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THE CITY OF LVIV. 
It was found the state of water supply in Lviv, which is made exclusively from groundwater sources. It was studied 

the factors shaping of hydrogeological conditions, which accounted, geological and tectonic structure, topography, 
rainfall and so on. It was found the dynamics of fresh water in the city, which tends to decrease. The results of drinking 
water of "Lvivvodokanal", laboratory of OJSC "Geotechnical Institute", sanitary laboratory of Lviv city department of 
public institution "Lviv regional laboratory center State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine" were 
analysysed. The water meets the standards 2.2.4-171-10 state standarts "Hygienic requirements of drinking water 
intended for human consumption" microbiological, organoleptic and sanitary-toxicological indicators. It doesn`t meet 
the standards of physical and chemical parameters such as physiological standards usefulness mineral composition of 
drinking water, which include calcium, magnesium, total alkalinity, potassium, sodium and salinity. The highest 
exceedances of standards traced in Lychakivs'kyy, Sykhivs'kyy and Shevchenkivs'kyy areas. The closest parameters to 
the standards are  in Frankivs'kyy region.  The increased of hardness and excess of iron and chlorine are traced in the 
water. The water is soft (3,0-5,0 mEq/l) in Frankivs'kyy region and in the Zaliznychnyy – 5,0-6,0 mEq/l, Sykhivs'kyy, 
Lychakivs'kyy and Shevchenkivs'kyy regions (7,0 -10,0 mEq/l) - hard. The iron content in water in network in 
Frankivs'kyy, Halyts'kyy and Zaliznychnyy regions is in the normal range, and in Sykhivs'kyy, Shevchenkivs'kyy and 
Lychakivs'kyy regions iron content is higher (0,2-0,9 mg/l).  The maps of total water hardness, iron content in water 
was done.  
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ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЛУГА  
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Розглядаються природні умови басейну р. Луга, притоки р. Буг (Західний). Характеризуються методики 
дослідження екологічної ситуації річкового басейну. Подається гідрохімічна характеристика річки Луга. 
Аналізуються дані перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) за такими показниками як 
біохімічне споживання кисню (БСК), хімічне споживання кисню (ХСК), заліза, фосфат-іонів, нітритів та 
амонію сольового. Досліджуються джерела та обсяги скиду забруднюючих речовин у басейн цієї річки. 
Розглядаються природоохоронні заходи у басейні р. Луга. До статті розроблена оригінальна картографічна 
модель джерел забруднення поверхневих вод  вказаного басейну. 

Ключові слова: екологічна ситуація, басейн річки, річка Луга, антропогенне навантаження, забруднення 
території, джерела забруднення, охорона водних ресурсів. 

 

Постановка проблеми. Оскільки еколо-
гічна ситуація постійно змінюється, що зале-
жить від багатьох факторів, то слід постійно 
проводити моніторинг навколишнього середо-
вища. Тому актуальність теми полягає у пот-
ребі постійного дослідження стану природного 
середовища річки Луга, вивчення процесів по-
водження забрудників у конкретних водоймах 
і шляхів потрапляння забруднювачів у дану 
річку.  

Екологічна ситуація визначається сукуп-
ністю всіх об’єктів і суб’єктів на розглянутій 
території, а також впливами, що мають на цю 
територію об’єкти, які розташовані за її межа-
ми. Оцінка екологічної ситуації проводиться 
шляхом порівняння фактичного вмісту елемен-
тів-забруднювачів у геокомпонентах ландшаф-
тних систем. Перевищення фактичного вмісту 
валових і рухомих форм забруднюючих речо-
вин у геокомпонентах ландшафтних систем 
понад ГДК свідчить про рівень небезпеки 
екологічної ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Типізацією та оцінюванням екологічних 

ситуацій займалися Горленко І. О., Ісачен-
ко А.С., Ісаченко Г.А., Котляков В.М., Кочу-
ров Б.І., Руденко Л.Г., Шестаков А.Г. та інші. 
Екологічні ситуації розрізняють за такими 
характеристиками: набором проблем; типом 
техногенних перебудов; провідними чинника-
ми формування; типом умов; масштабами 
прояву; часом існування; місцем застосування 
та рівнем гостроти прояву. Для оцінки еколо-
гічної ситуації пропонують використовувати 
соціально-економічні показники, показники 
екологічного стану повітряного та водного се-
редовища, біотичні, медико-географічні, сані-
тарно-гігієнічні, біохімічні і ландшафтні показ-
ники. За ступенем відхилення їх від певних 
норм вибудовують низку ситуацій – від нор-
мальної до катастрофічної. Деякі автори за 
ступенем гостроти розрізняють п’ять видів 
екологічних ситуацій: катастрофічні, критичні 
(кризові), напружені, задовільні, умовно задо-
вільні. Оптимальна екологічна ситуація при-
родних систем досягається при забезпеченні 
такого вмісту шкідливих речовин у повітрі, 
воді чи ґрунті, який шкідливо не вплине на 
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якість навколишнього середовища і на здоров'я 
населення. У світовій практиці існує два прин-
ципово різних підходи щодо вирішення цієї 
проблеми. Перший – шкідливі речовини, які 
надходять від підприємств у навколишнє 
середовище, не повинні виявляти негативного 
впливу на природні екосистеми в цілому, дру-
гий – дотримання екологічних нормативів для 
шкідливих речовин.  

