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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ  

ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЧКИ ІКВА  
 

На основі проведеної оцінки гідрохімічного складу малої річки Іква на-

дано кількісне вираження екологічної шкоди та екологічного ризику в  

разі погіршення якості її поверхневих вод. 

Ключові слова: гідрохімічні показники, екологічна шкода, екологічний  

ризик. 
 

На основании проведенной оценки гидрохимического состава малой ре-
ки Иква дано количественное выражение экологического ущерба и эко-

логического риска в случае ухудшения качества ее поверхностных  
вод. 

Ключевые слова: гидрохимические показатели, экологический ущерб,  

экологический риск. 
 

On the basis of the conducted estimation of hidro chemical composition of the 

small river of  Ikva quantitative expression of ecological harm is given  

and  ecological risk in case of worsening of quality of her surface-water. 

Keywords: hydrochemical indexes, ecological damage, ecological risk. 
 

Нині стан малих річок України, переважно, вкрай незадовільний. Цьо-

му, впродовж останніх десятиліть, сприяли безконтрольне використання при-

родних ресурсів в межах їх басейнів, надходження значної кількості шкідли-

вих речовин із стічними водами, з атмосферного повітря, поверхневих і пі-

дземних водоносних горизонтів тощо. Найбільш розповсюдженими забруд-

неннями водяних джерел є нітрити (до 2 ГДК), феноли (до 16 ГДК) і нафтоп-

родукти (до 10 ГДК), сполуки міді (до 11 ГДК), цинку (до 10 ГДК), марганцю 

(до 50 ГДК) [1]. Колі-індекс води десятків малих рік України сягає від      2 до 

20 тисяч. Вплив антропогенного фактора на вміст азоту в загальному змісті 

мінерального азоту в поверхневих водах деяких рік складає 92% [2]. Під 

впливом різноманітних чинників відбувається  трансформація комплексів ре-

човин із утворенням інших сполук, що відзначаються більшою токсичністю і 

можуть сприяти погіршенню токсобності водойм [3]. Безумовно, такий сце-

нарій порушує рівновагу водної екосистеми, а отже, завдає шкоди навколиш-

ньому середовищу.  

Шкода, завдана навколишньому природному середовищу, природним 

ресурсам у процесі здійснення господарської діяльності або внаслідок забру-
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днення навколишнього природного середовища чи нанесення шкоди природ-

ним об’єктам  іменується екологічною шкодою. Під нею розуміють погір-

шення якісного стану навколишнього природного середовища в цілому і 

окремих природних ресурсів зокрема [4]. 

Для визначення екологічної шкоди, наразі можна використати європейсь-

кий досвід. Відповідно до Директиви Європейського парламенту та Ради 

2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 р., “Про екологічну відповідальність за попе-

редження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шко-

ди”, виділяються наступні види шкоди: 1) “попередній (вихідний) стан”– це 

оцінений за допомогою найкращої доступної інформації стан природних ре-

сурсів або послуг у момент шкоди, який міг би існувати, якщо б не було за-

вдано шкоди навколишньому середовищу; 2) “відновлення”, враховуючи 

“природне відновлення”, – у випадку забруднення водних ресурсів і біологі-

чних видів природних і ареалів, що перебувають під охороною, – це повер-

нення природних ресурсів, яким було завдано шкоди або порушених послуг, 

в їх вихідний стан, та у випадку шкоди, що вражає ґрунти, – усунення будь-

якого значного ризику негативних наслідків для здоров’я людини; 3) “витра-

ти” – витрати, обґрунтовані необхідністю забезпечити правильне та ефектив-

не запровадження даного закону, враховуючи витрати на оцінку екологічної 

шкоди, неминучої загрози такої шкоди, варіантів дії таких, як адміністратив-

ні, судові та виконавчі витрати, витрати на збір даних та інших загальних ви-

трат, а також витрати на нагляд та контроль [5]. 

Для поверхневих вод, екологічною шкодою вважаються  невідворотні і 

відворотні зміни на гірше структурно-функіональних характеристик водних 

екосистем та якості води в них, спричинених діянням антропогенних і приро-

дних чинників;  екологічний ризик для поверхневих вод – вірогідність не-

сприятливих наслідків (екологічної шкоди) для водних екосистем та їх окре-

мих компонентів як результату діяння антропогенних і природних чинників, 

зокрема можливість погіршення якості води [6]. 

