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ТEХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ  

РІЧКИ УСТЯ В МЕЖАХ МІСТА РІВНЕ 

  

Пропонуються технологічні заходи з очищення русла від наносів і 

рослинності з допомогою земснаряда, розбирання існуючого кріп-

лення залізобетонними плитами берегових укосів і влаштування 

більш наближеного до природного кріплення з георешітки із запо-

вненням комірок ґрунтом і висівом багатолітніх трав з метою по-

ліпшення екологічного стану річки Устя в межах міста Рівне. 
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До початку 20-х років 20 сторіччя річка в межах Рівного мала 

кілька рукавів (рис. 1) з великою площею заплави, значні території 

центральної частини міста підтоплювалися під час повеней, що ство-

рювало проблеми для функціонування міського господарства. 

З 1932 р. за рішенням міської влади (Zarządu Miejskiego) [1] бу-

ло розпочато роботи з регуляції річки Устя (рис. 2). Було спрямлено 

основне русло, засипано рукави в районі сучасних вулиць Соборна, 

Петлюри, Гетьмана Мазепи, Шевченка, осушено територію в районі  

вул. Замкової. 

 
Рис. 1. План міста Рівного 1922 року 
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Основне русло було розчищене від наносів, закріплено хмизо-

вим плотом лоткову частину річища, уположено та задерновано уко-

си. Стан річки було наближено до природного. 

 

                  
Рис. 2. Роботи з регулювання русла р. Устя у 1936 році 

 

В такому вигляді р. Устя проіснувало до початку 70-х років  

20 століття (рис. 3). 

Береги були обсаджені вербою, з правої сторони за течією, на 

ділянці від оз. Басів Кут до території водоканалу був великий луг з 

невеликою парковою зоною, де зазвичай відпочивали городяни та 

проводилися змагання із кросу серед школярів та студентів. З лівої 

сторони річки була збудована дитяча залізниця. 

 

 
Рис. 3. Річка Устя 1963 р. 

 

В 70-х роках минулого сторіччя було прийнято рішення про 

влаштування залізобетонного кріплення берегів р. Устя в межах міс-

та на ділянці від мосту по вул. Бандери і до мосту на пр. Миру. Проек-

тантами, на нашу думку, було вибрана хибна концепція використан-
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ня для облицювання ребристих плит РПК, які апріорі були призначе-

ні для гасіння енергії водного потоку в верхньому і нижньому б’єфах 

гідротехнічних споруд. Причому, проектом було передбачено вкла-

дання даних плит ребрами на зовні, ігноруючи всі нормативні вимоги 

з кріплення каналів та водотоків, якими передбачено транзитні час-

тини рівнинних рік облицьовувати гладкими плитами. Влаштування 

кріплення з ребристих плит штучно збільшило шорсткість русла річ-

ки і значно зменшило швидкість потоку, що призвело до застійних 

явищ, заростання русла, інтенсивного розмноження синьо-зелених 

водоростей, зменшило фільтраційну спроможність берегів і спромо-

жність водойми до самоочищення взагалі (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Сучасний стан р. Устя 

 

Потрібно відмітити те, що в період проектування кріплення бе-

регів Усті ще були можливі якісь обґрунтування необхідності цього 

заходу як такого, що буде виконувати функції захисту берегів від 

руйнування під час повеней (старожили мабуть пам’ятають затоп-

лення пойми річки від дитячої залізниці до колій по вул. Здолбунів-

ській), то з будівництвом гідропарку, в водоймах якого акумулюються 

повеневі води у даний час, ця проблема була знята. 

У цій статті авторами пропонується, з метою хоча би часткової 

ревіталізації річки Устя, виконати ряд заходів зі її санації. 

1. Виконати очищення річки від багаторічних наносів і її погли-

блення з допомогою багатофункціонального земснаряду (рис. 5), що 

пропонується використовувати для днопоглиблення на озері Басів 

Кут [2]. 

