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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ  

ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЧКИ ЗАМЧИСЬКО  

 

На основі проведеної оцінки гідрохімічного складу малої річки Замчись-

ко надане 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 Замчисько дано количественное выражение экологического ущерба и 

экологического риска в случае ухудшения качества ее поверхностных  

вод. 

Ключевые слова: гидрохимические показатели, экологический ущерб,  

экологический риск. 

 

On the basis of the conducted estimation of hidrochemical composition of the 

small river Zamchisko quantitative expression of ecological harm and  

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

Keywords: hydrochemical indexes, ecological damage, ecological risk. 

 

Як показали дослідження відомих вітчизняних вчених [1-3], зростаючий 

антропогенний вплив на басейни малих річок призводив до розриву вікових 

екологічних зв’язків (ліквідація заплавних екотопів [1], трансформування ру-

сла [2], надходження у водне середовище забруднень [3] тощо). Все це спри-

яло порушенню гідрологічних і гідрохімічних характеристик малих річок, 

вплинуло на загальний якісний стан поверхневих вод та в цілому на зміну 

екологічного стану річкових басейнів.  
Основним водоохоронним документом були і лишаються санітарно-

гігієнічні і рибогосподарські гранично-допустимі концентрації (ГДК) [4, 5]. 

Однак, за твердженнями фахівців [6], розрорбка ГДК для нових забруднень 
не відповідає темпам їх надходження у довкілля, а їх система не враховує 
ефектів синергізму і антогонізму дії різних забруднюючих речовин, не врахо-

вуються похідні хімічні продукти, які бувають більш токсичні, ніж вихідні 
сполуки. Так, наприклад, СО2, знижуючи рН води, підсилює токсичність ва-
жких металів [7, 8, 9]. 

Узагальнення наукових підходів до визначення сутності екологозбалансо-
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ваного природокористування свідчить про те, що ця категорія потребує пода-
льшого вивчення та вдосконалення [8, 10]. 

В науковій, офіційній та публіцистичній лексиці в державах ЄС, США, 

Канаді у 80-ті роки, в Україні і Росії в 90-ті роки минулого століття набули 

підвищеної значущості і помітного поширення такі поняття, як “екологічна 
шкода”, “екологічний ризик”, “екологічна небезпека”, “екологічна безпека” 

тощо [10-12]. Це було спричинене тим, що широка громадськість та урядовці, 
нарешті, усвідомили попередження вчених про загрозу тотального антропо-

генного впливу на природу континентів і планети. 

Екологічна шкода для поверхневих вод – невідворотні і відворотні зміни 

на гірше структурно-функіональних характеристик водних екосистем та яко-

сті води в них, спричинених дією антропогенних і природних чинників;  еко-

логічний ризик для поверхневих вод – вірогідність несприятливих наслідків 

(екологічної шкоди) для водних екосистем та окремих їх компонентів, як ре-
зультату дії антропогенних і природних чинників, зокрема можливість погі-
ршення якості води [13]. 

Метою нашої роботи було оцінити гідрохімічний склад малої річки Зам-

чисько та надати кількісне вираження екологічної шкоди та екологічного ри-

зику в разі погіршення якості її поверхневих вод. 

Річка Замчисько  найбільшого тиску зазнає внаслідок діяльності лю-

дини в межах населених пунктів. Основним джерелом забруднення є проми-

слові і побутові стоки м. Костопіль, в багатьох місцях повністю порушується 
водоохоронний режим, природна рослинність заплави зазнала структурних 

перетворень. 
Антропогенне забруднення пов’язане з надходженням в річку значної кі-

лькості забруднюючих речовин з підприємств Костопільського промислового 

вузла та меліоративних систем. А саме, в річку скидають недостатньо очи-

щені стічні води домобудівний комбінат ВАТ “Костопільський ДБК”, склоза-
вод та державне комунальне підприємство (ДКП) “Костопільводоканал”. Во-

да річки використовується для промислового водопостачання та як водоп-

риймач меліоративних систем. В процесі діяльності підприємств утворюють-
ся виробничі та господарсько-побутові стічні води. Вони надходять у міську 

каналізаційну мережу і далі проходять очистку на міських очисних спорудах 

біоочистки.  