Важливою проблемою при еколого-гео-
графічній оцінці річки виступає вибір методи-
ки дослідження. Розроблено цілий ряд методик 
інтегральної оцінки екологічної ситуації річко-
вих басейнів. Серед них найбільш відомими є 
методики Гофмана К.Г., Гриба Й.В., Яци-
ка А.В., які дають змогу простежити стан ба-
сейнів річок за різними показниками в межах 
окремих підсистем і басейну річки в цілому [2, 
19]. Розглянемо основні особливості трьох 
схем оцінки екологічної ситуації басейну 
річки. 

Перша. Для оцінки існуючого екологічно-
го стану басейнів малих річок Климен-
ком М.О. і Ліхо О.А. була запропонована ме-
тодика, яка передбачає врахування показників, 
об’єднаних у наступні блоки: «використання 
водних ресурсів», «використання земельних 
ресурсів», «техногенне навантаження». Згідно 
з цією методикою екологічний стан басейну 
малої річки встановлюється в залежності від 
значення комплексного показника антропоген-
ного навантаження (КПАН). Методикою пе-
редбачено також можливість оцінки за окреми-
ми блоками показників. У результаті матема-
тичної обробки визначаються вагові коефіцієн-
ти, які враховують внесок кожного з показни-
ків у формування екологічної ситуації в басей-
ні річки. В розвиток існуючої методики оцінки 
за КПАН пропонується новий підхід щодо 
оцінки екологічного стану басейнів річок з 
огляду на те, що басейн будь-якої річки предс-
тавляє собою складну екосистему, в якій мож-
на виділити підсистеми водотоку, заплави та 
водозбірної площі. Для оцінки екологічного 
стану показники, що характеризують стан під-
систем об’єднуються у два блоки (підсистеми): 
«водна і заплавна» та «водозбірна площа». 
Важливе значення у формуванні поверхневого 
стоку має наявність та характер надзаплавних 
терас в басейні річки. Разом з тим досить важ-
ко чітко виділити їхній вплив на формування 
процесів, які відбуваються в басейні. Для зруч-
ності виконання оцінки вони віднесені до під-
системи «водозбірна площа». 

Друга методика була запропонована Хім-
ком Р.В. вона базується на визначенні екологі-
чного стану річки на основі виконання розроб-

леного тесту [18]. Перед тим, як починати тес-
тову оцінку безпосередньо на річці, доцільно 
ознайомитись з річкою по карті, визначити 
ділянку (чи всю річку), яка буде оцінюватись. 
Наступний крок – розмножити першу сторінку 
оцінки (оціночний листок) окремо для кожної 
ділянки. Паспортну інформацію частково мож-
на заповнити, користуючись картою: назву 
річки, до басейну якої основної річки вона 
відноситься, можливо загальну довжину річки 
та площу водозбору, також область, райони у 
яких річка протікає. 

Оцінка стану річки за питаннями тесту 
розділена на три частини: 1) оцінка за пара-
метрами річки, 2) оцінка за параметрами стану 
заплави. Третьою важливою для оцінки стану 
річки за допомогою даного тесту є інформація 
з опитування жителів про глибину і характер 
змін, які відбулися з річкою за останні деся-
тиріччя. 26 питань тесту підсилюють і уточню-
ють загальну відповідь, дають можливість 
отримати найбільш точну багатосторонню 
оцінку як критичності стану річки і заплави 
сьогодні, так і при узагальненні спрогнозувати 
розвиток змін стану річки на майбутнє. Тому в 
тесті допускається деяке перекриття питань. 
Для більшості питань тесту є кілька варіантів 
відповідей. Звичайно, реальні умови не завжди 
будуть повністю відповідати саме запропоно-
ваним описам, але за основними його поло-
женнями завжди можна вибрати найточніший 
бал оцінки, який найбільше відповідає дійсно-
му стану. Відповіді на частину питань можна 
отримати тільки на основі візуальних спосте-
режень та оцінок. Для отримання відповідей на 
інші запитання необхідно виконати деякі про-
міри або опитування місцевих жителів. 

