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У статті проведено структурування даних основних статистичних характеристик для до-
сліджуваних хімічних показників води у створах, просторовому їх розміщенню по довжині 
річки Західний Буг і її приток. Проаналізована динаміка основних гідрохімічних ін-
гредієнтів у р. Західний Буг протягом 2011-2014 рр. Проведено порівняльний аналіз кон-
центрацій компонентів сольового складу річкових вод у затверджених створах. Проведено 
оцінку якості води Західного Бугу з території України за гідрохімічними показниками. Ви-
значений і досліджений вплив природних та антропогенних факторів на формування 
хімічного складу і якості річкових вод басейну р. Західний Буг. 
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1. ВСТУП 

 

Річка Західний Буг є транскордонною, що 
протікає територією України, Польщі та Біло-
русі. Згідно програми прикордонного співробіт-
ництва, на Україну покладено зобов’язання кон-
тролювати екологічний стан басейну, якість по-
верхневих вод та приток р. Західний Буг. Ди-
наміка стану басейнової системи чітко вияв-
ляється в сезонних та багаторічних коливаннях 
концентрацій компонентів сольового складу 
річкових вод, тому вивчення сучасного еко-
логічного стану геосистеми ґрунтується на вив-
ченні гідрохімічного потоку речовини.  

Мета роботи – встановлення гідрохімічних 
параметрів якості водних ресурсів та їх зміни у 
басейні р. Західний Буг. Для її реалізації вирішу-
вались такі основні завдання: аналіз якісних та 
кількісних змін водних ресурсів у річковому 
басейні протягом 2011-2014 рр.; визначення та 
оцінка природних та антропогенних факторів, 
що впливають на якість природних вод. 

 
2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Дослідження гідрохімії природних вод є до-
сить актуальним питанням для широкого кола 
науковців. Цьому присвячена низка статей – 
вплив урбосистем на води басейну Дніпра до-
сліджував В. Осадчий, якість води річок Захід-
ного Полісся О. Бєдункова [1], гідрохімічний 
режим у внутрірічному та багаторічному аспек-
тах, кількісні характеристики стоку хімічних 
речовин з водами з території України та просто-
рова і часова оцінка якості річкових вод україн-
ської частини басейну Західного Бугу вивчала 
М. Забокрицька [2], стан української частини 

Єврорегіону «Буг» М. Клименко [3], якість вод 
верхньої частини басейну Західного Бугу – 
Р. Паньків [4]. 

 
3. ОПИС ОБ’ЄКТА І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Р. Західний Буг – притока другого порядку 
річки Вісли, впадає в річку Нарев з лівого бере-
га, за 37,8 км до злиття річки Нарев з Віслою, на 
території Республіки Польща.  

Свій початок р. Західний Буг бере на тери-
торії України з північно-західних схилів Голого-
ро-Кременецької гряди на висоті 310 м над рів-
нем моря. Територія басейну р. Західний Буг в 
межах Волинської області розташована в 
західній частині Волинського Полісся та Волин-
ської височини. Площа басейну – 4619 км2, дов-
жина р. Західний Буг в межах України – 200 км. 
Загальна довжина річки 772 км. Упродовж 
363 км річкою проходить державний кордон: 
200 км – між Республікою Польща і Україною, 
163 км – між Республікою Польща та Респуб-
лікою Білорусь. 

Територія басейну р. Західний Буг в межах 
Львівської області розташована в декількох гео-
морфологічних районах. Витік річки і верхня 
течія розміщені в межах північного краю 
Подільської височини (Гологоро-Кременецька 
гряда, Львівське плато). На північний захід від 
Львова, за долиною р. Полтва, вузькою смугою 
простягається розчленована рівнина Розточчя. 
Північніше Гологоро-Кременецької гряди про-
стягається широка Бугсько-Стирська низовина, 
так зване Мале Полісся. Площа басейну – 
6075 км2. Від витоку до м. Устилуг Волинської 
області річка має передгірській характер, 
протікає дуже пересічною місцевістю [5]. 
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Умови для формування підземних вод на те-
риторії басейну загалом сприятливі. На основі 
структурних особливостей води четвертинних і 
дочетвертинних відкладів мають напрям руху з 
півдня на північ. 