Звертає увагу розширення набору забруднюючих речовин, які за 10 років 

збільшили об’єми скиду стічних вод у річку на 108,02 т/рік, або майже на  
70%. Щоправда, величини скидів від різних підприємств коливались як по 

окремих роках, так і по окремих забруднювачах. Так, за характеристикою 

БСК повне, величина забруднення у 2000 році становила 2,63 т/рік                  

(ВАТ “Костопільський склозавод”) та 56,1 т/рік (КП “Костопільводоканал”), 

а у 2010 році – відповідно 10,5 та 42,4 т/рік.  
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Загальною критеріальною основою для обчислення ступеня ЕШ та ЕР 

в аспекті якості води є система екологічних класифікацій якості поверхневих 

вод суші та естуаріїв, яка складається з трьох груп (блоків) спеціалізованих 

класифікацій, а саме: показників сольового складу, трофо-сапробіологічних 

показників, специфічних показників токсичної і радіаційної дії. Ця система є 
складовою частиною офіційної міжгалузевої “Методики екологічної оцінки 

якості поверхневих вод за відповідними категоріями” (1998).  

Загальними взірцями (“еталонами”) якості води для обчислення ступеня 
ЕШ стосовно якості поверхневих вод в окремих водних об’єктах є значення 
екологічних нормативів (ЕН) якості цих поверхневих вод. ЕН якості вод – це 
науково обґрунтовані кількісні значення показників якості води (гідрофізич-

них, гідрохімічних, гідробіологічних, бактеріологічних, специфічних речо-

вин), котрі відображають природний або типовий стан екосистеми водного 

об’єкту та цілі водоохоронної діяльності з поліпшення існуючого екологічно-

го стану водного об’єкту, або ж збереженню його в стані екологічного благо-

получчя. Необхідність введення цієї нової водоохоронної норми була перед-

бачена “Водним кодексом України (ст. 37) в 1995 році. В 2001 році творчим 

колективом фахівців ІГБ НАН України, УНДІВЕП та УкрНДІЕП Мінекоре-
сурсів України був розроблений і опублікований проект “Методики встанов-
лення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та 
естуаріїв України”. Дві згадані вище методики, за твердженням їх авторів 

[13], є головним інструментом для обчислення ступеня ЕШ та ЕР стосовно 

якості води в будь-якому водному об’єкті України, за винятком суто морсь-
ких. Ними пропонується така схема умовного поділу ступеня ЕШ та ЕР сто-

совно різних показників якості води на підставі кількісного виразу переви-

щення значень ЕН реально спостереженими значеннями окремих чи інтегра-
льних показників якості води (табл.1): 

Таблиця 1 

Схема поділу ступеня ЕШ та ЕР стосовно якості поверхневих вод 

 

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 
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Для здійснення прогнозу зміни значень гідрохімічних показників річки 

Замчисько ми скористались програмним пакетом Microsoft Exel. Задача зво-

дилась до побудови трендових моделей, з використанням типу лінії, яка на-
давала найбільшу тісноту зв’язку, тобто R

2
 мала найвищі значення для фак-

тичних величин показників якості води за останні кілька років. На кожен з 
графіків була нанесена лінія, яка відповідала значенням ГДК певного показ-
ника. Межі прогнозійних змін становили 5 років. Приклади побудованих мо-

делей наведені на рисунку. 

Так, для суми іонів прогнузується зміна величини суми іонів до                  

530 мг/дм3 
(ГДК=750 мг/дм3

), для хлоридів – до 32 мг/дм3
 (ГДК=30 мг/дм3

), 

для сульфатів – до 51 мг/дм3 
(ГДК=75 мг/дм3

). При цьому величини апрокси-

мації становили величини від 0,6 до 0,88. 

