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Снітинський В., Хірівський П., Гнатів І. Вплив урбанізованої території м. Стрия на якість річкової 
води 

На основі опрацювання літературних джерел встановлено, що зростання темпів урбанізації та кількості 
населення призводить до інтенсивнішого антропогенного навантаження на водні об’єкти. Усе більшого значення 
набуває проблема забруднення природних вод стоком із полів, лісів і тваринницьких ферм, що пов’язано зі 
зростаючими обсягами сільськогосподарського виробництва. Масового характеру набуло виділення земель під дачі 
та городи в межах прибережних смуг малих річок. 

Вказано на негативний вплив звалищ на поверхневі та підземні води. У місцях складування відходів 
формуються антропогенні водоносні горизонти, що перевищують за рівнем забруднення всі існуючі техногенні 
утворення в підземній гідросфері. 

Забруднювальні речовини потрапляють у водойми не лише зі зосередженими скидами промислових і 
сільськогосподарських підприємств чи очисних споруд міських стоків, а й зі змивом полютантів із водозбірних 
територій. 

Враховуючи кількість жителів, значний об’єм скидів стічних вод від промислових підприємств, досліджено 
вплив урбанізованої території м. Стрия на якість річкової води. Проведено оцінку екологічно-гігієнічного стану 
якості річкової води р. Стрию та визначення складу забруднень, що спричинені впливом урбанізованої території. 
Використано результати лабораторних досліджень за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. 

Встановлено, що основними джерелами забруднення річкової води є дощові стоки з території міста та 
промислових площ, які не очищаються, змив із водозбірних площ внесених у ґрунт добрив та отрутохімікатів, а 
також недостатня очистка стоків на очисних спорудах м. Стрия. 

Значні об’єми забруднень створюють стихійні звалища побутових і промислових відходів у руслі річки 
Стрию, а також несанкціоновані кар’єрні розробки, що погіршують гідрологічний режим і процес природного 
очищення води.  
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Snitynskyi V., Khirivskyi P., Hnativ I. Impact of urban area of Stryi on the quality of river water 
Based on the literature data, it has been established that increasing urbanization and population are leading to an increased 

anthropogenic load on water bodies. The problem of pollution of natural waters with runoff from fields, forests and livestock farms 
has become more and more important, which is connected with increasing volumes of agricultural production. The allocation of 
land for summer cottages and gardens within the coastal stripes of small rivers became widespread. 

The negative impact on the surface and groundwater of the landfills is indicated. In places of storage, anthropogenic 
aquifers are formed that exceed all existing technogenic formations in the underground hydrosphere in terms of pollution. 

The pollutants enter the reservoirs not only with concentrated discharges of industrial and agricultural enterprises or 
wastewater treatment plants, but much of their flow is caused by the leaching of pollutants from the catchment areas. 

Considering the number of inhabitants, a significant amount of wastewater discharges by existing industrial 
enterprises investigated the influence of urbanized territory of the city of Stryi on the quality of river water. The ecological 
and hygienic state of the river water quality of the river Stryi and the composition of the pollution caused by the impact of 
the urbanized area were evaluated. The results of laboratory tests on sanitary-chemical and microbiological parameters are 
used in the work. 

The main sources of river water pollution are found to be rainfall from the city and industrial areas that are not 
cleared, flushing from the catchment areas of fertilizers and poison chemicals introduced into the soil, as well as insufficient 
sewage treatment at the Stryi treatment plants. 

High levels of pollution create natural landfills for municipal and industrial waste along the Stryi River, as well as 
unauthorized quarries that impair the hydrological and natural water purification process. 

Key words: anthropogenic impact, pollution of water bodies, urban areas. 
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Постановка проблеми. Зростання темпів 
урбанізації та кількості населення призводить до 
того, що антропогенне навантаження на водні 
об’єкти постійно збільшується. Висока густота на-
селення та значний промисловий потенціал спри-
яють тому, що урбанізовані території стають 
переважаючими джерелами забруднення водних 
об’єктів [2]. Ця закономірність визначає прогре-
суючі забруднення водних об’єктів, з одного боку, 
та наростаючу потребу в санітарно-екологічному 
контролі стану водних об’єктів – з іншого [1; 3; 22]. 