Третя. Побудована за екосистемним 
принципом логіко-математична модель ієрар-
хічної структури, трансформована в редакції 
"Методики по розрахунку антропогенного на-
вантаження і класифікації екологічного стану 
басейнів малих річок України" [11]. Вона дає 
змогу простежити стан басейнів річок за різ-
ними показниками в межах окремих підсистем 
("Радіоактивне забруднення території", "Вико-
ристання земель", "Використання річкового 
стоку", "Якість води") і басейну річки в ціло-
му. За такою структурою моделі можливо не 
лише оцінити загальний стан басейну річки, а 
й скласти уявлення про те, як зміни окремих 
показників підсистем впливають на стан усієї 
системи басейну. Це дуже важливо для форму-
вання напрямів природоохоронної діяльності в 
басейнах конкретних річок. 

Загальні вимоги та єдині критерії, що зак-
ладені у методиці, є основою для здійснення 
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водогосподарсько-екологічного районування і 
з'ясування тенденцій змін екологічного стану 
басейнів великих річок України. Системна мо-
дель розрахунку антропогенного навантаження 
і класифікації екологічного стану басейну річ-
ки побудована за ієрархічним принципом і 
призначена для класифікації (оцінки) антропо-
генного стану в басейнах малих, а за певних 
умов і середніх річок. 

На нижньому рівні ієрархії розглядаються 
чотири самостійні моделі основних підсистем 
басейну річки: І – "Радіоактивне забруднення 
території", ІІ – "Використання земель", ІІІ – 
"Використання річкового стоку", ІV – "Якість 
води". Кожна підсистема характеризується на-
бором критеріїв і показників, за зіставленням 
яких класифікують стан басейну річки стосов-
но кожного показника, а за їх оцінками – і всієї 
підсистеми. 

На верхньому рівні ієрархії розташований 
"Координуючий алгоритм прийняття рішень", 
де за оцінками нижнього рівня розраховують 
величину рівня антропогенного навантаження 
на басейн річки й оцінюють загальний еколо-
гічний стан басейну річки. 

Розрахунки по базових підсистемах розпо-
чинають з визначення природно-сількогоспо-
дарської зони або провінції, де розташований 
досліджуваний басейн річки [5, с. 39]. 

Оцінюють антропогенний стан у басейні 
річки кількісно і якісно, тобто за результатами 
розрахунків кожна кількісна оцінка має і 
якісну характеристику й навпаки. 

Виклад основного матеріалу. Поверхня 
суші, з якої річкова система збирає свої води, 
називається водозбором, або водозбірною пло-
щею. Водозбірна площа разом з верхніми ша-
рами земної кори, що включає дану річкову 
систему і відокремлена від інших річкових 
систем вододілами, називається річковим ба-
сейном [10]. Басейн річки – це територія зем-
ної поверхні з якої всі поверхневі і ґрунтові 
води стікають у дану річку, включаючи її при-
токи. Басейн кожної ріки включає в себе по-
верхневий і підземний водозбори. Поверхне-
вий водозбір являє собою частину земної по-
верхні з якої стікає вода в дану річкову систе-
му або конкретну річку. Підземний водозбір 
створюють шар пухких порід та водонепро-
никний горизонт під ними по якому вода над-
ходить в дану річкову систему [7]. 

Відповідно до Водного кодексу України 
(ст. 79), залежно від водозбірної площі басей-
ну, річки поділяються на великі, середні та ма-
лі. До великих належать річки, які розташовані 
у кількох географічних зонах і мають площу 
водозбору понад 50 тис. квадратних кіломет-

рів. До середніх належать річки, які мають 
площу водозбору від 2 до 50 тис. км2. До ма-
лих належать річки з площею водозбору до 2 
тис. км2 [2].  

Басейн р. Луга виділити достатньо склад-
но. Це зумовлено рівнинною територією проті-
кання річки, наявністю зрошувальних каналів, 
а також численними перехопленнями приток 
річки іншими водотоками. Басейн річки виді-
лено на основі даних Західно-Бузького басей-
нового управління. 

Луга – річка в південно-західній частині 
Волинської області, права притока Бугу (Захід-
ного) – правої притоки Вісли, басейну Бал-
тійського моря. Річка Луга протікає в межах 
Локачинського, Іваничівського, Володимир-
Волинського, а також невеликої частини Горо-
хівського районів Волинської області на тери-
торії сільських рад: П’ятиднівської, Заріч-
нянської, Зимненської, Сілецької, Бубнівської, 
Мишівської, Радовицької, Переславицької, За-
видівської, Рачинської, Колпитівської.  Довжи-
на р. Луга – 87,1 км, площа водозбору (басей-
ну) – 1351,4 км². Басейн річки Луга межує на 
півночі з струмком без назви від села Білин, на 
заході з річкою Студянка, на півдні з річкою 
Стасівка, на північному сході з річкою Турія 
(басейн Прип’яті), на сході з річкою Чорногуз-
ка (басейн Прип’яті), на південному сході з р. 
Липа. 