У кліматах окремих природних районів ба-
сейну Західного Бугу є багато спільного, зокре-
ма, м’якість, яка виявляється у невеликих різ-
ницях температур літа та зими, висока зволо-
женість, про яку свідчать значні річні суми 
опадів. Цій місцевості не властиві сильні морози, 
посухи, суховії та пилові бурі. Навпаки, харак-
терні часті відлиги взимку, значна хмарність, 
обкладні дощі та викликані ними літньо-осінні 
паводки [6]. 

Р. Західний Буг відноситься до Подільського 
гідрологічного району, який характеризується 
низькою зимовою та літньо-осінньою меженню, 
а також яскраво вираженою весняною повінню. 
Річний стік становить від 3 до 5 л/(скм2)  (у різні 
роки при нерівномірній забезпеченості опадами). 

За складом, фільтраційними властивостями та 
будовою профілів, ґрунтовий покрив басейну 
р. Західний Буг є досить неоднорідним. Зокрема, 
у структурі ґрунтового покриву Лісостепової 
зони переважаючими є сірі лісові ґрунти та 
опідзолені чорноземи. Структура Поліської зони 
характеризується переважанням дерново-
підзолистих, а заплави річок – дернових та бо-
лотних грунтів, що відзначаються промивним 
режимом та легким гранулометричним складом 
[6]. 

У гідрогеологічному відношенні територія 
басейну р. Західний Буг належить до Волинсько-
Подільського артезіанського басейну, в якому 
поширені мінералізовані та прісні підземні води.  

Хімічний склад поверхневих вод р. Західний 
Буг та її приток напряму залежить від госпо-
дарської діяльності людини. Основними учасни-
ками водогосподарського комплексу басейну 
Західного Бугу є підприємства хімічної, гірничо-
видобувної промисловості, енергетичної галузі, 
машинобудування, автотранспортні підприєм-
ства, виробничі управління житлово-
комунальних та водоканалізаційних господарств, 
підприємства агропромислового комплексу та 
рибного господарства. Із 289 зареєстрованих 
водокористувачів у басейні р. Західний Буг, 45 
проводять прямі скиди стічних вод безпосеред-
ньо у річку та її притоки, решта – у загальні 
міські каналізаційні системи. Із загального обся-
гу стічних вод (193,9 млн. м3), що надходять до 
р. Західний Буг і її приток на українській частині 
басейну, 185,8 млн. м3 – надходить від 
підприємств житлово-комунального господарст-

ва, які становлять приблизно 40 % усіх точкових 
джерел забруднення. Зокрема, Львівський водо-
канал щорічно скидає майже 87 % від загальної 
кількості стічних вод, що робить дане 
підприємство найбільшим забруднювачем у да-
ному секторі. Крім того, у річку Західний Буг 
здійснює скиди шахтних вод Державна вугільна 
холдингова компанія «Укрзахідвугілля». Вста-
новлено, що скид неочищених шахтних вод 
зумовлює погіршення кисневого режиму, збіль-
шення мінералізації та збільшення вмісту завис-
лих речовин у водах річки [7]. 

Дренажні води осушувально-зволожувальних 
меліоративних систем є потенційно небезпечним 
джерелом забруднення поверхневих вод 
р. Західний Буг та її приток. У басейні ріки осу-
шено понад 300 тис. га боліт, заболочених і пе-
резволожених земель, що складає 28,8 % від 
загальної площі водозбору. Додатковий тиск на 
екологічний стан басейну створює значне 
сільськогосподарське навантаження. Частка ор-
них земель у структурі сільськогосподарських 
угідь становить близько 61 % (68 % у Львівській 
і 56,5 % у Волинській областях). Розораність у 
середньому сягає 41,5 % території (відповідно 
43 % та 40 %), лісистість становить 26 % 
(відповідно 23 % і 29 %) [3]. 