Для зниження негативного впливу на якість 
води в річках необхідна оцінка ступеня антро-
погенного навантаження і вивчення просторової 
та часової мінливості. Аналіз антропогенного на-
вантаження на водні об’єкти дає змогу встановити 
взаємозв’язок між кількістю надходження у вод-
ний об’єкт забруднювальних речовин і концент-
раціями хімічних речовин у воді [24], визначити 
обсяги забруднень, що нагромадилися в річковому 
руслі за період господарського використання 
водотоку, а також оцінити вплив урбанізації на 
його екологічний стан [11–23]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На сьогодні в річках є забруднення як природного, 
так і антропогенного характеру. Природний хіміч-
ний склад і властивості води поверхневих водойм 
формуються залежно від гідрологічних, ґрунто-
вих, кліматичних та інших особливостей. Природ-
ний характер зміни складу води пов’язаний зі 
сезонними коливаннями гідро- та метеоумов, а 
також інтенсивністю біологічних процесів. 

Надходження антропогенних суспензій в 
міські водотоки є одним з основних шляхів поши-
рення забруднень на урбанізованих територіях. 
Винесення суспензій може багаторазово переви-
щувати їхній обсяг та концентрацію, що надхо-
дить у водотік із природних ландшафтів тієї самої 
площі [16]. 

Останнім часом все більшого значення на-
буває проблема забруднення природних вод сто-
ком із полів, лісів і тваринницьких ферм, що по-
в’язано зі зростаючими обсягами сільськогоспо-
дарського виробництва. Умовно забруднення цим 
видом стоку можна розділити на три групи: 

– біогенні речовини, що надходять у річки і 
водойми в результаті вимивання з ґрунту; 

– засоби захисту рослин, інсектициди, 
дефоліанти, фунгіциди та гербіциди, змиті з полів 
чи розпилені з літаків; 

– продукти водної ерозії ґрунтів, що містять 
органічні та неорганічні речовини, а також отру-
тохімікати. 

Ці речовини потрапляють у водойми і во-
дотоки без будь-якого очищення, а тому мають 
високу концентрацію різних забруднювачів. За та-
ких концентрацій для більшості вільноплаваючих 
організмів умови в екосистемах стають близькими 
до летальних. 

Негативно впливають на поверхневі та під-
земні води і звалища. У місцях складування відхо-
дів формуються антропогенні водоносні гори-
зонти, що перевищують за рівнем забруднення всі 
існуючі техногенні утворення в підземній гідро-
сфері. Основне джерело надходження забрудню-
вачів у підземні горизонти ґрунтових вод – уні-
кальний за своєю токсичністю фільтрат, що фор-
мується в аеробних умовах у товщі звалища в 
результаті процесів зброджування, гуміфікації 
органічної речовини. У фільтраті присутні іони 
амонію і хлору, у високій концентрації макроком-
поненти, вміст яких становить кілька грам на 
1 літр, важкі метали (цинк, свинець, нікель, хром, 
кадмій та інші). У фільтраті формуються органічні 
сполуки змішаних рядів, ароматичні, ациклічні і 
карбонільні з’єднання всіх класів небезпеки [4–
10]. 

Промисловість басейну передгірських ра-
йонів Дністра представлена нафтовидобувною і 
нафтопереробною галузями, підприємствами ма-
шинобудування, електроенергетики, паливної, хі-
мічної, лісової, деревообробної та харчової про-
мисловості. Значну небезпеку становлять газо-
димові викиди (аерозолі, пил тощо), які осідають з 
атмосфери на поверхню водозбірних басейнів і 
безпосередньо на водні поверхні. Вони утворю-
ються внаслідок спалювання твердих побутових 
відходів на сміттєспалювальних заводах, від 
викидів підприємств теплоенергетики та заводів із 
виробництва добрив. 

Масового характеру набуло виділення 
земель під дачі та городи в межах прибережних 
смуг малих річок. Паралельно з облаштуванням 
численних дамб була знищена берегова рослин-
ність, а береги практично розорані до урізу води. 
Усе це призвело до швидкого замулення й 
обміління річок. Особливе занепокоєння викликає 
забруднення річок сільськогосподарськими та ін-
шими підприємствами з малоефективними очис-
ними спорудами або зовсім без них. До 30 % 
внесених у ґрунт добрив та інших хімікатів 
вимивається і потрапляє в річки. Річки обміліли, 
загальний обсяг їхнього стоку зменшився. Прогре-
сують процеси заболочування, засолення, заму-
лювання. На замулених річках розвиваються 
великі площі очеретяної і рогозо-очеретяної 
рослинності, які за рахунок транспірації утричі 
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збільшують незворотні втрати води та призводять 
до замору риби [18]. 