Річка Луга має чотири притоки, які є пра-
вими. Перша її притока – це річка Луга-Свино-
рийка впадає на 45,75 кілометрі від гирла, бере 
початок в заболоченій місцевості на півдні 
с.Шельвів, Локачинського району на північний 
захід від смт Локачі на північному-заході від 
міста Устилуг. Луга впадає в річку Західний 
Буг на 531,9 кілометрі від гирла. Другою при-
токою Луги є річка Стрипа впадає на 62,9 кіло-
метрі від гирла. Третьою притокою річки Луга 
є річки Свинорийка, що впадає на 36,55 кіло-
метрі від її гирла. Четвертою притокою є річка 
Риловиця, що впадає на 24,5 кілометрі від гир-
ла [4, с. 16].  

Долина р. Луга в багатьох місцях неясно 
виражена, плоска, непомітно зливається з при-
леглою рівнинною місцевістю. Заплава річки 
височинна, шириною близько 200 метрів, порі-
зана багатьма каналами. Береги невисокі, часто 
зливаються з заплавою, зарослі трав'янистою 
рослинністю та кущами. Озерніть та заболо-
ченість в басейні Луга є незначними. Озерніть 
становить 3,56% від території басейну річки, а 
заболоченість – 7,0%. Щодо площі, яку займа-
ють ліси на території басейну, то вона стано-
вить – 8,9% [6, с. 180].  

Річці характерний нерівномірний розподіл 
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водного стоку протягом року – більша його 
частина (60–70%) припадає на літньо-осінній 
період (травень-листопад), значно менша – на 
зиму і весну (30–40%). Річка Луга має пере-
важно дощове живлення (50% від загальної 
кількості), частка снігового живлення складає 
37%, 13% – підземне живлення [4, с. 16].  

Великий вплив на функціонування басей-
ну р. Луга мають осушувальні меліорації, що 
призводять до утворення антропогенного агро-
ландшафту із властивими йому процесами. 
Осушені землі використовуються, в основно-
му, в сільськогосподарському виробництві. На 
території басейну розміщено такі меліоративні 
осушувальні системи: Риловицька, Фалемиць-
ка, Лугівська [12, с. 177]. 

На меліорованих частинах басейну відбу-
вається трансформація структури річкової ме-
режі. Після осушення з'являється водна та віт-
рова ерозія, зсування й опливання відкосів ка-
налів, їх руйнування. Крім того, осушення має 
значний вплив на властивості ґрунтового пок-
риву шляхом трансформації його фізичних та 
механічних властивостей: гранулометричний 
склад, вміст і запаси гумусу, кислотність тощо. 
Таким чином, на стан і функціонування річко-
вого басейну осушувальна меліорація здійс-
нює незначний вплив [6, с. 178]. 

Загальна кількість населення, що прожи-
вало на території басейну річки Луга, станом 
на 01.01.2013 р. становила 96,7 тис. осіб [4, с. 
34 ]. Для території характерне дрібне сільське 
розселення (в середньому до 500 осіб у сільсь-
кому населеному пункті). Найдавнішими міс-
тами регіону є Володимир-Волинський (988 р.) 
та Устилуг (1150 р.) [13, с. 377]. 

Водопостачання сільських населених пун-
ктів з підземних водоносних горизонтів здійс-
нюється як централізовано, так і з індивідуаль-
них свердловин. Значна частина свердловин, 
які перебували у господарствах колишніх кол-
госпів, на цей час не використовується, є без-
господарською та безконтрольною, подекуди з 
відсутнім ліквідаційним тампонажем, що в 
свою чергу може спричинити забруднення під-
земних водоносних горизонтів [16, с. 34]. Най-
більш поширеним джерелом водопостачання 
сіл басейну є індивідуальні колодязі, які розк-
ривають верхні водоносні горизонти, деякі з 
яких є незахищеними від забруднення поверх-
невими та дощовими стоками. 

Значного антропогенного впливу на якість 
води р. Луга протягом останніх років не спос-
терігається. У межах водоохоронної зони цієї 
річки відсутні відгодівельні комплекси, склади 
отрутохімікатів, полігони твердих побутових 
відходів тощо. Об’єм скиду води в річкову ме-

режу – 3,128 млн м3. 
Найбільший вплив на якість води р. Луга 

мають підприємства Володимир-Волинського 
управління водно-комунального господарства 
(УВКГ) та Іваничівського виробничого управ-
ління житлово-комунального господарства 
(ВУЖКГ), а також Локачинське ВУЖКГ. Вони 
здійснюють водопостачання на господарсько-
питні та виробничі потреби населених пунктів, 
підприємств, організацій та установ. У смт Іва-
ничі споруди механічної очистки (септики) 
технологічно застарілі, внаслідок чого протя-
гом останніх років здійснюється відведення 
недостатньо очищених стічних вод у р. Лугу. 
Селищні каналізаційно-очисні споруди (КОС) 
повної біологічної очистки не були введені в 
дію через відсутність коштів на їх експлуата-
цію. Локачинське ВУЖКГ скидає стічні води у 
притоку р. Луга — р. Лугу-Свинорийку. Кана-
лізаційні очисні споруди, які розташовані в м. 
Володимир-Волинський, протягом останніх 
років забезпечували ефективну очистку стіч-
них вод та скидали нормативно-очищені води 
в р. Лугу.  