Для написання статті використано матеріали 
лабораторій Волинської гідрогеолого-
меліоративної партії та Львівської гідрогеолого-
меліоративної експедиції.  

Зміну концентрацій хімічних інгредієнтів у 
водах р. Західний Буг визначали способом 
порівняння хімічного складу води у створах. Ча-
сову динаміку відображено за допомогою 
графічних методів. 

 
4. ОПИС І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Мережа державного моніторингу якості вод 
басейну р. Західний Буг складається з затверд-
жених пунктів (створів) спостережень, які 
розташовані на р. Західний Буг та її притоках. 
Лабораторні визначення якості поверхневих вод 
в басейні Західного Бугу проводились на 14-ти 
затверджених пунктах спостережень Волинської 
гідрогеолого-меліоративної партії та Львівської 
гідрогеолого-меліоративної експедиції (рис. 1). 

Річкова мережа відображає специфічні риси 
вологообігу в межах водозбору, обсяги річкового 
стоку та його хімічний склад – особливості 
взаємодії між потоками води і підстилаючою 
поверхнею [5]. Основними інформаційними ка-
налами в межах басейнової системи є постійні 
водотоки. 
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У цих умовах іонний склад річкових вод законо-
мірно відображає не тільки природні особливос-
ті басейнів, але і їх хемотрансформацію унаслі-
док антропогенного впливу, що насамперед ви-
являється в спрямованій зміні фонових характе-
ристик геоекосистем [8]. Для аналізу зміни гід-
рохімії вод обрано декілька хімічних складників.  

Індикатором екологічного стану є гідрохімічні 
особливості вод річки, оскільки вода є акумуля-
тором речовин і природного, й антропогенного 
походження. Антропогенна діяльність суттєво 
змінює природні процеси міграції речо- вин у 
геоекосистемах, що і проявляється у гідрохіміч-
ному режимі річок.  

 

 
Рис. 1 – Схема розташування пунктів державного моніторингу в басейні річки Західний Буг 
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Розчинний кисень міститься у воді у формі 

молекул О2, його концентрація постійно 
змінюється залежно від зміни дня і ночі, пори 
року. Кисень надходить у водойму з атмосфери 
унаслідок процесу фотосинтезу водних рослин, а 
також унаслідок поверхневого стоку талих і до-
щових вод. Кисень у воді витрачається при 
розпаді органічних речовин та диханні ор-
ганізмів. Нестачу кисню може викликати

 надмірне забруднення водойми, а також її ев-
трофікація. 

Значення БСК5 було у нормі останні 3 роки 
лише у р. Рата, а найбільше перевищення цього 
показника у порівнянні із ГДК для рибогоспо-
дарського водокористування спостерігалося у 
р. Полтва (рис. 2). 

Показники ХСК протягом досліджуваного 
періоду представлені на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2 – Зміна показника БСК5 по руслу р. Західний Буг та її приток протягом 2011–2014 рр. 
 

 
 

Рис. 3 – Зміна показника ХСК по руслу р. Західний Буг та її приток протягом 2011–2014 рр. 
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Азот нітратний і нітритний унаслідок проце-

сів нітрофікації та денітрофікації можуть пере-
ходити один в одного залежно від кількості кис-
ню у водоймі [9]. Кількість цих речовин тісно 
пов’язана із промисловими і побутовими стіч-
ними водами, а також помітно підвищується зі 
збільшенням стоків із сільськогосподарських 
угідь, де використовують азотні добрива. 

 

Перевищення норм ГДК нітратів на усіх створах 
не спостерігалося (рис. 4). 

Вміст нітритів характеризується частою 
зміною концентрації протягом декількох років, у 
межах норми цей показник був лише у створі 
оз. Ягодинського у Волинській області протягом 
2011-2013 р.р. (рис. 5). 

 
 

 
 

Рис. 4 – Зміна вмісту нітратів по руслу р. Західний Буг та її приток протягом 2011–2014 рр. 

