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У роботі виконана екологічна оцінка стану річко-
вих вод та проведено аналіз останніх досліджень і 
публікацій щодо екологічного стану річкових систем 
у Полтавській області. Досліджено динаміку вмісту 
біогенних елементів у поверхневих об’єктах Полтав-
ської області. Проведено аналіз проблем евтрофіка-
ції поверхневих водойм на регіональному рівні. Запро-
поновано основні заходи щодо обмеження викорис-
тання миючих засобів, своєчасного контролю за очис-
ним обладнанням, його модернізацією і орієнтування 
на Європейські норми якості, що дасть змогу регу-
лювати та контролювати потрапляння фосфатів зі 
стічними водами до поверхневих водойм. 
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Постановка проблеми. Проблема стану вод-
них ресурсів є однією з найактуальніших проблем 
розвитку усієї економіки України на найближчі 
роки, особливо у випадку необхідності забезпе-
чення питних потреб. 
Інтенсифікація господарської діяльності – од-

на з обов'язкових умов подальшого розвитку 
людського суспільства – супроводжується безу-
мовним посиленням антропогенного впливу на 
довкілля. Однією з найбільш вразливих його ла-
нок є води місцевого стоку – малі річки та водо-
токи. 
Одним із наслідків високого антропогенного 

впливу є евтрофікація водойм. Це складний про-
цес у прісних і морських водах, де бурхливий 
розвиток певних типів мікроводоростей порушує 
водні екосистеми і являє собою загрозу твари-
нам і здоров'ю людини.  
Погіршення екологічної ситуації річкових сис-

тем у Полтавській області внаслідок нераціональ-
ного використання водних ресурсів, значного 
техногенного впливу є вкрай відчутною пробле-
мою і несе приховану небезпеку для нинішнього 
і майбутніх поколінь. 
Екологічні ризики від господарської діяльності, 

що проводяться в Полтавській області, зумов-
люють необхідність застосування комплексного 

підходу для вивчення тенденцій зміни якісних 
показників поверхневих вод. 
Найбільшу увагу викликає вивчення надход-

ження та розподілу у водах місцевого стоку біо-
генних речовин, особливо сполук азоту і фосфо-
ру. Адже вони є хімічними каталізаторами про-
цесу антропогенного евтрофування поверхневих 
вод, який у наш час вже досяг глобального, пла-
нетарного масштабу. Він характеризується різ-
ким збільшенням біомаси водоростей, вищої вод-
ної рослинності, фітопланктону за рахунок над-
ходження поживних біогенних речовин антропо-
генного генезису. В результаті біохімічного роз-
кладу цієї біомаси у воді річок та водосховищ 
може виникати, починаючи з другої половини 
літа, дефіцит кисню, що супроводжується замор-
ними явищами і являє собою значну загрозу для 
життєдіяльності багатьох гідробіонтів. Окрім 
того, в результаті розкладу рослинних організмів 
у воду надходять токсичні речовини, небезпечні 
як для тварин, так і для людини. 
Аналіз сучасного екологічного стану водних 

джерел Полтавської області свідчить, що негативні 
процеси на річках, водосховищах і ставках три-
вають. Більшість річок і водотоків забруднені 
хімічними, а саме біогенними речовинами, які 
потрапили у водойми внаслідок скиду стічних 
вод промислових підприємств, втратили своє 
природне значення. Проблема якісного висна-
ження водних ресурсів з кожним роком стає 
більш гострою. Основні труднощі під час вико-
ристання поверхневих водних джерел пов'язані 
із забрудненням та евтрофікацією водойм. Проб-
лема евтрофікації стосується екологічної безпе-
ки водних об’єктів, тому є найактуальнішим пи-
танням сьогодення.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вивченню вмісту та стоку біогенних речовин 
річок України присвячено роботи О. М. Алмазо-
ва [1], О. І. Денисової [2], О. П. Нахшиної [3]. 
Дані про стік біогенних речовин р. Горині при-
сутні в роботі Д. Коненко, І. Г. Гарасевич, 
І. Г. Енакі [4]. Характеристика біогенних елемен-
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тів для Нижнього Дніпра подана в роботі 
Л. О. Журавльової [5], а особливості формування 
вмісту біогенних речовин та характеристик їх 
стоку у річках басейну Дніпра – в роботі 
С. І. Сніжка [6]. Аналізу якісного стану поверх-
невих водних джерел Полтавської області при-
свячено багато наукових праць [7–9]. Оцінити 
якісно стан поверхневих вод, що знаходиться під 
впливом людської діяльності, є досить складним 
завданням, оскільки він визначається багатьма 
факторами. Визначення одночасно всіх показни-
ків не завжди є необхідним та економічно доціль-
ним. Практично залежно від мети досліджень 
оцінка якості поверхневих вод ґрунтується на 
обраних репрезентативних показниках, величи-
ни яких мають визначатися за уніфікованими 
методами аналізу якості компонентів довкілля. 
Метою досліджень є оцінка біогенного за-