Також до основних забруднювачів р. Луга 
та її приток належать господарські підприємс-
тва, що розташовані в межах її басейну. До 
них належать: сім птахокомплексів ВАТ «Во-
лодимир-Волинська птахофабрика» і ТзОВ 
«Птахокомплекс Губин», ВАТ «Павлівський 
пивоварний завод», приватне підприємство 
«Павлівська риба» [5, с. 56]. Водовідведення 
від них здійснюється переважно на поля 
фільтрації або вигрібні ями і ступінь їх впливу 
на поверхневі води басейну незначний [4, с. 
34]. 

Володимир-Волинським управлінням вод-
но-комунального господарства скидається в 
середньому 1,33 млн м3 зворотних вод обсяг 
забруднюючих речовин у яких досягає показ-
ника 623,5 т. Скиди Іваничівського ВУЖКГ є 
на порядок меншими і становлять всього 0,012 
млн м3 та 12,34 т відповідно. Необхідно заува-
жити, що об’єми скидання зворотних вод та 
забруднюючих речовин водокористувачами – 
забруднювачами поверхневих водних об’єктів, 
зокрема Володимир-Волинським УВКГ за пе-
ріод з 2009 до 2013 р. значно знизились. 

Внаслідок недосконалих методів ведення 
господарювання та використання застарілого 
обладнання води р. Луга зазнають забруднень. 
Спостерігається перевищення ГДК за такими 
показниками як біохімічне споживання кисню 
(БСК), хімічне споживання кисню (ХСК), залі-
за, фосфат-іонів, нітритів та амонію сольового 
(рис. 1, 2, 3). Найбільше перевищення ГДК у 
2013 р. спостерігалось за нітритами (при ГДК 
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0,09 мг/л даний показник становив 0,14 мг/л), 
залізом загальним (при ГДК 0,1 мг/л показник 
становив 0,27 мг/л), БСК (при ГДК 2,26 мг/л 
показник становив 4,9 мг/л) та амонієм сольо-
вим (при ГДК 0,50 мг/л показник становив 2,9 
мг/л) [17]. Перевищення ГДК за такими речо-
винами як нітрити, залізо загальне, БСК, ХСК, 
амоній сольовий, які зберігаються протягом 

останніх років, свідчать про додатковий антро-
погенний тиск на басейн річки та неефективне 
очищення комунально-побутових і промисло-
вих стоків підприємств. Проте їх перевищення 
достатньо невеликі, що дозволяє говорити про 
помірний рівень антропогенного навантаження 
на басейн річки Луга.   

 
Рис. 1. Динаміка показника БСК-5 впродовж 1999 – 2013 рр., мг/л 

 
 

 
Рис. 2. Динаміка показника Fe (залізо) впродовж 1999 – 2013 рр., мг/л 

 

 
Рис. 3. Динаміка показника «нітрити» впродовж 1999 – 2013 рр., мг/л 

У 2013 р. лише показники ХСК, фосфат-
іонів та амонію сольового не перевищували 
допустимих значень. У той час як відповідні 

значення для заліза та БСК були більшими від 
норм вдвічі.  
Загалом гідрохімічна характеристика річ-ки 
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задовільна, значних перевищень ГДК не 
спостерігається. Таких речовин як нафтопро-
дукти, хром, мідь, цинк, свинець не виявлено 
взагалі. Завислі речовини знаходяться в межах 
норми. Сухий залишок, нітрати, марганець, 
хлориди і сульфати, не перевищують нормати-
ви ГДК. Вміст фосфатів в р. Луга є вищим від 
ГДК при впадінні в р. Буг. Основним джере-
лом надходження біогенних сполук у водойми 
є сільськогосподарські та господарсько-про-
мислові стоки. Вони призводять до інтенси-
фікації процесу антропогенного евтрофування 
водойм та погіршення якості води в них [14, с. 
215]. 

Також перевищення ГДК спостерігалось 
для нітритів, що свідчить про наявність у водо-
збірному басейні додаткових антропогенних 
джерел надходження азотовмісних сполук 
(стічні води, мінеральні та органічні добрива, 
тощо). 

Санітарний стан річки (ступінь її забруд-
нення та якості води) залежить від природних 
чинників, господарської діяльності, а також 
благоустрою населених пунктів та ефективнос-
ті водоохоронних заходів. До природних чин-
ників належить літня межень, при якій спосте-
рігається підвищення інтенсивності цвітіння 
води, зневоднення ставків і річок. У посушливі 
роки з річки забирається велика кількість води 
для зрошення і частина її випаровується. При-
родні забруднення також можуть надходити у 
річку під час паводків і випадання зливових 
дощів. При цьому туди вносяться розчинні і 
нерозчинні забруднення: сміття, залишки рос-
линності (харчові відходи, гній, пестициди то-
що). 

