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На основі аналізу наукових публікацій встановлено, що зростання кількості населення, обсягів промислового 
виробництва та темпів урбанізації призводить до інтенсивнішого антропогенного навантаження на водні об’єкти. 
Зниження якості поверхневих вод у басейнах річок України спричинене скидом недостатньо очищених стічних вод 
промисловими підприємствами з різним вмістом органічних, бактеріальних та хімічних забруднень. Ці речовини 
впливають на органолептичні властивості води в річках та біохімічні процеси, сповільнюючи або повністю 
пригнічуючи природний процес самоочищення. Щорічно в басейни наших річок скидають близько 9,6 млрд м3 
недостатньо очищених стічних вод, з них 2,9–4,0 млрд м3 забруднених. 

На сьогодні в річках є забруднення як природного, так і антропогенного характеру. Природний хімічний 
склад і властивості води поверхневих водойм формуються залежно від гідрологічних, ґрунтових, кліматичних та 
інших особливостей. Негативний вплив на поверхневі та підземні води мають звалища побутових твердих відходів, 
змиви добрив та отрутохімікатів з полів, зливові стоки з міських і промислових територій, атмосферні опади, 
забруднені шкідливими викидами, зростаюча кількість рекреаційних зон тощо. 

Враховуючи значний об’єм скидів стічних вод промисловими підприємствами та недостатню їх очистку на 
очисних спорудах м. Стрия і м. Сколе, можна прогнозувати значний вплив цих урбанізованих територій на якість 
річкової води. Метою роботи є оцінка впливу  урбанізації території Стрийського району Львівщини на процеси 
самоочищення р. Стрий. У роботі використані результати лабораторних досліджень води за санітарно-хімічними 
показниками. Проведено оцінку екологічно-гігієнічного стану якості річкових вод річок Стрий та Опір і визначення 
складу забруднень, що спричинені впливом урбанізованої території. 

Ключові слова: урбанізовані території, антропогенний вплив, показники якості води, водні об’єкти. 
 

Snitynskyi V., Khirivskyi P., Hnativ I. Processes of self-purification under the influence of territory 
urbanization on the foothills and plain areas of the Stryi River 

Based on the analysis of scientific publications, it was found that population growth, industrial production and 
urbanization have caused more intense anthropogenic pressure on water bodies. The decrease in surface water quality in the 
river basins of Ukraine is caused by the discharge of insufficiently treated wastewater by industrial enterprises with 
different content of organic, bacterial and chemical pollutants. These substances affect the organoleptic properties of water 
in rivers and biochemical processes, slowing down or completely suppressing the natural process of self-purification. 
Annually, about 9.6 billion m3 of insufficiently treated wastewater is discharged into the basins of our rivers, of which 2.9–
4.0 billion m3 is polluted. 

Today, there is pollution of both natural and anthropogenic nature in the rivers. The natural chemical composition 
and properties of surface water are formed depending on hydrological, soil, climatic and other features. Landfills of 
household solid waste, flushing of fertilizers and pesticides from fields, stormwater runoff from urban and industrial areas, 
precipitation polluted by harmful emissions, a growing number of recreational areas, etc. have a negative impact on the 
surface and groundwater. 

Given the significant amount of wastewater discharges by existing industrial enterprises and their insufficient 
treatment at the treatment facilities in Stryi and Skole, it is possible to predict a significant impact of these urban areas on 
river water quality. The aim of the work is to assess the impact of urbanization of Stryi district of Lviv region on the 
processes of self-cleaning of the Stryi River. The results of laboratory research on the sanitary-chemical indicators are used 
in the work. An assessment of the ecological and hygienic conditions of the river water quality of the rivers of Stryi and 
Opir and determination of the composition of pollution caused by the impact of the urban area are provided. 

Key words: urbanized areas, anthropogenic impact, water quality indicators, water bodies. 
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Постановка проблеми. Зниження якості 
поверхневих вод у басейнах річок України спри-
чинене скидом недостатньо очищених стічних вод 
промисловими підприємствами з різним вмістом 
органічних, бактеріальних та хімічних забруднень. 
Ці речовини впливають на органолептичні влас-
тивості води в річках та біохімічні процеси, спо-
вільнюючи або повністю пригнічуючи природний 
процес самоочищення [2]. Щорічно в басейни 
наших річок скидають близько 9,6 млрд м3 
недостатньо очищених стічних вод, з них 2,9–4,0 
млрд м3 забруднених [3]. 