Земснаряд «Watermaster Classic V» спроможний виконувати 

цілу низку специфічних робіт пов’язаних з днопоглибленням, земле-

черпальними роботами, видалення укоріненої рослинності і органіч-
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них матеріалів, а також дрібні гідротехнічні роботи, такі як  розробка 

траншей у воді та на березі, занурення шпунтів та паль тощо. 

Всі технологічні операції по очистці річки та її поглибленню іде-

нтичні роботам на озері Басів кут [2]. Проблематичним тільки є по-

шук майданчику для швидкого зневоднення пульпи, що буде отри-

мана в процесі днопоглиблювальних робіт та очистки берегів.  

 

 
 

Рис. 5. Поглиблення річки  земснарядом 

 

Нами пропонується влаштувати тимчасовий майданчик швид-

кого зневоднення пульпи в геотубах [3] на правому березі річки  

(рис. 6), попередньо розчистивши площу під нього від кущів та дріб-

нолісся. 

 
 

Рис. 6. Місце розташування майданчику зневоднення пульпи 
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Зневоднений осад можна використати для засипанні заболо-

чених понижень, що розташовані поруч. 

Але роботи з очищення русла від осадів і рослинності можливо 

здійснити тільки маючи доступ до дна та берегів річки.  

Авторами пропонується виконати роботи з демонтажу існуючо-

го облицювання її берегів збірними залізобетонними плитами і від-

мовитися взагалі від масивних, матеріалоємних і дороговартісних  

конструкцій кріплень у вигляді габіонних конструкцій, кам’яних на-

кидок чи бетонних стінок, а застосувати конструкції наближені до 

природних. Така концепція не є новою і широко прийнята в Європі 

при поновленні екологічного стану малих річок, особливо на ділян-

ках, що розташовані в межах міської забудови. 

Наприклад, на річці Ермітаж (Hermitage Stream), що протікає  в 

місті Хавант (Havant) в графстві Гемпшир [4] (Англія), було розібрано 

бетонне покриття берегів, на яких було влаштовано гравійну відсип-

ку і задерновано поверхню (рис. 7). 

 
                         а                                                                       б 

Рис. 7. Береги р. Ермітаж 

а – до проведення заходів з ревіталізації; б – після 

 

На нашу думку, можна застосувати наступні заходи для ство-

рення природонаближеного вигляду берегів Усті, зокрема викорис-

тати по лінії примикання берегового укосу і дна річки підпірну стінку 

з ПВХ шпунтин (рис. 8). 

Шпунт ПВХ – коритоподібний пластиковий профіль шириною 

від 20 до 40 см, глибиною 7-20 см, товщиною стінки 5-12 мм, і дов-

жиною до 12 м, з відповідними замками з обох сторін по довжині 

профілю. Виготовляється з полівінілхлориду (композит вінілхлориду 

з додаванням модифікаторів і пластифікаторів, які значно підвищу-

ють його міцність і експлуатаційні показники). 
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Рис. 8. ПВХ шпунтини 
 

Пластикові шпунти монтуються методом вібраційного занурю-
вання з допомогою навісного обладнання до екскаватора при прове-
денні робіт з берега) або земснаряду для робіт з води (рис. 9). 

        
 

Рис. 9. Занурення  пластикових шпунтів 
  

Довжина шпунтин може бути встановлена після проведення 
вишукувальних робіт по річці, на нашу думку, вона не буде переви-
щувати 2 м. Отримана шпунтова стінка вздовж берегів буде нагаду-
вати дерев’яні плоти, що були використані польськими інженерами 
під час робіт в 30-ті роки для регуляції річки Устя (рис. 2), і повторю-
вати конструкцію застосовану в наш час при  роботах із ревіталізації 
р. Чарна Вода (Czarna Woda) в м. Легніца (Legnica), Польща (рис. 10). 

