вод в сучасний період в порів-
нянні з 1997 роком. Погіршення якості води (перехід з 3 у 4 клас) спостеріга-
ємо відразу з другого створу – на межі Тернопільської та Хмельницької обла-
стей поблизу м. Ланівці. На ділянці річки, нижче скиду очисних споруд “Рів-
неазот” до впадіння р. Замчисько, вода не змінила своєї якості в порівнянні з 
1997 роком і  відповідає 4 класу. Далі за течією до меж кордону з Білоруссю 

належить до 3 класу. 

В основних притоках р. Горинь за останні 15 років відмічається погір-

шення якості води основних приток, перехід з 3 у 4 клас якості. 
За рівнем антропогенного навантаження водні екосистеми р. Горинь та її 

приток перебувають в стані розхитування екосистем, випадання особливо чу-
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тливих видів, порушення трофічних зв’язків в екосистемах та кризи. 

Компенсаційних природоохоронних заходів  в першу чергу потребують 
такі річки, як Устя, Вілія та Замчисько. 

Потребує подальших досліджень вивчення причин деградації поверхне-
вих вод,  розробка рекомендацій, щодо управління та оптимізації режиму фу-

нкціонування басейну р. Горинь. Для більш об'єктивної оцінки екологічного 

стану досліджуваного об’єкту необхідно виконати роботу щодо вдоскона-
лення системи екологічного моніторингу, яка зараз не включає важливі з 
екологічної точки зору показники оцінки екологічного стану водного об’єкту. 
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