Негативний вплив на поверхневі та підземні 
води мають звалища побутових твердих відходів, 
змиви добрив та отрутохімікатів із полів, зливові 
стоки з міських і промислових територій, атмо-
сферні опади, забруднені шкідливими викидами, 
зростаюча кількість рекреаційних зон тощо [5]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Процеси природного самоочищення відбуваються 
дуже повільно та на значних ділянках від місця 
скидання стічних вод. Невеликі, а особливо 
непроточні, водойми мають незначну здатність до 
самоочищення. Тривале та надмірне надходження 
неочищених або недостатньо очищених стічних 
вод неминуче спричинює вичерпування здатності 
водойми до самоочищення, що може призвести до 
негативних наслідків для здоров’я людей [2]. 
Дослідженню фізичних, хімічних та біологічних 
процесів у водних екосистемах присвячено нау-
кові праці [4; 9–12]. 

Природне самоочищення річок відбувається 
під впливом чинників, що діють одночасно за 
різного поєднання. Розведення і змішування 
забруднень з основною масою води враховуються 
гідравлічними, а осаджування завислих частинок – 
механічними чинниками. На самоочищення впли-
вають сонячна радіація та температура, рослин-
ність і тваринні організми, а також хімічні чинни-
ки впливу на окислювання органічних і міне-
ральних забруднень. 

Швидкість процесів самоочищення природних 
водойм залежить від кількості, складу та 
властивостей забруднювальних речовин. За ски-
дання у річку незначної кількості неочищених чи 
недостатньо очищених стічних вод, починаючи від 
місця їх випуску, органічні речовини проходять 
біохімічне розщеплення. Невеликі річки майже по 
всій довжині, а великі на відстані до 60 км, 
практично виконують функцію очисної споруди. 

Процес самоочищення водойми від забруд-
нень поділяють на дві стадії. Це розбавлення 
внаслідок перемішування забрудненого потоку 
об’ємом води та безпосередньо самоочищення. За 

течією річки розрізняють такі ділянки: випуску 
стічних вод; практично повного їх змішування з 
потоком води; найбільшого забруднення; віднов-
лення, на якій завершується самоочищення. Інтен-
сивність цього процесу залежить від місця розта-
шування природних водотоків та їх морфо-
метричних характеристик, гідрологічного режиму, 
кліматичних умов, стану ґрунтів і рослинності, а 
також антропогенного впливу [9]. 

 
Постановка завдання. На основі аналізу 

наукових публікацій було обґрунтовано мету ро-
боти та поставлено завдання для подальших до-
сліджень. Наше завдання – оцінка впливу урба-
нізації території Стрийського району Львівської 
області на процеси, які сприяють самоочищенню 
р. Стрий. Використано результати лабораторних 
досліджень за санітарно-хімічними показниками. 

 
Виклад основного матеріалу. Є велика 

кількість критеріїв та систем показників, які мате-
матично характеризують стадію або ступінь само-
очищення водного об’єкта. Доцільно розділити їх 
на дві основні групи (див. табл.) [8]: 

- вхідні, які керують процесами, пришвид-
шуючи або сповільнюючи їх; 

- вихідні, що використовують для оцінки 
самоочищення у складі тих чи інших критеріїв. 

Ступінь самоочищення водойми визначають 
за окисненням органічної речовини у біохімічних 
процесах – БСК (біологічне споживання кисню), 
величину якого характеризує перманганатна окис-
люваність. У незабруднених водах БСКповне ста-
новить 0,5–1,0 мг мг О2/дм3, а у місцях орга-
нічного забруднення – БСКповне сягає 40 мг О2/дм3 
і більше [1]. 

За антропогенного забруднення у водоймах 
завжди є хімічні речовини, які важко піддаються 
окисненню. Тому поряд з БСК визначають і ХСК 
(хімічне споживання кисню), пов’язане з біхро-
матною окислюваністю. Інтенсивність самоочи-
щення можна розрахувати на одиницю об’єму, 
одиницю площі акваторії або одиницю біомаси. 

Найефективніший аеробний шлях само-
очищення, що призводить у результаті до розпаду 
органічної речовини до вуглекислоти і води. При 
анаеробному розпаді трансформація речовин іде 
не до кінця, з утворенням маси проміжних про-
дуктів розпаду, які самі можуть бути небезпеч-
ними забруднювачами (аміак, фенол та ін.). Най-
повніше вивчений процес аеробної трансформації. 
За аеробного циклу розпаду речовини працює 
більшість установок біологічної очистки стічних 
вод, де проходять практично ті самі процеси, що й 
у природі, тільки значно ефективніше. 
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Таблиця  

Класифікація факторів і процесів самоочищення 
Чинники впливу (вхідні) Чинники характеризування (вихідні) 

Абіотичні 
чинники 

Довжина водотоку, швидкість течії, 
похил русла річки, шорсткість дна, 
озерність і заболоченість, наявність 
порогів, типи ґрунтів басейну, клімат, 
гідрологічний режим території 

Фізичні та 
хімічні 
характе-
ристики 

Прозорість, каламутність, 
температура води; концентрація 
кисню, органічної речовини, 
біогенних елементів, металів, 
специфічних забруднювальних 
речовин 

Біотичні 
чинники 

Видове різноманіття гідробіонтів, 
площа лісу на території 

Жива 
речовина 

Біомаса (фітопланктону, 
зоопланктону); видовий склад 
живих організмів; продукція 
екосистеми (продукція 
фітопланктону за рік / за добу, 
чиста первинна продукція); 
концентрація хлорофілу; 
швидкість фотосинтезу. 

