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Вода є одним з найважливіших природних ресурсів, і в наших силах запобігти її 
забруднення. Скиди брудних стоків підприємств у місцеві водойми не тільки згубно 
впливає на здоров’я людей, але і знищують біорізноманіття. Проведена оцінка якості 
води за гідрохімічними показниками та наведені засоби боротьби з забрудненнями. 
Ключові слова: поверхневі води, забруднюючі речовини, річки. 
 
Вода является одним из важнейших природных ресурсов, и в наших силах 
предотвратить ее загрязнения. Сбросы грязных стоков предприятий в местных 
общинах не только пагубно влияет на здоровье людей, но и уничтожает 
биоразнообразие. Проведена оценка качества воды по гидрохимическим показателям и 
представлены средства борьбы с загрязнениями. 
Ключевые слова: поверхностные воды, загрязняющие вещества, реки. 
 
Water is one of the most important natural resources, and we can prevent its pollution. 
Discharges of dirty wastewater from enterprises in local communities not only have a 
detrimental effect on human health, but also destroy biodiversity. The assessment of water 
quality for hydrochemical indicators and the given means of pollution control is carried out. 
Keywords: surface waters, pollutants, rivers. 

Водні ресурси – це поверхневі і підземні води, придатні для використання в народному 
господарстві. Знаючи, що їх запаси розподіляються по території України нерівномірно, 
постає питання раціонального використання та охорони їх від забруднення. Забруднення вод 
– насичення вод, водотоків і водойм речовинами в таких кількостях або сполученнях, які 
погіршують якість води та зумовлюють несприятливі наслідки, а також попадання різного 
бруду у води річок, озер, підземних вод [1]. 

Як зазначено у офіційних джерелах [2], Центральне водопостачання населення країни 
охоплює близько 70% українців. Потреби 20% з них забезпечуються за рахунок підземних 
прісних вод, інші 80% п’ють з поверхневих водойм, що назвати чистими досить складно. 
Встановленим санітарним вимогам не відповідають 40% промислових і господарчо-
побутових відходів, які підприємства зливають в річки [3]. Органічні речовини, яйця 
гельмінтів, патогенні бактерії, сульфати, хлориди, залізо –  це все те, що людина отримує 
разом з водою. Проблема забруднення річкових вод уже давно стала глобальною та потребує 
негайного вирішення, в тому числі й у Рівненській області. Великий обсяг аналітичної 
інформації моніторингових досліджень якості води річок Рівненської області узагальнено в 
роботах науковців. Так, авторами досліджень [5] здійснено ретроспективний аналіз динаміки 
якості річкових вод (Прип’ять, Стир, Горинь, Случ, Іква, Замчисько, Устя, Льва, Ствига) від 
1964 р. до 2000 року. Для вивчення було взято 67 контрольних пунктів в чітко 
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встановленому порядку від витоку (або входу ріки в область) до гирла (або виходу ріки з 
області). Дослідження екологічного стану водних об’єктів області проводились і в 
подальшому [6; 7]. Аналіз робіт свідчить, що сьогодні, практично усі водні ресурси 
наближаються до ІІІ і ІV класів якості, тобто характеризуються як забруднені і брудні. Крім 
того, токсикологічна оцінка стану поверхневих вод розрахунковими методами, виявила, що 
за рівнями токсичних забруднень, більшість річок Рівненської області є «гіпертоксичними» 
за вмістом міді, лише р. Случ у окремі роки відноситься до політоксичних. За важкими 
металами найбільш забрудненими виявились р. Устя та р. Замчисько, що мали 
характеристику  «гіпертоксичні», інші річки – «політоксичні». За фторидами характеристики 
«оліготоксичні» та «β-мезотоксичні» мали поверхневі води р. Случ, «α-мезотоксичні» – річки 
Стубелка, Устя, Замчисько та Горинь,  «політоксичні» – р. Іква та в окремі роки р. Стубелка 
та Замчисько [8]. 