Проте, основна причина забруднення во-
дойм це скидання до них неочищених або не-
достатньо очищених стічних вод промислови-
ми підприємствами, а також підприємствами 
комунального та сільського господарства.  

Джерел попадання забруднень (стоків) у 
річку багато, і їх кількість все зростає. Ось 
деякі із них: комунально-побутові стічні води; 
промислові стічні води; поливомиючі стоки 
населених пунктів; стік із сільськогосподарсь-
ких угідь та тваринницьких ферм добрив й гер-
біцидів; продукти водної та вітрової ерозії; 
промислові та господарсько-побутові викиди в 
атмосферу; шахтні води та інше [10]. Ще од-
ним джерелом забруднення природних водойм 
є кислотні дощі. Вони здатні підвищувати кис-
лотність води, що тягне за собою ряд наслід-
ків. Постійне скидання стічних вод, велике 
використання води призводить до порушення 
процесів самоочищення й, як наслідок, до 
зміни якості води.  

Майже 50 % шкідливих речовин, що над-
ходять від стаціонарних джерел, викидаються 
в атмосферне повітря, решта потрапляє у вод-
не середовище. За даними Державного управ-
ління охорони навколишнього середовища у 
Волинській області, найбільшими забруднюва-
чами атмосферного повітря басейну р. Луги є 
КП „НВ Теплокомуненерго", ТзОВ „Завод ху-
дожнього литва", ТзОВ „БРВ-Україна", Івани-
чівський цукровий завод, ВАТ „Володимир-
цукор", ВАТ „Волинська птахофабрика" (рис. 
4) [12, с.178].  

Відновити природно-екологічну рівновагу 
у водних і навколоводних екосистемах річок 
басейну Західного Бугу, створити умови для 
екобезпечного водокористування можливо ли-
ше на основі визначення їх дійсного екологіч-
ного стану, що дасть змогу розробити інженер-
но-організційні засади вирішення проблем, що 
існують у басейнах річок. 

Промислове забруднення території річко-
вого басейну визначалося викидами в атмосфе-
ру забруднювальних речовин від стаціонарних 
джерел; відведенням використаних стічних вод 
у природні водотоки; утворенням промислових 
відходів та їх складуванням, тощо (рис. 5). 

На річці Луга є 35 гідротехнічних споруд. 
З них: два залізничні мости, які перебувають 
на балансі Львівської служби колії; 15 залізо-
бетонних, залізний, польовий і два понтонних 
мости і п’ять дорожніх переїздів, які обслуго-
вуються Володимир-Волинською комендату-
рою Львівського прикордонного загону, Воло-
димир-Волинським автодором, Володимир-Во-
линською ДЕД, Луцьким МУВГ, Горохівським 
автодором, Іваничівською виконробською 
дільницею. На річці також є шлюз-регулятор, 
п’ять трубчастих, два підвисних і залізний пе-
рехід, частина з яких перебуває на балансі 
Луцького МУВГ, та Володимир-Волинської 
комендатури Львівського прикордонного заго-
ну. Обслуговуючі організації деяких гідротех-
нічних споруд невідомі [5, с. 34]. 

Охорона вод – це система організаційних, 
правових технічних і економічних заходів, 
спрямованих на запобігання, обмеження й усу-
нення наслідків забруднення, засмічення та 
виснаження вод для оптимального забезпечен-
ня потреб людей і побутово-господарських 
об'єктів водою нормативної якості [10]. 

Для запобігання забрудненню річок, а та-
кож знищенню рослин і тварин, які оселяються 
на її берегах, та для забезпечення сприятливих 
умов її існування, з обох берегів русла від ви-
токів до гирла на території долини встановлю- 
ються прибережні захисні смуги (ПЗС) та во-
доохоронні зони (ВЗ). Ці ділянки є природо- 
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Рис. 4. Динаміка викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, тис. т [5, с. 16] 

 

охоронними територіями, господарська діяль-
ність на яких має обмеження і регулюється 
Водним кодексом України. Розміри цих тери-
торій та характер господарювання у них рег-
ламентуються статтями 87-89 Водного кодек-
су. Головна мета створення ВЗ та ПЗС – це по-
передження забруднення, замулення річок; 
створення природного біофільтра, що візьме 
на себе основний тягар стічних вод із прилег-
лих господарсько-освоєних територій. З іншо-
го боку, вони мають убезпечити прилеглі тери-
торії від руйнівної дії води. І, нарешті, ВЗ і 
ПЗС мають виконувати роль резерватів біоріз-
номаніття водного та рослинного і тваринного 
світу, зберігаючи природний стан заплавних 
ландшафтів. Довжина прибережних захисних 
смуг вздовж річки Луга становить 182 кіломет-
ри. стан прибережних захисних смуг в основ-
ному відповідає вимогам водного законодавс-
тва. Виявлено площі розорювання та забудови 
прибережних захисних смуг, які займають 
близько 2% від їх загальної площі. Біля 58% 
від площі прибережних захисних смуг вкрито 
луговою рослинністю, а близько 40 % болот-
ною. 