Антропогенні 
чинники 

Зарегульованість стоку, об’єми 
скидання стічних вод, склад стічних 
вод, підвищення температури води 

Антропо-
генні 
чинники 

Морфологічні параметри русла, 
наноси 

 
За великих об’ємів скидів стічних вод 

підприємствами та недостатньої їх очистки на 
очисних спорудах м. Стрия і м. Сколе постала 
необхідність прогнозування впливу цих 
урбанізованих територій на якість річкової води 
[7]. Дослідження, проведені на р. Опір [6] у 2012 
році, показали значний вплив антропогенних 
чинників територій Сколівського району на якість 
води річки. Оскільки р. Опір є правою притокою 
р. Стрий, ми провели дослідження антропогенного 
впливу у 2012 та 2020 рр. на якість води середньої 
та нижньої ділянок за течією річки Стрий.  

Спостереження на річці Опір, які проводили 
у чотирьох точках, засвідчили перевищення ГДК в 
один-п’ять разів за БСК5 та в один-три рази за 
хімічною окисністю. Негативний вплив міста 
Сколе на якість води річки Опір за цими 
показниками значний, але не критичний [6]. 

Аналіз сезонної зміни фізико-хімічних по-
казників та концентрацій хімічних компонентів 
показав, що сезонний розподіл залежить від 
впливу природних чинників та активності госпо-
дарської діяльності. Природні чинники більше 
впливають на формування сезонної динаміки міне-
ралізації, головних іонів, спричинюють високу 
концентрацію окремих складових за повені і до-
щових паводків. Господарські чинники зумов-
люють надходження забруднювальних речовин у 
р. Опір і формують підвищені концентрації 
певних полютантів. 

Відбір проб води на річці Стрий проводили 
в місцях імовірного надходження зосереджених 
забруднень від промислових та побутових 
підприємств, а також скиду дощових потоків 
прилеглої території (рис. 1). 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 [6]. 

Результати натурних досліджень записували 
в табличній формі із вказуванням місця відбору 
проб та особливих природних і гідрологічних 
умов. Зміна концентрації компонентів уздовж 
середньої ділянки течії показує негативний вплив 
на показники річкової води м. Стрий та прилеглих 
територій. Як бачимо з відбору проб на 6-тій та 7-
мій ділянках, спостерігається зміна низки 
показників у декілька разів. На основі аналізу 
натурних досліджень отримано залежності, 
показані на рис. 2 і 3. 

Порівняльний аналіз результатів досліджень 
БСК5 за 2012 та 2020 роки показав зростання 
сезонних показників та зменшення впливу урба-
нізованої території м. Стрия. Основні показники 
відновлюють початкові значення у місці впадіння 
в р. Дністер, що підтверджує наше припущення 
про задовільну здатність басейну р. Стрий до 
самоочищення (див. рис. 3). 
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Рис. 1. Точки відбору проб на р. Стрий і р. Опір із даними їх геолокації. 

 

Рис. 2. Зміна середніх сезонних значень БСК5, мг/дм3, за 2012 р.* 
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Рис. 3. Аналіз зміни середніх сезонних значень БСК5, мг/дм3, за 2012 і 2020р.* 

( * – достовірність даних). 

Висновки. Проведені дослідження дають 
підстави для таких висновків: 

1. Врахування впливу урбанізованих тери-
торій на процеси формування хімічного складу та 
якості води є актуальною екологічною проблемою. 

2. Зафіксовано відхилення показників якості 
води в межах територій міст Сколе і Стрия порів-
няно з ділянками, розташованими вище за течією.  

3. Основні об’єми забруднення річкової 
води спричинюють недостатня очистка стоків на 
очисних спорудах, дощові стоки з території про-
мислових площ, які не очищаються, змив з 
водозбірних територій внесених у ґрунт добрив та 
отрутохімікатів, стихійні звалища побутових 
відходів у руслі річок, а також несанкціоновані 
кар’єрні розробки, що погіршують гідрологічний 
режим і процеси природного очищення води. 
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