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Постановка проблеми. Погіршення еколо-
гічної ситуації річкових систем у Полтавській 
області внаслідок нераціонального використання 
водних ресурсів, значного техногенного впливу 
є вкрай відчутною проблемою і несе приховану 
небезпеку для нинішнього й майбутніх поколінь. 
Визначення якості поверхневих вод ґрунтується 
на основі екологічної класифікації, що включає 
набір гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіоло-
гічних та інших показників, які відображають 
особливості складових водних екосистем. Еко-
логічна класифікація на основі інтегрального 
показника забруднення є критерієм екологічної 
оцінки якості поверхневих вод, а остання – скла-
довою частиною нормативної бази для комплек-
сної характеристики стану навколишнього при-
родного середовища й основою для оцінки впли-
ву людської діяльності на довкілля. Виконання 
екологічної оцінки проводилося за допомогою 
інтегрального показника забруднення води. 
Екологічні ризики від господарської діяльнос-

ті, що проводилися і проводяться в Полтавській 
області, зумовлюють необхідність застосування 
комплексного підходу для вивчення довгостро-
кових тенденцій і закономірностей зміни якісних 
показників поверхневих вод. 
Аналіз сучасного екологічного стану водних 

джерел Полтавщини свідчить, що негативні про-
цеси на річках, водосховищах і ставках трива-
ють. Більшість річок і водотоків забруднені хімі-
чними речовинами, які потрапили у водойми 
внаслідок скиду стічних вод промислових під-
приємств і втратили своє природне значення. 
Вони не мають дренуючої спроможності, в ре-
зультаті чого заплавні землі заболочені й підто-
плені і не використовуються в сільському госпо-
дарстві. Проблема якісного й кількісного висна-
ження водних ресурсів із кожним роком стає все 
гострішою. Стан водної екосистеми Полтавської 
області в межах розташування очисних споруд 
відображає зростання техногенного навантажен-
ня, що обумовлює процес її деградації. Для по-
кращання стану поверхневих водоймищ необ-
хідно виділити приорітетні напрями екологічної 
діяльності. На сьогодні актуальним залишається 
питання щодо аналізу стану поверхневих водойм 
Полтавської області в контрольних створах і, 
відповідно, оцінювання роботи очисних споруд, 
які здійснюють скиди в поверхневі водойми.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Оцінити якісно й кількісно стан поверхневих 
вод, що знаходяться під впливом людської дія-
льності, досить складне завдання, оскільки зале-
жить від багатьох факторів [2−4]. Визначення 
одночасно всіх показників не завжди є необхід-
ним та економічно доцільним. Практично (зале-
жно від мети досліджень) оцінка якості поверх-
невих вод ґрунтується на обраних репрезента-
тивних показниках, величини яких мають визна-
чатися за уніфікованими методами аналізу якості 
компонентів довкілля [1]. 
Реальна оцінка екологічної обстановки, а та-

кож процесів, що відбуваються у поверхневих 
водах, неможливі без застосування максимально 
достовірних критеріїв, тобто якісних або кіль-
кісних ознак, взятих за основу класифікації ста-
ну поверхневих вод, якими можуть бути індекси 
забрудненості води (ІЗВ).  

Виконана екологічна оцінка стану річкових вод 
Полтавської області в районах розташування  
очисних споруд стічних вод промислових підпри-
ємств, господарсько-побутових стоків. Це дало 
змогу оцінити ситуацію, що склалася в досліджу-
ваних водних об’єктах, і класифікувати їх за сту-
пенем придатності для основних видів водоспожи-
вання. Оцінка якості поверхневих вод здійснювала-
ся на основі аналізу інформації стосовно величин 
гідрохімічних показників у порівнянні з відповідни-

ми значеннями їх гранично допустимих  
концентрацій (ГДК). 
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Метою досліджень є екологічна оцінка стану 
поверхневих вод у контрольних створах у межах 
Полтавської області. 
Об’єкт дослідження – контрольні створи  

поверхневих вод Полтавської області. 
Матеріали досліджень. Аналіз стану забруд-

нення поверхневих вод у контрольних створах 
виконано на основі даних спостережень за вміс-
том гідрохімічних показників, наданих Полтав-
ським регіональним управлінням водних ресур-
сів. 
Результати досліджень. Основними джере-