Майже по всій протяжності прибережних 
захисних смуг р. Луга зустрічаються такі види 
рослин як очерет звичайний, зозулинець бо-
лотний, стрілолист стрілолистий, рогіз широ-
колистий та інші, а також поодинокі кущі та 
місцями висока трава. У заболоченій місцевос-
ті також зустрічаються такі рослини як меч-
трава болотна, бобівник трилистий, росичка 
круглолиста та ін.  

Особлива роль в охороні водних ресурсів 
річок та збереження існуючих природно-тери-
торіальних комплексів на території їх басейнів 

належить створенню тут об’єктів природно-
заповідного фонду. Серед природоохоронних 
територій, що створені в межах басейну для 
охорони видів флори та фауни, слід відзначити 
такі: ландшафтні заказники: „Березовий гай" 
(с. Лудин), „Мочиська" (с. Заріччя), „Застав-
ненський" (с. Заставне); лісові заказники: „Ли-
повий гай" (с. Зимне), „Микуличі" (с. Микули-
чі), „Нехворощі" (с. Нехвороща), „Новосілки" 
(с. Новосілки); ботанічні пам'ятки природи: 
„Дуб звичайний" (с. Овадне), „Дуб-велетень" 
(м. Володимир-Волинський); зоологічна 
пам'ятка природи „Урочище Бискупичі" (с. 
Нехвороща); гідрологічна пам'ятка природи 
„Озеро Невидимка" (с. Стенжаричі); парк-
пам'ятка садово-паркового мистецтва „Сло-
в'янський" (м. Володимир-Волинський); 
загальнозоологічний заказник „Павлівський" 
(с. Павлівка) [12, с. 179]. 

Поряд зі створенням заповідних територій 
в межах басейну річки, важливе місце посідає 
формування екологічної мережі регіону, та 
включення її у мережу вищого рівня (націо-
нальну, європейську). Річка Луга виступає в 
ролі одного з екокоридорів в процесі форму-
вання регіональної екомережі Волинської 
області. Складовими елементами її виступа-
ють: об’єкти ПЗФ (ядра), відкриті заболочені 
землі, прибережні захисні смуги, ліси та інші 
лісовкриті площі, рекреаційні території, землі 
під консервацією, відкриті землі без рослин-
ного покриву або з незначним рослинним пок-
ривом, а також пасовища та сіножаті. Загальна 
площа екомережі у басейні р. Луга становить 
89,4 тис. га, що складає понад 60% відйого 
території. 
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Рис. 5. Джерела забруднення поверхневих вод басейну річки Луга  

 

Висновки. Дослідження екологічної си-
туації басейну річки складний процес, який ви-
магає комплексного наукового підходу до цієї 
проблематики. Грунтуючись на результатах 
попередніх досліджень та врахувавши сучасну 
екологічну ситуацію басейну річки Луга Во-
линської області приходимо до висновку про 
помірний рівень антропогенного навантаження 

на дану територію. Результати досліджень під-
тверджують, що екологічна ситуація у басейні 
р. Луга є відносно сприятлива. Побудова пра-
вильного алгоритму дослідження екологічних 
ситуацій забезпечує позитивний результат дос-
лідження, який може бути використаний у про-
цесі вивчення басейнових систем подібного 
територіального масштабу. 
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Аннотация: 
Оксана Перхач, Федор Киптач, Мария Сыротюк. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ БАССЕЙНА РЕЧКИ 

ЛУГА ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Рассматриваются природные условия бассейна р. Луга, притоки р. Буг (Западный). Представлено описание 

реки Луга: притоки, долина реки, пойма, берега, озерность и болотистость в бассейне, распределение водного 
стока на протяжении года, питание и другие характеристики. Характеризируются методики исследования 
экологической ситуации речного бассейна. Представлена гидрохимическая характеристика речки Луга. 
Анализируются данные превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по таким показателям как 
биохимическое потребление кислорода (БПК), химическое потребление кислорода (ХПК), железа, фосфат-
ионов, нитратов и солевого аммония. Исследуются источники и обьемы скидывания загрязняющих веществ в 
бассейн этой речки. Определялось промышленное загрязнение территории речного бассейна выбросами в 
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников; отводами использованных сточных вод в 
естественные водотоки; образованием промышленных отходов и их складированием и т. п.  