 
 

Рис. 5 – Зміна вмісту нітритів по руслу р. Західний Буг та її приток протягом 2011–2014 рр. 
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Вміст амонію сольового протягом цих чо-

тирьох років був у нормі лише у кінцевих ство- 
рах Волинської області, а найбільша його кон-
центрація була у р. Полтва (рис. 6). Концентрація 
сульфатів в досліджуваних пробах змінювалась 

залежно від територіального розміщення водойм – 
ближче до кордону із Польщею ця величина зазна-
вала зменшення. У всі роки найвища концентрація 
була на р. Полтва (рис. 7). 

 
 

 
 

Рис. 6 – Зміна вмісту амонію сольового по руслу р. Західний Буг та її приток протягом 2011–2014 рр. 
 

 
 

Рис. 7 – Зміна вмісту сульфатів по руслу р. Західний Буг та її приток протягом 2011–2014 рр. 
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Наявність фосфатів досить часто спричинена 

мінеральними добривами, комунально-
побутовими стоками та наявністю біомаси, що 
розкладається. Токсичними вони є лише в разі 
дуже великої концентрації (350 мг/дм3). Майже у 
всіх пунктах моніторингу зафіксовано перевищен-
ня нормативу ГДК щодо вмісту фосфатів (рис. 8). 

Максимальний вміст – у створах Львівської об-
ласті. Вміст фосфатів був у нормі лише у 2-х ство-
рах – це р. Рата та оз. Ягодинське. 

Не спостерігається перевищення ГДК хлоридів 
на усіх створах протягом досліджуваного періоду, 
а найбільший вміст можна відмітити на р. Полтва 
(рис. 9). 

 

 

 

Рис. 8 – Зміна вмісту фосфатів по руслу р. Західний Буг та її приток протягом 2011–2014 рр. 
 

 
 

Рис. 9 – Зміна вмісту хлоридів по руслу р. Західний Буг та її приток протягом 2011–2014 рр. 
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За результатами моніторингу якісного стану 

поверхневих вод приток Західного Бугу у 2011-
2014 рр. встановлено, що найгіршими значеннями 
показників вмісту забруднюючих речовин відзна-
чаються води р. Полтва. Її вода визначається як 
«дуже брудна» [10]. Причиною такого забруднен-
ня р. Полтва є неефективна робота каналізаційних 
очисних споруд м. Львова. 

Вода р. Рата характеризується як «слабко за-
бруднена». Зафіксовано незначне перевищення 
нормативу ГДК щодо вмісту нітритів. Всі інші 
показники перебували в межах нормативного 
значення. На якість води р. Рата в створі 
здійснюють вплив стічні води водоканалів 
м. Великі Мости, а також м. Рава-Руська і 
м. Жовкви через р. Свиня, що є притокою 
р. Рата. 

Вода р. Луга відзначається як «слабко за-
бруднена». Спостерігались перевищення щодо 
вмісту фосфатів, нітритів та БСК5. На якість во-
ди р. Луга здійснюють вплив Володимир-
Волинське ЖКГ, Іваничівське ЖКГ та Лока-
чинське ЖКГ. 

Вода р. Гапа визначається як «слабко забруд-
нена». Основний вплив на якість води р. Гапа 
здійснює КП «Любомльське ЖКГ». 

На транскордонній ділянці, що проходить 
руслом річки Західний Буг, було зафіксовано 
перевищення ГДК БСК5 – значення показника 
коливається в межах 3,6-6,8 мг О2/л; нітритів – 
значення показника коливається в межах 0,15-
0,7 мг/л; фосфатів – значення показника коли-
вається в межах 0,2-0,8 мг/л. Причиною такого 
перевищення ГДК є надходження забруднюючих 
речовин з території Львівської області. 