лами водних ресурсів області є річки Сула, Псел, 
Ворскла, Оріль та їх притоки, а також Кремен-
чуцьке й Дніпродзержинське водосховища на 
річці Дніпро. Основними водокористувачами-
забруднювачами водних об’єктів в області, що 
здійснюють скидання забруднених стоків, є 
Полтавський ГЗК, Рижівський гранкар’єр (Гадя-
цький район), Кременчуцьке кар’єроуправління 
«Кварц», підприємства Укрзалізниці (станції 
Гребінка, м. Полтава), комунальні господарства, 
підприємства харчової промисловості та ін.  
Через не завершення робіт із реконструкції та 
капітального ремонту очисних споруд має місце 
скид недостатньо очищених стічних вод у по-
верхневі водні об’єкти області. З метою контро-
лю й аналізу стану поверхневих водойм у місцях 
розміщення очисних споруд проводиться моні-
торинг та аналіз стану забрудненості водойм за 
групами показників.  
Серед методів оцінки якості поверхневих вод 

виділяють: фізико-хімічні (засновані на індиві-
дуальних і комплексних показниках), біологічні 
й комбіновані методи [4]. Для оцінки стану по-
верхневих вод Полтавської області обраний фі-
зико-хімічний метод, оскільки він якнайточніше 
оцінює забруднення води конкретними забруд-
нювачами, враховує сумісний вплив забрудню-
ючих речовин, дає можливість класифікації яко-
сті води і характеристики середовища існування 
водних організмів. За результатами аналізу стану 
водоймищ розраховано індекси забрудненості 
води (ІЗВ) згідно з [3].  
Аналіз стану якості поверхневих вод у місцях 

розташування каналізаційних очисних споруд 
проводився у контрольних створах двадцяти рі-
чок Полтавської області, а також у ставку ден-
дропарку. 
Проведено оцінку якості поверхневих вод у 

районах розміщення очисних споруд за період 
2005–2010 років за наступними показниками: 
pH, розчиненим киснем, БСК5 і комплексним 
показником ІЗВ (включаючи БСК5, амоній-іони, 

нітрит-іони, хлорид-іони, нафтопродукти і фос-
фати). Обробка значного об’єму даних за трива-
лий час дає можливість визначити тенденцію в 
динаміці розрахункових показників. 
Проведена екологічна оцінка якості річкових 

вод області в районі розташування очисних спо-
руд дала змогу оцінити ситуацію, що склалася в 
досліджуваних водних об’єктах, і класифікувати 
їх за ступенем придатності для основних видів 
водоспоживання. 
Протягом досліджуваного періоду загальний 

рівень забруднення поверхневих водойм у міс-
цях розміщення очисних споруд за середніми 
значеннями індексу забруднення постійний і ко-
ливається в межах від «забруднені» (ІV клас 
якості води) до «брудні» (V клас якості води)  
(рис. 1). З усіх контрольованих у 2010 році 
об’єктів області (20) переважна частина оціню-
ється як «помірно забруднена» та «забруднена». 
Головні інґредієнти, що обумовлюють низькі 
оцінки ділянок вод, – амоній-іони, нітрити, мар-
ганець, фосфати, розчинений кисень. 

2006 2007

2008

2010

0

1

2

3

4

5

 
Рис. 1. Динаміка зміни якості поверхневих 
водойм (за індексом забруднення води)  
в контрольних створах Полтавської 

області за роками 
У 2010 році за індексом забруднення якість води 

в контрольних створах Дніпра, Сули, Псла, Ворскли 
в цілому відноситься до ІІІ і ІV класів, тобто коли-
вається від «помірно забрудненої» до «брудної». 
Якість річкових вод Полтавщини в контрольних 
створах у середньому за індексом забруднення вва-
жається «забрудненою» (ІV клас) (рис. 2). Особливо 
нестабільний стан відносно забруднень склався в 
контрольних створах річок Крива Руда (очисні спо-
руди Кременчуцької кондитерської фабрики та очи-
сні споруди ЗАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»),  
р. Суха Лохвиця (очисні споруди Лохвицької діль-
ниці Миргородського ВУВКГ), Коломак (очисні  
споруди ВАТ «Тепловозоремонтний завод»). 
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Рис. 2. Динаміка зміни якості деяких поверхневих вод у контрольних створах  