Приведено описание производственных предприятий, размещенных в пределах бассейна р. Луга и 
являются ее главными загрязнителями, а именно к ним принадлежат: семь птицекомплексов ОАО “Владимир-
Волынская птицефабрика” и ООО “Птицекомплекс Губин”, ОАО “Павловский пивоваренный завод”, частное 
предприятие “Павловская рыба”. Приведено описание антропогенного влияния на качество воды р. Луга. 
Перечислены предприятия, которые имеют наибольшее влияние на качество воды реки, а именно: предприятия 
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Владимир-Волынского управления водно-коммунального хозяйства (УВКХ), Иванычивского 
производственного управления жилищно-коммунального хозяйства (ПУЖКХ), а также Локачинского ПУЖКХ. 
Рассматриваются природоохранные мероприятия в бассейне р. Луга. С целью охраны вод бассейна р. Луга 
вдоль реки созданы прибережные защитные полосы, которые характеризируются в статье. К статье разработана 
оригинальная картографическая модель источников загрязнения поверхностных вод указанного бассейна. 

Ключевые слова: экологическая ситуация, бассейн речки, речка Луга, антропогенная нагрузка, 
загрязнение территории, источники загрязнения, охрана водных ресурсов. 

 

Adstract: 
Perkhach O., Kiptach F., Syrotjuk M. ECOLOGICAL SITUATION RIVER’S BASIN LUGA IN THE 

VOLYNSKA REGION. 
The natural conditions river’s basin Luga, tributarys of river Buch (West) are examined. The description of river 

Luga is given: tributarys, valley of river, race, river banks, limnology and waterloggeding in the basin, distribution of 
river’s run during the year, nourishment and other references. Study’s methods of examination ecological situation 
river’s basin are characterized. Hydrochemical character of river Luga is presented. The indicators of exceeding of 
maximum admissible concentration are analysed according to such indicators as biochemical consumption of oxygen 
(BCO), chemical consumption of oxygen (CHCO), iron, phosphate-ions, nitrites and salt aluminium. Reservoirs and an 
amont of pollution Substances in the river’s basin are analysed. Industrial pollution of territory of river basin is 
determined with harmful substances in atmosphere from sources, with deflection of used run waters in natural water 
drains, with formation of industrial wastes and their organization. The description of economical administrations, which 
are arranged in the basin of river Luga and are the main cause for pollution, is given. There are: 7 poultry farms 
“Volodimiro-Volynskoho poultry farm”, “Pavlivsky farm”, private administration “Pavlivsk fish”. The description of 
anthropological influence on quality water of river Luga is given. The enterprises, which have the influence on quality 
water of river are given; enterprises of Volodimiro-Volynskoho administration communal farm; Ivanuchivskoho 
industrial administration residential-communal farm and Lokachynskoho industrial administration residential-
communal farm. Measures which should protect nature in the river’s basin Luga are examined. The shore protective 
strips, which are described in the article, are created along the river for protection of river’s basin Luga. The original 
cartographical model of the pollution’s sources of surface waters river’s basin is elaborated to the article. 

Key words: ecological situation, river’s basin, river Luga, anthropohenne load, pollution of territory, reservoirs of 
pollution, the protection of water resources. 
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЇ НА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ 

 

Визначено основні риси сучасного стану довкілля у Північно-Західному економічному районі України. 
Охарактеризовано вплив основних забруднювачів та види антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище регіону. Проаналізовано динаміку шкідливих викидів у атмосферне повітря Північно-Західного 
економічного району за останні двадцять років. Встановлено територіальні особливості рівнів забруднення 
атмосферного повітря, грунтів та вод. Охарактеризовано сучасний стан  вторинного використання та 
обробки природних ресурсів в регіоні. Визначено специфіку екологічного стану у міській та сільській 
місцевості, в залежності від спеціалізації господарського розвитку території. Здійснено аналіз причин 
захворюваності та смертності населення в залежності від розвитку промисловості. Виділено основні 
проблеми екологічного характеру в регіоні та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова:, навколишнє середовище, екологічна ситуація, захворюваність, стан здоров’я населення, 
екологічні проблеми. 

 

Постановка проблеми та її актуаль-
ність. Україна тривалий час перебуває в стані 
демографічної кризи. При цьому спостеріга-
ється не лише зменшення кількості населення, 
а також погіршення його якісних характерис-
тик. Зокрема відбувається поступове старіння 
населення, яке є характерною рисою більшості 
європейських країн, підвищується рівень його 
інвалідизації, погіршується загальний стан 
здоров’я населення та ін.  

Сприяє такій ситуації і стан навколишньо-
го оточуючого середовища, адже екологічна 

ситуація з кожним роком ускладнюється, особ-
ливо гострою стала проблема негативного 
впливу забрудненого оточуючого середовища 
на здоров’я людини.  

Метою статі є дослідження сучасного 
стану довкілля у Північно-Західному еконо-
мічному районі та його впливу на демографіч-
ні процеси. 

Екологічне дослідження ОБСЄ свідчить, 
що токсичні викиди, відходи виробництва, заб-
руднення водоймищ та наслідники вибуху на 
ЧАЕС наближають Україну до екологічної ка-