 
5. ВИСНОВКИ 
 

Згідно проведених гідроекологічних до-
сліджень упродовж 2011-2014 рр., значним пере-
вишенням показників вмісту забруднюючих 
речовин при порівнянні із встановленими дер-
жавою стандартами, характеризуються створи 
Львівської області. Найбільші перевищення 
нормативних значень ГДК зафіксовані в пункті 
спостереження р. Полтва, с. Кам’янопіль. На 
виході з території Львівської області у воді 
р. Західний Буг (с. Старгород Львівської області) 
простежується перевищення нормативів ГДК 

щодо вмісту амонію сольового, нітритів, фос-
фатів та незначні – для БСК5. Причина – неефек-
тивна робота системи каналізаційних очисних 
споруд Львівської області, яка потребує мо-
дернізації та використання нових екологічних 
технологій. В кінцевому створі на виході з тери-
торії України (с. Забужжя) простежувалися не-
значні перевищення нормативних показників 
щодо вмісту нітритів, фосфатів, амонію сольово-
го та БСК5.  

Надалі планується проведення аналізу та уза-
гальнення результатів дослідження динаміки 
якісного складу вод р. Західний Буг та її приток 
упродовж 2015-2016 рр. 
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Problem. The Western Bug is a cross-border river which makes it to be an interesting ob-
ject for research. Dynamics of the state of the basin system is clearly observed through sea-
sonal and perennial fluctuations of concentrations of components of river water's salt compo-
sition. Therefore, the study of the current environmental state of geosystem is based on inves-
tigating hydro-chemical flow of substance. 

Purpose. The purpose consists in establishment of hydro-chemical parameters of water re-
sources' quality and its changes in the Western Bug basin over 2011-2014. 

Methods of research. Change of concentrations of chemical ingredients in the Western Bug 
water was determined via the method of comparison of water chemical composition at the river sta-
tions. Time dynamics is represented using graphical methods. 

Basic results of research. Data of basic statistical characteristics were structured with regard 
to investigated chemical parameters of water across the stations, their spatial distribution along the 
Western Bug and its tributaries. The dynamics of the main hydro-chemical ingredients in the 
Western Bug over 2011-2014 was also analyzed. In particular, the time concentration changes of 
BOD5, COD, nitrates, nitrites, saline ammonia, sulfates, phosphates, chlorides were deter-
mined across the riverbed of the Western Bug. Conduction of comparative analysis of concen-
trations of components of salt composition of river water at the specified station also took place. 
Qualitative characteristics of runoff of chemical compounds in waters of the Western Bug from the 
territory of Ukraine were obtained. The influence of natural and anthropogenic factors on the for-
mation of chemical composition and quality of river water of the Western Bug basin were identi-
fied and investigated. 

Conclusions. According to the hydrologic and ecological research during 2011-2014 the stations of 
Lviv region are characterized by considerable excess of pollutants' content at when compared with es-
tablished state standards. The reason for this phenomenon consist in ineffective operation of the system 
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of sewage treatment facilities in Lviv region that needs modernization and implementation of new envi-
ronmental technologies. 

Keywords: dynamics of state of basin system, quality of surface waters, basin of the Western 
Bug river, hydro-chemical properties of water, sources of pollution  
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Восточноевропейський национальный университет имени Леси Украинки, 
просп. Воли, 13, 43025, Луцк, Украина, danylyuk.iryna@gmail.com 

 

В статье проведено структурирование данных основных статистических характеристик 
для исследуемых химических показателей воды в створах, их пространственном размеще-
нии по длине реки Западный Буг и ее приток. Проанализирована динамика основных гид-
рохимических ингредиентов в р. Западный Буг в течении 2011-2014 гг. Проведен сравни-
тельный анализ концентраций компонентов солевого состава речных вод в утвержденных 
створах. Проведена оценка качества воды Западного Буга с территории Украины по гидро-
химическим показателям. Определено и исследовано влияние природных и антропогенных 
факторов на формирование химического состава и качества речных вод бассейна 
р. Западный Буг. 

Ключевые слова: динамика состояния бассейновой системы, качество поверхностных 
вод, бассейн р. Западный Буг, гидрохимия воды, источники загрязнения. 
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