Полтавської області 
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Рис. 3. Динаміка зміни інтегрального показника забруднення (ІЗВ) у контрольних  

створах поверхневих водойм Полтавської області за роками 
Протягом досліджуваного періоду у зазначених 
контрольних створах значення індексу забруд-
нення коливалося в межах 4,3–9,04 (р. Крива Ру-
да), 2,6–4,14 (р. Коломак), 5,52–8,94 (р. Суха Ло-
хвиця) (рис. 3). Станом на 2010 р. найбільш за-
брудненими контрольними створами є створи 
річок Крива Руда («дуже брудна», VІ клас), Ко-
ломак («брудна», V клас), Суха Лохвиця («дуже 
брудна», VІ клас).  
За результатами екологічної оцінки, особливої 

уваги потребують окремі ділянки контрольних 
створів річок і Полтавських водосховищ, які ви-
значені за ІЗВ як «брудні» й «дуже брудні». 
Основними причинами погіршення якості во-

ди в контрольних створах річок Крива Руда, Су-
ха Лохвиця, Коломак є недостатня ефективність 
роботи наявних очисних споруд, незадовільний 
стан каналізаційних мереж, насосних станцій та 
споруд зливової каналізації. Зокрема, незадові-
льно працюють ті централізовані біологічні очи-
сні споруди, де значна частка води припадає на 
промислові стічні води, які надходять на каналі-
заційні очисні споруди без попереднього очи-
щення на локальних очисних спорудах підпри-
ємств. Відсутні або мають незадовільний стан 
каналізаційні мережі та очисні споруди у містах 

Гадяч, Миргород, Пирятин, Глобине, Гребінка, 
Зіньків, Лохвиця, Козельщина, Градизьк, Котельва, 
Чутове, Опішня, Семенівка, смт. В. Багачка,  
смт. Чорнухи, що вносить «певний вклад» у стан 
якості поверхневих водойм Полтавської області 
в цілому і в контрольних створах зокрема. 
Значну частку у забруднення поверхневих 

джерел області вносить змив з урбанізованих 
територій. Зі зливовими стічними водами до  
водних об’єктів надходять завислі речовини, ор-
ганічні забруднювачі, нафтопродукти, азот, фо-
сфорні та інші речовини. 
Результати екологічної оцінки дали змогу ви-

ділити найбільш проблемні річкові зони й роз-
робляти відповідні водоохоронні заходи.  
У зв’язку з нестабільним загальним станом по-
верхневих водойм, зокрема контрольних створів 
річкових зон, доцільно розробляти й впроваджу-
вати заходи щодо захисту та відновлення малих 
річок Полтавської області для покращання еко-
логічного стану поверхневих водойм області в 
цілому. 
Одним із таких заходів є підвищення рівня 

вимог до очищення стоків на очисних спорудах 
ЗАТ «Кременчуцької кондитерської фабрики», 
ЗАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ВАТ «Теп-
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ловозоремонтного заводу» та проведення спеці-
ального контролю в місцях їх скиду у відповід-
них створах. 
Висновки. Аналізуючи дані проведеної оцін-

ки, можна дійти висновку, що спостерігається 
сумна статистика збільшення кількості забруд-
нених ділянок водойм і зменшення чистих. При-
чина такої тенденції обумовлена стічними вода-
ми промислових підприємств, господарсько-
побутовими стоками, незадовільною роботою 

обладнання на очисних спорудах. Без прийняття 
практичних заходів із розчищення малих річок, 
модернізації існуючих та будівництва нових 
очисних споруд із реалізацією сучасних техно-
логій видалення органічних забруднень і біоген-
них з’єднань азоту та фосфору неможливо вирі-
шити проблему охорони водних об’єктів −  
зменшення їх забруднення та покращання еколо-
гічного стану. 
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