Метою нашої роботи було оцінити гідрохімічний склад малої річки Іква 

та надати кількісне вираження екологічної шкоди та екологічного ризику в 

разі погіршення якості її поверхневих вод. 
За результатами екологічної оцінки якості води річки Іква, проведеної 

на підставі [7, 8] (табл. 1) – індекс забруднення компонентами сольового 

складу (І1) для середніх значень показників знаходиться в межах 1,1-1,3, а 

найгірших – 1,2-1,6. Індекс забруднення за блоком трофо-сапробіологічних 

показників (І2) в цілому по річці для середніх значень показників варіює в 

проміжку від 3 до 3,5; для найгірших – 3,5-3,9 категорії. Максимальні вели-

чини блоку специфічних речовин токсичної дії (І3) коливались в діапазоні 

2,3-2,6. Отже, ступінь забрудненості води в р. Іква визначається, насамперед, 

значеннями блокових індексів І2 та І3, а за комплексним екологічним індек-

сом Іе (по всіх дослідних створах) можна стверджувати, що вода в річці є пе-

рехідною від ІІ до ІІІ класу (рисунок). 



Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування  

79 

Таблиця 1 

Значення блокових та інтегральних індексів якості води  р. Іква 
 

Роки  
Діапазон  

значень 

Значення блокових індексів 
Значення  

Інтегрального індексу 

І1 І2 І3 ІЕ 

2001 

мінімальне - - - - 

середнє 1,3 3,4 - - 

максимальне - - - - 

2002 

мінімальне 1,3 2,4 2 1,9 

середнє 1,3 3 2,2 2,2 

максимальне 1,3 3,5 2,5 2,4 

2005 

мінімальне 1 3 1,9 2 

середнє 1,3 3,5 2,4 2,4 

максимальне 1,4 3,9 2,6 2,6 

2006 

мінімальне 1,2 3 1,7 2 

середнє 1,3 3,5 2,1 2,3 

максимальне 1,3 3,8 2,2 2,4 

2008 

мінімальне 1,2 2,7 2,3 2,1 

середнє 1,2 3,4 2,5 2,4 

максимальне 1,2 3,6 2,6 2,5 

2010 

мінімальне 1 2,8 1,8 1,8 

середнє 1,1 3,4 2,1 2 

максимальне 1,6 3,7 2,3 2,5 

 

 
Рисунок. Динаміка якості води малої річки Іква за  

інтегральними екологічними індексами 
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Взагалі, Іква – одна із багатьох малих річок України, де зареєстровані ве-

ликі скиди забруднених стічних вод очисних споруд підприємств. Ці скиди 

перевищують 1 млн. м³/рік і становлять 91% усього об’єму стічних вод ба-

сейну, який під впливом широкомасштабних меліорацій, хімізації сільського-

сподарського виробництва, розорювання заплав, осушення земель, розвитку 

промисловості та розбудови міст зазнав значних змін. В басейні знизилась 

стійкість природних ландшафтів, порушена рівновага в екосистемах, погір-

шується якість поверхневих вод [8]. Крім того, до навантаження, якого зазнає 

річка можна віднести і наступні фактори: евтрофікація внаслідок викидів по-

живних та органічних речовин з санітарно-гігієнічних стоків та сільськогос-

подарських зливів; гідроморфологічний вплив, що спричинюється дамбами, 

дренажними та каналізаційними системами. Потенційне додаткове наванта-

ження може бути спричинене сходженням пестицидів із сільськогосподарсь-

ких полів. На даній території немає центрів важкої промисловості, які б ви-

пускали екологічно небезпечні токсини у значних обсягах.  

Для обчислення ступеня екологічної шкоди та екологічного ризику 

стосовно якості поверхневих вод в окремих водних об’єктах визначальними  

є значення екологічних нормативів (ЕН) якості цих поверхневих вод. Схема 

умовного поділу ступеня екологічної шкоди (ЕШ) та екологічного ризику 

(ЕР) стосовно різних показників якості води на підставі кількісного виразу 

перевищення значень ЕН реально спостереженими значеннями окремих чи 

інтегральних показників якості води наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Схема поділу ступеня ЕШ та ЕР стосовно якості поверхневих вод [6] 

Ступінь ЕШ 

та ЕР 

Словесна характе-

ристика ступеня 

ЕШ та ЕР 

Перевищення значень   показників якості 

води в сучасний  період над значеннями 

ЕН – для обчислення ЕШ; перевищення 

прогнозованих значень над значеннями 

показників якості води в сучасний період 

–  для обчислення ЕР 

Перший (I) Несуттєвий На число, яке менше однієї категорії 

Другий (II) Суттєвий На одну-дві категорії 

Третій (III) 
Неприпустимий 

(кризовий) 
На три категорії 

Четвертий 

(IV) 
Катастрофічний На число, яке більше трьох категорій 

 

За результатами прогнозу зміни значень гідрохімічних показників річки 

Іква (табл. 3), проведеного нами в рамках програмного пакету Microsoft Exel, 

і отриманими величинами апроксимації R
2
 – для блоку сольового складу пе-

ревищення значень ГДК виявилось можливим тільки для хлоридів і сульфа-

тів.  
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                                                                                                                                                                          Таблиця 3 