Метою нашого дослідження був аналіз антропогенного забруднення водних ресурсів 
Рівненської області та аналіз наявних заходів щодо їх охорони.  

Рівненщина, як і більшість областей західного і північного регіону України, багата на 
поверхневі води. Територією області протікає 171 річка довжиною понад 10 км, знаходиться 
150 озер, 12 водосховищ, 1688 ставків. Річки області належать до басейну правої притоки 
Дніпра – р. Прип’ять і живляться в основному за рахунок талих, снігових вод, у меншій мірі 
– ґрунтових вод та атмосферних опадів. Основний напрямок течії рік з півдня на північ 
зумовлений загальним зниженням у цьому напрямку висотних відміток поверхні. Густота 
річкової сітки також нерівномірна. Вона більша в лісостеповій зоні області і дещо менша на 
Поліссі.   

Найбільшого антропогенного впливу на території області зазнають наступні водні 
об’єкти: 

- річка Стир, в яку здійснюється скиди стічних вод з очисних споруд КП «Дитячий 
санаторій “Хрінники”», промислово-зливові води ВП «Рівненська АЕС», стічні води з 
комунальних очисних споруд м. Вараш та смт Зарічне; 

- річка Іква (скиди стічних вод з комунальних очисних споруд м. Дубно та смт Млинів);  
- річка Устя (скиди стічних вод з комунальних очисних споруд смт Квасилів, с. Зоря,  

м. Рівне та зливові води м. Рівне) [9]. 
Негативний вплив на поверхневі води області через неефективну роботу очисних 

споруд має житлово-комунальне господарство та промислові підприємства. Внаслідок 
тривалої експлуатації систем водопостачання і каналізації, стан більшості водопровідно-
каналізаційних мереж та споруд незадовільний, що сприяє скидам недостатньо очищених 
стічних вод. Як і у минулі роки, погіршенню якості поверхневих вод сприяють скиди 
недостатньо очищених стічних вод комунальних підприємств області, які є найбільшими 
забруднювачами поверхневих вод, зокрема в містах Вараш, Острог, Костопіль, Сарни, 
Березне, Радивилів, Корець та селищах Володимирець, Рокитне, Зарічне, Демидівка. 

В 2016 р. у поверхневі водні об’єкти області скинуто 53,25 млн м3 зворотних вод. У 
складі цих вод нормативно очищених – 21,62 млн м3, недостатньо очищених – 4,626 млн м3, 
нормативно чистих без очистки – 19,14 млн м3, неочищених – відсутні. Нормативно очищені 
зворотні води проходили очистку на очисних спорудах біологічної та механічної очистки. 

За даними Доповіді про стан навколишнього природнього середовища в Рівненській 
області 2016 р. [9], у складі зворотних вод у поверхневі водойми області скинуто 
10,16247 тис. т забруднюючих речовин (таблиця).  

Результати спостережень, проведених протягом 2017 року на водних об’єктах області, 
наводяться за середньорічними значеннями показників [10]. 

Річка Стир належить до басейну р. Прип’ять і є її правою притокою першого порядку. 
Стир має понад 10 великих приток. В річку скидаються промислово-зливові води ВП 
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«Рівненська АЕС» та стічні води з очисних споруд м. Вараш і смт Зарічне. Якість 
поверхневої води за основними показниками відповідала нормам ГДК, крім показників 
БСК5, азоту амонійного та заліза загального, які перевищували нормативи. Зокрема, 
зафіксовано перевищення у прикордонному з Республікою Білорусь пункті спостережень в 
межах смт Зарічне за БСК5 у 1,4 рази, азотом амонійним – у 1,3 рази, залізом – у 2,1 рази; у 
пункті вище та нижче РАЕС за БСК5 – у 1,3 і 1,5 рази, залізом – у 2,5 і 2,6 рази відповідно, у 
с. Вербень за БСК5 – у 1,9 рази, залізом – у 2 рази. 