бруднення поверхневих вод Полтавської області. 
Завданням дослідження є визначення практич-

них заходів та їх розробки для зменшення антро-
погенно-біогенного забруднення поверхневих 
водних джерел Полтавської області. 
Об’єкт дослідження – поверхневі водні 

об’єкти  Полтавської області. 
Матеріали і методи досліджень. Аналіз біо-

генного забруднення поверхневих вод виконано 
на основі даних спостережень за вмістом гідро-
хімічних (біогенних) показників, наданих Пол-
тавським регіональним управлінням водних ре-
сурсів. 

Результати досліджень. На території Полтав-
ської області налічується 146 річок (водотоків 
довжиною понад 10 км) загальною довжиною 
5100 км.  
Основними джерелами водних ресурсів облас-

ті є річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль та їх при-
токи, а також Кременчуцьке та Дніпродзержин-
ське водосховища на річці Дніпро. У межах об-
ласті формується стік трьох річок: Сліпорід, Гов-
тва, Тагамлик. 
Проведено оцінку якісного стану поверхневих 

водних джерел Полтавської області за комплекс-
ним показником забруднення ІЗВ за період 
2000–2014 рр., із урахуванням наступних гідро-
хімічних показників: загальне залізо, нітрити, 
амоній-іони, фосфати, БПК, нафтопродукти [7]. 
За результатами оцінки якості річкових вод 

Полтавської області за середніми значеннями 
показника індексу забруднення води (ІЗВ) в 
Полтавській області станом на 2014 рік не існує 
поверхневих водойм, які відносяться до категорії 
«чиста» або «дуже чиста» (рис. 1). У цілому, рі-
вень забруднення поверхневих водойм Полтав-
ської області близький рівню екологічної катаст-
рофи [8]. 

Найбільш забрудненою вважається річка 
Суха Лохвиця (ІЗВ=7,14, категорія водойми – VI 
– дуже брудна (6 < IЗB < 10)) [9]. 
Одними з вагомих забруднюючих речовин, які 

суттєво збільшують індекс забруднення води є 
біогенні елементи: фосфат- та нітрат-іони. 
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Рис. 1. Динаміка середнього  індексу забруднення води в поверхневих водних джерелах 
Полтавської області в період 2000–2014 рр. 
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Ступінь вагомості даних елементів визначена 
за допомогою коефіцієнта кореляції відносно 
вмісту зазначених елементів у воді досліджува-
них об’єктів, значення якого коливаються для 
фосфатів у межах 0,45–0,87 (для річки Суха Лох-
виця – 0,87), а для нітрит-іонів – 0,6–0,9 (для річ-
ки Суха Лохвиця – 0,9). У всіх, без виключення, 
поверхневих водоймах Полтавської області спо-
стерігається перевищення фосфатів та нітратів. 
Максимальна концентрація спостерігається по 
річці Суха Лохвиця (35 ГДК), а найменша по 
Річці Дніпро (2,5 ГДК). 
Тому в роботі поставлене завдання більш де-

тально оцінити  рівень забруднення річки Суха 
Лохвиця біогенними елементами. 

Річка Суха Лохвиця відноситься до класу ма-
лих річок. Протяжність по території регіону ста-
новить 66,5 км. Уздовж її берегової лінії розта-
шовано 3 населених пункти, які прямо чи опосе-
редковано є джерелами надходження забрудню-
ючих речовин у водойму. Основним підприємст-
вом-забруднювачем цієї річки є ОК ВПВКГ 
«Миргородводоканал» Лохвицька дільниця. 
Максимальна концентрація фосфатів за дослід-

жуваний період була зафіксована у 2007 році і 
перевищення сягало понад 30 разів. Середнє пе-
ревищення гранично допустимої концентрації за 
досліджуваний нами період становило більше 
від норми у 16 разів (рис. 2). 
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Рис. 2. Стан фосфатного забруднення річки Суха Лохвиця за 2000–2010 роки 