 
Рис. 10. Шпунтові стінки на р. Чарна Вода 
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2. Влаштована з пластикових шпунтин підпірна стінка буде ви-

конувати і роль зуба для кріплення укосу полегшеної конструкції з 

використанням георешітки. Схему такого кріплення наведено на  

рис. 11. 

 
 

Рис. 11. Схема влаштування кріплення з георешітки 

 

По всі площі берегових укосів розкладають додатковий шар ге-

отекстилю (рис. 12), що додатково слугуватиме запобіжником суфо-

зійних процесів, водночас не перешкоджаючи фільтрації ґрунтових 

вод у русло.  

На укладений шар геотекстилю розкладають георешітчасті 

конструкції (георешітка представляє собою конструкцію, виготовлену 

з поліетиленових стрічок товщиною 1,5 мм, що скріплені між собою 

високоміцними зварними швами і розташовані рядами в шаховому 

порядку) з їх анкеруванням пластмасовим або металевими анкерами 

(рис. 13). 

 
      

Рис. 12. Влаштування фільтруючого шару з геотекстилю 
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Рис. 13. Монтаж кріплення з георешітки 
   

Зазвичай як заповнювач комірок георешітки використовують 

монолітний бетон, щебінь або ґрунт. У нашому випадку основою для 

вкладання георешітки буде зворотний фільтр (за даними учасника 

виконання робіт) з 20 см піску та 20 см щебеню, що вкладають на 

укоси річки перед монтажем залізобетонних плит РПК. Тому додат-

кове завантаження комірок георешітки важким заповнювачем вва-

жаємо недоцільним і пропонуємо заповнити їх ґрунтом з наступним 

влаштуванням дернового газону (рис. 14). 
 

 
 

Рис. 14. Заповнення комірок георешітки ґрунтом 

 

3. Після формування газону береги річки не тільки візуально, 

але і фізично наближаються до природного стану, відновлюється гі-

дрозв’язок ґрунтових вод з руслом, значно поліпшуються гідравлічні 

характеристики русла, прикладом цього може служити річка Бист-

риця (Bystzryca) м. Люблін (Lublin), зовнішній вигляд якої після про-

ведення робіт з поновлення її екологічного стану наведено на  

рис. 15. 
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Рис. 15. Вигляд р. Бистриця після робіт з її ревіталізації 

 

4. Після закінчення робіт з руслом річки пропонуємо правий бе-

рег від вул. Басівкутської до вул. Бандери перетворити у рекреаційну 

зону зі створення бігових і велосипедних доріжок, гриль- зон, дитя-

чих майданчиків, мотузкового парку тощо. 

5. Відомі та нововиявлені комунальними службами несанкціо-

новані скиди побутових і фекальних вод у русло річки повинні бути 

затампоновані. 

Зрозуміло, що всі пропозиції з впровадження технологічних за-

ходів щодо поліпшення екологічного стану р. Устя носять рекомен-

даційний характер. Кінцеві рішення з використання тих чи інших те-

хнологій можна буде зробити під час проектних робіт після прове-

дення відповідних інженерних вишукувань. 
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TECHNOLOGICAL MEASURES TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL 

STATE OF THE USTYA  RIVER IN RIVNE  

 

Technological measures are proposed for clearing the channel from 

sediment and vegetation with the help of dredgers, disassembling 

reinforced concrete slabs of coastal slopes and arranging closer to 

the natural fastening of the geogrids with the filling of cells with soil 

and sowing of perennial grasses to improve the ecological state of 

the Ustya River within the city of Rivne. 
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ТEХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ УСТЯ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА 

РОВНО 

    

Предлагаются технологические мероприятия по очистке русла от 

наносов и растительности с помощью земснаряда, разборка сущес-

твующего крепления железобетонными плитами береговых отко-

сов и обустройства более приближенного к естественному крепле-

нию с георешетки с заполнением ячеек почвой и посевом многоле-

тних трав с целью улучшения экологического состояния реки Устья 

в пределах города Ровно. 
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