Обчислення ступеня ЕШ та ЕР стосовно якості води у річці Іква 

Назва ре-
човини 

Спосіб вира-
ження Значення ЕН 

Значення якості води в 
сучасний період за ре-
зультатами екологічної 

оцінки 

Ступінь ЕШ 

Прогнозоване 
погіршення 
якості води в 
близькій перс-

пективі 

Ступінь ЕР (у по-
рівнянні із зна-
ченнями показни-
ків якості води в 
сучасний період 

Сумарне значен-
ня реальної та 
ймовірної еколо-
гічних втрат в 
аспекті якості 
поверхневих вод 
у разі її неухиль-
ного погіршення 

Хлориди 

В категоріях 2 1 1 3 2 1 

Словесно 
Добра, чиста 

вода 
Добра, чиста вода Несуттєвий 

Задовільна, 
забруднена 

вода 
Суттєвий Несуттєвий 

Сульфати В категоріях 2 1 1 4 3 2 

Словесно 
Добра, чиста 

вода 
Добра, чиста вода Несуттєвий 

Задовільна, 
забруднена 

вода 

Неприпустимий 
(кризовий) 

Суттєвий 

Азот ніт-
ратний 

В категоріях 2 4 2 5 2 3 

Словесно 
Добра, чиста 

вода 
Задовільна, забрудне-

на вода Суттєвий 
Погана, бруд-

на вода Суттєвий 
Неприпустимий 

(кризовий) 

Азот ніт-
ритний 

В категоріях 2 3 1 4 3 3 
Словесно Добра, чиста 

вода 
Задовільна, забрудне-

на вода Несуттєвий 
Задовільна, 
забруднена 

вода 

Неприпустимий 
(кризовий) 

Неприпустимий 
(кризовий) 

ХСК 

В категоріях 2 3 2 3 1 2 
Словесно Добра, чиста 

вода 
Задовільна, забрудне-

на вода 
Суттєвий 

 

Задовільна, 
забруднена 

вода 
Несуттєвий 

Суттєвий 
 

Цинк 
В категоріях 2 4 2 5 3 3 

Словесно 
Добра, чиста 

вода 
Задовільна, забрудне-

на вода Суттєвий 
Погана, бруд-

на вода 
Неприпустимий 

(кризовий) 
Неприпустимий 

(кризовий) 

Залізо 
В категоріях 2 4 2 4 3 2 

Словесно 
Добра, чиста 

вода 
Задовільна, забрудне-

на вода Суттєвий 
Задовільна, 
забр-на вода 

Неприпустимий 
(кризовий) 

Суттєвий 
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Для показника величини мінералізації води річка Іква, прогнозних переви-

щень ГДК не встановлено.  

Для трофо-сапробіологічного блоку показників якості води суттєві погір-

шення відносно значень ГДК були виявлені для таких показників як азот ніт-

ратний, азот нитритний, та розчинений кисень. Прогноз змін для блоку спе-

цифічних речовин виявив, що чітку тенденцію до подальшого зростання від-

носно ГДК мали вміст заліза у воді та вміст цинку.  

Як видно з табл. 3, ступінь екологічної шкоди для проаналізованих речо-

вин був переважно суттєвий з різницею значення якості води в сучасний пе-

ріод та екологічними нормативами становила 1-2 категорії.  

Ступінь ЕР (у порівнянні із значеннями показників якості води в сучасний 

період) був  переважно неприпустимий (кризовий) та суттєвий, лише для 

значень ХСК він виявився несуттєвий. 

Сумарне значення реальної та ймовірної екологічних втрат в аспекті якос-

ті поверхневих вод у разі її неухильного погіршення  було несуттєвим для 

хлоридів; суттєвим  для сульфатів, ХСК та зліза; неприпустимим (кризовим) 

для азоту нітратного, азоту нітритного та цинку. 

Узагальнення отриманих результатів дозволяє стверджувати про наяв-

ну загрозу погіршення якості води річки Іква до III-IV класу, в разі ігнору-

вання впровадження водоохоронних заходів. На нашу думку, першочергови-

ми мають стати саме заходи по боротьбі з евтрофікацією річки, оскільки саме 

цей процес є визначальним у формуванні якості води р. Іква на сучасному 

етапі. Що стосується забруднення річки речовинами блоку специфічних ре-

човин токсичної дії, доцільним буде дослідити баланс надходження цих еле-

ментів з поверхневим стоком та можливість вилучення цих елементів з вод-

ної екосистеми за рахунок біологічної акумуляції, для чого необхідні деталь-

ні вивчення трофічних ланцюгів  у річці. 
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