Таблиця  
Скиди забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, т/рік 

Забруднюючі речовини тонн/рік 
БСК повне  0,252 
Завислі речовини  0,299 
Азот амонійний  0,066 
Нітрити  0,016 
Нітрати  1,013 
Сульфати  1,292 
Хлориди  2,102 
Фосфати  0,1478 
Залізо  0,007191 
Нафтопродукти  0,001393 
СПАР  0,002032 
Фтор  0,001809 
Мідь  0,000197 
Цинк  0,000012 
Формальдегід  0,000036 
Сухий залишок  4,280 
ХСК  0,682 
Всього  10,16247 

Річка Устя (рисунок) є лівою притокою першого порядку р. Горинь і протікає 
територією Здолбунівського та Рівненського районів області. В річку скидаються стічні води 
з очисних споруд смт Квасилів та м. Рівне та зливові води м. Рівне. За даними Рівненської 
гідрогеолого-меліоративної експедиції за листопад 2017 р. у пункті нижче скидів з очисних 
споруд м. Рівне зафіксовані перевищення БСК5 – 2,2 ГДК, азот амонійний – 2,7 ГДК, азот 
нітритний – 2,3 ГДК, хром шестивалентний – 3,5 ГДК, зріс вміст зважених речовин з 4,7 до 
6,1 мг/дм3. За іншими забруднювальними речовинами перевищення не відмічались. 
 

 

Рисунок. Річка Устя, м. Рівне, вул. Набережна 
 

Рівненською гідрогеолого-меліоративною експедицією проводились спостереження на 
6 водних об’єктах у 8 пунктах спостережень (навколо Рівненської АЕС та в прикордонних з 
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Республікою Білорусь пунктах спостережень). Концентрації забруднювальних речовин у воді 
річки порівнювались з гранично-допустимими концентраціям (ГДК) для водойм 
рибогосподарського призначення. 

Річка Іква належить до басейну р. Стир і є її правою притокою першого порядку. В 
річку скидаються стічні води з очисних споруд м. Дубно та смт Млинів. Впродовж року 
спостереження на річці проводились Держекоінспекцією у області в 7 пунктах спостережень. 
У пункті в межах с. Сапановчик Дубенського району спостерігались перевищення норм ГДК 
за БСК5 в 3,5 рази, ХСК – в 1,8 рази. Нижче м. Дубно, вище та нижче скиду з очисних 
споруд КП «Дубноводоканал», перевищення норм ГДК досягали за БСК5 в 1,6 та 2,7 рази, 
залізом – в 2,2 та 2,3 рази відповідно; лише в пункті нижче скиду з очисних споруд КП 
«Дубноводоканал» за амонієм сольовим – в 1,7 рази, нітритами – в 1,5 рази. 

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та 
збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в 
межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. На 
даний момент заходи з проєктування і виносу в натуру прибережних захисних смуг річок та 
водних об’єктів у нашій області майже не проводились, основною причиною було 
відсутність цільового фінансування зазначених заходів. Нині розміри прибережних захисних 
смуг у нашій області регламентуються лише згідно ст. 88 Водного кодексу України [11]. 

Слід особливо зазначити, що відсутність меж прибережних захисних смуг, створює 
умови для незаконного ведення господарської діяльності в ній, самовільного заняття земель 
водного фонду, використання цих земель не за цільовим призначенням. Внаслідок цього, 
нерідко діяльність суб’єктів господарювання і громадян завдає значних збитків довкіллю, 
створює умови й сприяє забрудненню поверхневих вод і земель у межах зазначених 
територій чим порушується вимоги ст. 89 Водного кодексу України [12]. 

Отже, проблема забруднення водних ресурсів стала однією з нагальних та 
масштабних проблем Рівненської області. Основними забруднювачами довкілля області є 
підприємства переробної промисловості (75,8% загального обсягу забруднюючих речовин). 
У сучасній науці вже розроблені дійові заходи по боротьбі з забрудненням природних вод 
різними стоками, однак створення централізованого водопостачання і каналізації, 
будівництво сучасних очисних споруд коштує занадто дорого. 
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