Забруднювальні речовини потрапляють у 
водойми не лише зі зосередженими скидами 
промислових і сільськогосподарських підприємств 
чи очисних споруд міських стоків. Значна частина 
зумовлена змивом полютантів із водозбірних 
територій. Ба більше, нерідко загальна картина за-
бруднення річок і водойм буває сформована саме 
розосередженими джерелами. Причому, на відмі-
ну від зосереджених стоків, які хоча б у принципі 
можуть бути контрольованими і регульованими, 
дифузне забруднення водойм практично не 
піддається прямому контролю та обмеженню [15]. 

Зарегулювання стоку, зростаючий обсяг не-
зворотного використання вод за зростаючого 
обсягу скидання забруднених стоків призвели до 
погіршення екологічної ситуації в басейні. А, як 
наслідок, і до зміни складу його іхтіофауни, 
зниження популяцій цінних видів риб.  

Тривалий вплив забруднювальних речовин 
призводить до спрощення екосистеми, зменшення 
видового складу тваринного й рослинного світу, а 
також зростання захворюваності населення та 
погіршення якості життя [2]. 

Аналіз природних і антропогенних систем у 
межах усього басейну з урахуванням ступеня 
їхньої деградації і забруднення дає змогу дійти 
висновку, що ландшафтні системи загалом поки 
що досить динамічні й спроможні до самовіднов-
лення за ослаблення антропогенного навантажен-
ня на них. Виконання хоча б частини запропонова-
них заходів сприятиме їхньому сталому розвитку і 
підвищенню продуктивності їхніх рослинних 
угруповань. 

Поряд із заходами щодо зменшення скидів 
забруднювальних речовин у водні об’єкти необ-
хідно кардинально вирішити питання щодо впо-
рядкування регулювання забору води, особливо за 
перерозподілу стоку річок. 

 
Постановка завдання. На основі аналізу 

літературних даних було обґрунтовано мету 
дослідження та поставлено низку завдань. Метою 
була оцінка екологічно-гігієнічного стану якості 
річкової води р. Стрию та визначення обсягів 
забруднень, що спричинені впливом урбанізованої 
території. 

Використано результати лабораторних 
досліджень за санітарно-хімічними і мікробіо-
логічними показниками. 

 
Виклад основного матеріалу. Річка Стрий – 

найбільша права притока р. Дністра, вона витікає 

на південно-західному схилі Верховинського 
вододільного хребта, на горі Явірник Великий. 
Довжина річки – 232 км, площа водозбору – 
3060 км2, верхня і середня течії знаходяться у 
Карпатах, нижня – в Передкарпатті. Густота 
річкової мережі в басейні Стрию становить 
1,4 км/км2 [5] (рис. 1). 

Стрий – місто обласного значення у 
Львівській області, районний та адміністративний 
центр Стрийського району. Один з головних і 
найбільших транспортних вузлів Західної України, 
важливий економічний та культурний центр 
Львівської області. Місто розташоване на лівому 
березі річки Стрию. Населення міста – 60 тис. 
осіб, площа – 16,95 км². 

Тут розвідане й експлуатується Стрийське 
родовище підземних вод, яке є надзвичайно важ-
ливим джерелом забезпечення водою населення та 
промисловості значної частини Львова, Дрого-
бича, Стрия, Моршина, Трускавця та інших насе-
лених пунктів Львівщини [19]. 

 

 
 

Рис. 1. Негативні руслові процеси, спричинені 
впливом урбанізованої території в межах м. Стрия. 

 

Враховуючи кількість жителів, значний 
об’єм скидів стічних вод від промислових під-
приємств та недостатню їхню очистку на очисних 
спорудах м. Стрия, можна прогнозувати значний 
вплив цієї урбанізованої території на якість 
річкової води. 

Проби води відбирали у місцях ймовірного 
надходження зосереджених забруднень від про-
мислових і побутових джерел, а також скиду 
дощових потоків з урбанізованої прилеглої до 
р. Стрию території (рис. 2). До цієї території, 
окрім міста, входять промислово розвинені райони 
с. Дуліби та с. Добряни, що мають підприємства зі 
значними скидами продуктів нафтопереробки. Це 
асфальтовий завод, велика кількість автомо-
більних заправок та автомобільних стоянок 
міжнародного транспорту. 
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Рис. 2. Місця відбору проб на р. Стрию із вказаними точками  
даних геолокації. 