 
Рис. 3. Частка  фосфатів у загальному показнику забруднення  річки Суха Лохвиця  

за 2000–2010 роки 
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Рис. 4. Динаміка азотвмісних забруднень у створах річки Суха Лохвиця за роками 

 
У роботі визначена частка фосфатів у загаль-

ному показнику індекса забруднення води пове-
рхневого джерела (рис. 3). 
У досліджуваних створах проаналізовано 

вміст нітрит-іонів та іонів амонію. Суттєво пере-
вищена концентрація відповідних ГДК іонів 
амонію (до 23 ГДК), нітрит-іонів (до 25 ГДК) 
(рис. 4). 
Як свідчать результати досліджень, концент-

рація біогенних елементів в середньому по річ-
ках області та по річці Суха Лохвиця значно пе-
ревищують допустимі концентрації для водойм 
даної категорії.  
Надходження великої кількості біогенних ре-

човин у прісноводні водойми з комунальними, 
промисловими та сільськогосподарськими стіч-
ними водами, із забрудненим поверхневим сто-
ком призводить до евтрофікації цих водойм, що 
може викликати екологічні зміни із втратою ви-
дів водних рослин та риб (погіршення умов іс-
нування), несприятливий вплив на  стан вод для 
різних видів водокористування. 
І хоча самі по собі фосфор та азот не отруйні, 

вони призводять до тяжких наслідків, потрапля-
ючи в водні екосистеми, бо сприяють бурхливо-
му розвитку синьо-зелених і бурих водоростей, 
які споживають велику кількість кисню і т.ч. 
значно зменшують його вміст у воді. Особливо 
це відчутно для водних живих організмів у спеку, 
коли розчинність кисню набагато знижується. 
Надзвичайно гострою проблемою водойм є 

розмноження ціанобактерій, що тісно пов'язане з 
евтрофікацією. Найбільш відома особливість 
деяких різновидів ціанобактерій у контексті охо-
рони здоров'я – здатність продукувати токсини 
(ціанотоксини). 
Відомо, що на території Полтавської області 

основним джерелом надходження фосфору та 

азотовмісних сполук у водойми Дніпра є поверх-
невий стік з площі водозабірного басейну річок 
та скиди комунальних стічних вод. Одним з по-
стійних джерел надходження біогенних забруд-
нюючих речовин у водні об'єкти є міські стічні 
води, з яких за загальноприйнятих технологій 
біологічного очищення не забезпечується вида-
лення фосфору до необхідних нормативів. Біль-
шість споруд очищення міських стоків, що ді-
ють, засновані на застосуванні традиційної біо-
технології, що дають низьку ступінь вилучення 
фосфатів (до 20–30 %). У результаті на багатьох 
об'єктах нормативи скидання фосфору не вико-
нуються. 
Висновок. Враховуючи зазначене вище, слід 

негайно впроваджувати практичні заходи, які б 
могли покращити гідроекологічний стан річок. 
Умовно заходи щодо зменшення біогенного за-
бруднення водних об’єктів Полтавської області 
можна поділити на три групи: 

1. Заходи щодо зменшення біогенного забруд-
нення спричиненого діяльністю сільськогоспо-
дарського комплексу; 

2. Заходи щодо зменшення біогенного забруд-
нення промисловим комплексом; 

3. Заходи щодо зменшення біогенного забруд-
нення господарсько-побутовим комплексом. 
Основними заходами для зменшення антропо-

генно-біогенного забруднення поверхневих вод-
них джерел Полтавської області можна пропо-
нувати: 

1. Удосконалити технології очищення кому-
нально-побутових  та промислових стічних вод. 
Оскільки саме вони є основним джерелом над-
ходження біогенних елементів у води річки.  
Адже це власне і є тим чинником, який «запус-
кає» механізм евтрофікації в цілому. 

2. Знизити рівень  хімізації сільськогосподар-
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ського виробництва. 
3. Удосконалювати технологію внесення доб-

рив шляхом зменшення нерівномірності розсію-
вання добрив. 

4. Для зменшення втрати добрив забезпечити 
належні умови їх зберігання у відповідних при-
міщеннях та не зберігати фосфатні добрива на 
відкритому просторі. 

Отже, заходи щодо обмеження використання 
миючих засобів, своєчасний контроль за очис-
ним обладнанням, його модернізація і орієнту-
вання на Європейські норми якості, жорстка нор-
мативно-правова відповідальність за порушення 
визначених ГДК дасть змогу регулювати та кон-
тролювати потрапляння фосфатів зі стічними 
водами до поверхневих водойм. 
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