Прогнозні зміни велични суми іонів та сульфатів не перевищують норм 

ГДК, отже, не вважаємо за доцільне проводити оцінку екологічної шкоди та 
екологічного ризику для останніх. Для хлоридів прогнозується збільшення 
концентрації у воді та перевищення норм ГДК, тому проведення оцінки еколо-

гічної шкоди та екологічного ризику для цієї речовини вбачаємо за доцільне. 
За середніми значеннями ознак показників блоку трофо-

сапробіологічного складу, ми побудували трендові моделі з прогнозом зміни 

досліджуваних показників на 5 років. Так, для завислих речовин прогнузу-

ється зміна величини до 11 мг/дм3 
(ГДК=10 мг/дм3

), pH становитиме                  
7,8 (ГДК=6,0-8,2), для розчиненого кисню – до 7,7 мг/дм3 

(ГДК=8,3 мг/дм3
), 

для ХСК – до 11 мг/дм3 
(ГДК=20 мг/дм3

), для БСК – до 6,8 мг/дм3                      

(ГДК=1,6 мг/дм3
), для азоту амонійного – до 1,58 мг/дм3 

(ГДК=0,5 мг/дм3
), 

для азоту нітритного – до 0,01 мг/дм3 
(ГДК=0,02 мг/дм3

), для азоту нітратного 

– до 0,55 мг/дм3 
(ГДК=0,7 мг/дм3

), для фосфору фосфатів до 0,15 мг/дм3 

(ГДК=0,045 мг/дм3
). Величини апроксимації були найбільшими для таких 

показників, як БСК – R
2
=0,8; азот амонійний 0,96; азот нітратний 0,71 та фо-

сфор фосфатів 0,67. 

Прогнозні зміни таких параметрів, як pH, ХСК, азот нітритрний та азот 
нітратний не перевищують норм ГДК, отже, не вважаємо за доцільне прово-

дити оцінку екологічної шкоди та екологічного ризику для останніх. Для за-
вислих речовин прогнозується збільшення концентрації у воді та перевищен-

ня норм ГДК, оскільки величина достовірності апроксимації дуже мала, то 

вважаємо за доцільне не проводити оцінку екологічної шкоди та екологічного 

ризику для завислих речовин. Для розчиненого кисню прогнозується змен-

шення концентрації за гранично допустимі норми, але оскільки величина до-

стовірності апроксимації дуже мала, то не вважається за доцільне проводити 

оцінку екологічної шкоди та екологічного ризику для розчиненого кисню. 

Для БСК, азоту амонійного, фосфору фосфатів прогнозується збільшення 
концентрації у воді та перевищення норм ГДК, тому була проведена оцінка 
екологічної шкоди та екологічного ризику для цих речовин. 
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Рисунок. Приклад проведення трендового прогнозу значень показників якості води річки Замчисько 
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Таблиця 2 

Обчислення ступеня ЕШ та ЕР стосовно якості води у річці Замчисько 
 

Назва 
речо-

вини 

Спосіб вира-
ження 

Значення ЕН 

 

 

Значення якості 
води в сучасний 

період за резуль-
татами екологіч-
ної оцінки 

Ступінь 
ЕШ 

Прогнозоване по-
гіршення якості 
води в близькій 

перспективі 
 

Ступінь ЕР (у порі-
внянні із значення-
ми по-казників яко-
сті води в сучасний 

період 

Сумарне значення реа-
льної та ймовірної еко-
логічних втрат в аспекті 
якості поверхне-вих вод 
у разі її неухильного 

погіршення 

Хло-

риди 

В категоріях 1 1 <1 2 1 1 

Словесно Добра,чиста вода 
Добра, чиста 

вода 
Несуттєвий 

Задовільна, за-
бруднена вода 

Суттєвий Cуттєвий 

БСК В категоріях 1 3 2 6 3 5 

Словесно Добра,чиста вода 
Задовільна, за-
бруднена вода 

Суттєвий 
Погана, брудна 

вода 
Неприпустимий 

(кризовий) 
Катастрофічний 

Азот 
амоній
ній-

ний 

В категоріях 1 2 <1 3 1 2 

Словесно Добра,чиста вода Задовільна, за-
бруднена вода 

Несуттєвий Задовільна, за-
бруднена вода 

Cуттєвий Cуттєвий 

Фос-
фор 

фос-
фатів 

В категоріях 1 2 1 3 1 2 

Словесно Добра,чиста вода Задовільна, за-
бруднена вода 

Cуттєвий Задовільна, за-
бруднена вода 

Cуттєвий Cуттєвий 

Залізо 

В категоріях 1 3 2 3 <1 2 

Словесно Добра,чиста вода Задовільна, за-
бруднена вода 

Суттєвий Задовільна, за-
бруднена вода 

Не суттєвий Суттєвий 

Мідь 
В категоріях 1 2 1 3 2 2 

Словесно Добра,чиста вода Задовільна, за-
бруднена вода 

Суттєвий Задовільна, за-
бруднена вода 

Суттєвий Суттєвий 
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Трендові моделі з прогнозом зміни досліджуваних показників на 5 років 