 

Таблиця  

Результати хімічного аналізу природних вод басейну р. Стрию 
Концентрація компонентів, мг/дм3 (моль/дм3) 

№
 п
ро
би

 

Місце відбору проби 
Ca2+ Mg2+ Жорсткість pH K+ Na HCO3

- NO2
- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
р. Стрий, 630 м до 
с. Конюхова (геокоординати: 
49.207470, 23.779197) 

19,038 27,337 (3,2) 5,4 124,2 329,508 - 

2 

р. Стрий, 225 м від об’їзної 
дороги в с. Дулібах 
(геокоординати: 
49.220094, 23.809471) 

20,04 25,512 (3,1) 5,5 126,5 335,61 - 

3 

р. Стрий, 156 м до 
автомобільного мосту Стрий-
Моршин (геокоординати: 
49.240978, 23.855207) 

18,036 28,554 (3,25) 5,48 126,04 334,3896 - 

4 

р. Стрий, 425 м після 
автомобільного мосту Стрий-
Моршин (геокоординати: 
49.246146, 23.859181) 

23,046 26,116 (3,3) 5,52 126,96 336,8304 - 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

р. Стрий, 520 м до заліз-
ничного мосту Стрий-
Ходорів 
(геокоординати: 
49.266149, 23.880980) 

22,044 28,549 (3,45) 5,5 126,5 335,61 - 

6 
р. Стрий, 1,03 км від 
с. Добрян (геокоординати: 
49.285799, 23.909416) 

49,098 9,12 (3,2) 5,9 135,7 360,018 0,0543 

7 
р. Стрий, 1,07 км від 
с. Добрян (геокоординати: 
49.285605, 23.910043) 

30,06 19,42 (3,1) 5,5 126,5 335,61 0,0393 

8 
р. Стрий, 1,32 км від 
с. Добрян (геокоординати: 
49.285378, 23.913492) 

34,068 16,78 (3,05) 5,5 126,5 335,61 0,0205 

 ГДКк-п, мг/дм3 [23] - - - 6,5-8,5 - - 3,3 

 ГДК рибогосп. призначення 
[24] 180 50 7 6,5-8,5 170 400 0,08 

 

Примітка: 09.10.2019 р., проби відібрані в 3 м від берега, без опадів. 
 

Антропогенний вплив на екологічний стан 
річкової води полягає в сумісному забрудненні 
скидами недостатньо очищених стічних вод, а та-
кож несанкціонованих звалищ побутових відходів 
у руслі річки та дощових стоків з урбанізованої 
території м. Стрия і прилеглих промислових площ.  

Аналіз відібраних проб води проводили в 
лабораторіях дослідження питної води та аналізу 
стоків очисних споруд КП «Стрийводоканал» на 
основі відповідних чинних в Україні нормативних 
документів [9; 20].Екологічно-гігієнічні показники 
якості річкової води досліджували на основі 
нормативних документів, якими користуються КП 
«Стрийводоканал», а також сертифіковані лабо-
раторії інших водоканалів [6–8; 12–14; 17]. 

Результати лабораторних досліджень по-
казано в таблиці. Отримано числові значення 
вмісту деяких критичних компонентів у річковій 
воді р. Стрию. 

Зміна концентрації компонентів уздовж 
досліджуваної ділянки вказує на негативний вплив 
м. Стрия та прилеглих промислових територій на 
показники річкової води. Як видно з відбору проб 
на 5 та 6 ділянках, спостерігається зміна низки 
показників у декілька разів. 

 
Висновки. Проведені дослідження дали 

змогу дійти таких висновків: 
1. Дослідження умов і процесів формування 

хімічного складу та якості води є актуальною 
проблемою для врахування впливу урбанізованої 
території. 

2. Результати досліджень гідрохімічного 
режиму річки Стрию вказують на визначальну 
роль природних і антропогенних чинників у 
формуванні якості річкової води, що має важливе 
значення для оцінки екологічної ситуації басейну. 

3. У межах території с. Добрян на р. Стрию 
зафіксовано відхилення низки показників якості 
води порівняно з ділянками, розташованими вище 
за течією, що потребує проведення детальніших 
подальших досліджень.  

4. Основними джерелами забруднення річ-
кової води є дощові стоки з території міста та 
промислових площ, які не очищаються, змив із 
водозбірних площ внесених у ґрунт добрив та 
отрутохімікатів, а також недостатня очистка сто-
ків на очисних спорудах. 

5. Значні об’єми забруднень створюють сти-
хійні звалища побутових і промислових відходів у 
руслі річки Стрию, а також несанкціоновані ка-
р’єрні розробки, що погіршують гідрологічний 
режим і процес природного очищення води. 
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