для блоку специфічних речовин токсичної дії дали наступні результати: для 
заліза прогнозується зміна величини до 0,89 мг/дм3 

(ГДК=0,05 мг/дм3
), для 

марганцю – до 0,03 мг/дм3
 (ГДК=0,05 мг/дм3

), для нафтопродуктів –                  

до 0,05 мг/дм3 
(ГДК=0,05 мг/дм3

), для цинку – до 0,04 мг/дм3                           

(ГДК=0,01 мг/дм3
), для міді – до 0,011 мг/дм3 

(ГДК=0,001 мг/дм3
). Величини 

апроксимації R2
 для проаналізованих змін величин були найвищими для залі-

за (0,8) та міді (0,79). 

Прогнозні зміни велични марганцю, нафтопродуктів та цинку не переви-

щують норм ГДК, отже, не вважаємо за доцільне проводити оцінку екологіч-

ної шкоди та екологічного ризику для останніх. Для заліза та міді прогнозу-

ється збільшення концентрації у воді та перевищення норм ГДК, тому прово-

дилась оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику для цієї речовини. 

Результати обчислення ступеня ЕШ та ЕР щодо якості води у річці Замчи-

сько зведені у таблиці 2. Так, ступінь екологічної шкоди для проаналізованих 

речовин був переважно суттєвий з різницею значення якості води в сучасний 

період та екологічними нормативами становила 1-2 категорії.  
Ступінь ЕР (у порівнянні із значеннями показників якості води в сучасний 

період) був переважно теж суттєвим, лише для значень БСК він виявився 
кризовим (неприпустимим), а для значень вмісту заліза – несуттєвим. Різниця 
значень якості води в сучасний період та екологічних нормативів становила 
1-2 категорії. 

Сумарне значення реальної та ймовірної екологічних втрат в аспекті якос-
ті поверхневих вод у разі її неухильного погіршення  для хлоридів, азоту 

амонійного, фосфору фосфатів, заліза, міді було суттєвим, для БСК катаст-
рофічним. 

Необхідно зазначити, що за результатами наших попередніх досліджень 
та оцінок [14], блок показників сольового складу води річки Замчисько зна-
ходився в межах 1,0-1,3 за середніми значеннями ознаки та 1,3-1,7 за найгір-

шими значеннями загалом по річці.  
Величина блокового індексу трофосапробіологічних характеристик змі-

нювалась в межах 2,7-3,6 за середніми значеннями ознаки та 3,2-4,4 за найгі-
ршими значеннями ознаки в цілому по річці.  

Блоковий індекс показників специфічної дії знаходився в межах 3,2-3,7 за 
середніми значеннями ознаки та 3,4-4,5 за найгіршими значеннями ознаки. 

Комплексний  екологічний індекс мав значення 3,14 за середніми значен-

нями ознак та 4,15 за найгіршими значеннями ознак, що в обох випадках від-

носило якість води річи до III класу. 

Отже, для збереження існуючого екологічного стану басейну річки Зам-

чисько та доведення її гідрохімічних характеристик  в стані екологічного 

благополуччя, насамперед, необхідно звернути увагу на чинники, що впли-

вають на надходження до води річки таких речовин, як хлориди, азот амоній-

ний, фосфор фосфатів, залізо, мідь та величину БСК. 
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З ціллю водоохоронної діяльності з поліпшення існуючого екологічного 

стану басейну річки Замчисько та збереженню її гідрохімічних характеристик  

в стані екологічного благополуччя, перспективу подальших досліджень вба-
чаємо в наступному: 

Провести оцінку екологічної стабільності ландшафту басейну для вияв-

лення пріоритетних факторів антропогенного навантаження. 
Здійснити серію гідрохімічних та біоіндикаційних досліджень токсичності 

водного середовища річки з метою виявлення перспектив збереження гідро-

біоценозів. 
Розробити базові принципи моделі відновлення басейну річки Замчисько. 
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