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екологічних проблем», Харків, 2019. 

 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової задачі, яка 

полягає в забезпеченні екологічної безпеки водних об’єктів у зоні впливу 

Зміївської ТЕС на основі регуляції процесів формування якості поверхневих 

вод озер Лиманської групи. 

В Україні резерви самоочищення більшості водних екосистем є істотно 

виснаженими; якість самоочищення, як екосистемної послуги, є невисокою, а 

часті випадки самозабруднення характеризують цю екосистемну послугу, як 

пов’язану з екологічним ризиком. 

Дефіцит водних ресурсів у північно-східному регіоні вимагає особливої 

уваги до стану основної водної артерії Харківської області – 

річки Сіверський Донець. На сьогоднішній день дія природних та 

антропогенних чинників суттєво підвищує рівень екологічної небезпеки 

погіршення стану річки  Сіверський  Донець, що потребує проведення 

наукових досліджень з визначення чинників, які призводять до зміни 

екологічного стану, ступеня забрудненості та здатності водного об’єкту до 

самоочищення. 

Останніми роками, приділяється замало уваги питанням подальшого 

вивчення механізмів, розробки шляхів інтенсифікації та оцінки екологічних 

ризиків деградації процесів самоочищення водних об’єктів; хоча ці питання 
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ще далекі від повного вивчення, а застосування сучасних засобів і підходів 

може істотно оновити знання у цій галузі.  

Масштабна господарська діяльність у регіоні зумовлює необхідність 

розробки відповідних водоохоронних заходів, щодо покращення стану 

поверхневих вод. Річка Сіверський Донець та озера Лиманської групи 

знаходяться в зоні впливу Зміївської ТЕС. Озера Лиманської групи мають 

гідравлічний зв’язок з іншими водними об’єктами та відіграють роль 

«буферної» зони між безпосереднім впливом  Зміївської ТЕС та річкою 

Сіверський Донець. Тому регулювання  якістю води озер та прилеглої 

ділянки річки вимагає пильної уваги до вивчення гідрологічних, хімічних і 

біологічних процесів, що склалися у цих водних об’єктах. Визначення ж 

заходів з реабілітації та збереження екологічного благополуччя озер і 

забезпечення екологічної безпеки річки Сіверський Донець є вкрай важливим 

та актуальним науково-практичним завданням. 

Як об’єкт дослідження у представленій роботі розглядаються 

природно-техногенні процеси формування екологічного стану озер 

Лиманської групи та річки Сіверський Донець в зоні впливу Зміївської ТЕС. 

Як предмет дослідження, у роботі розглянуто шляхи забезпечення 

екологічної безпеки озер Лиманської групи та річки Сіверського Донця, 

методи визначення і заходи щодо зниження негативного впливу Зміївської 

ТЕС на якість води цих водних об’єктів. 

Під час виконання дисертаційної роботи застосовувалися методи 

системного та статистичного аналізу, спостереження і вимірювання, 

моделювання та прогнозування. Для проведення вимірювань 

використовувалися сучасні інструментальні методи: потенціометричний, 

атомно-абсорбційний, полум’яної фотометрії тощо. Для обробки та аналізу 

даних експериментальних досліджень застосовувалась статистична обробка 

результатів та ретроспективний аналіз. У роботі використано методи: 

кореляційного аналізу – для визначення ролі зовнішніх впливів та 

внутрішньоводних процесів у формуванні якості води в озерах; метод 
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Хольта – для виконання прогнозних розрахунків формування якості 

досліджуваних поверхневих вод; екологічної оцінки – для  визначення 

екологічного стану озер Лиманької групи та ділянки р. Сіверський Донець; 

балансовий метод – для  оцінки техногенного та природного впливу на 

досліджувані озера та річку.  

У ході роботи досягнуті результати, що мають характер наукової 

новизни, зокрема: 

– вперше теоретично обґрунтовано та експериментально доведено 

вплив широкого комплексу природних та антропогенних факторів на 

формування якості води взаємопов’язаних поверхневих водних об’єктів – 

озер Лиманської групи та річки Сіверський Донець;  

– вперше науково обґрунтовано взаємозв’язок біотичних та абіотичних 

факторів під час формування екологічного стану масивів поверхневих вод в 

зоні впливу енергетичного об’єкту на прикладі Зміївської ТЕС; 

– вперше розроблено метод визначення ступеню впливу озер на 

якість води річки Сіверський Донець за рахунок відведення забруднених вод 

та надходження фільтраційних вод зі створенням систематизованої бази 

даних щодо показників гідрологічного стану, гідрохімічного та 

гідробіологічного складу екосистеми; 

– удосконалено систему екологічного моніторингу водних об’єктів в 

зоні впливу енергооб’єкту за рахунок включення гідробіологічних та 

мікробіологічних показників;  

– удосконалено існуючі схеми доочищення стічних вод у природних 

водних об’єктах (біоплато – Чайка); 

– набуло подальшого розвитку гідрохімічні, гідробіологічні та 

мікробіологічні дослідження каскаду озер Лиманської групи; 

– набуло подальшого розвитку методичні основи аналізу процесів 

самоочищення для конкретних умов формування екологічного стану системи 

озер.  
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Практичне значення отриманих результатів полягає як у розробленні 

конкретних рекомендацій із інтенсифікації процесів самоочищення у 

досліджуваній системі озер, так і у можливості використання методичних 

напрацювань для підвищення екологічної безпеки на інших водних об’єктах, 

у т.ч. тих, що знаходяться під впливом ТЕС. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

підготовленою науковою працею. Здобувач безпосередньо брав участь у 

виконанні всіх етапів наукових досліджень – від аналізу літературних 

джерел, визначення мети й завдань, щодо отримання й обробки результатів, 

формування основних положень роботи та висновків. Автором обґрунтовано 

необхідність проведення хіміко-аналітичних та біологічних досліджень 

водних об’єктів, що розташовані в зоні впливу Зміївської ТЕС, із 

застосуванням системного аналізу; визначено вибір пунктів контролю і 

контрольованих параметрів; відібрані проби поверхневих вод та донних 

відкладень на гідробіологічний та мікробіологічний аналіз; визначена  роль 

зовнішніх впливів та внутрішньоводоймних процесів у формуванні якості 

води в озерах Лиманської групи; виконано порівняльний аналіз 

ретроспективного та сучасного екологічного стану досліджених водних 

об’єктів. Побудовано масо-балансову модель системи «озеро Чайка – озеро 

Личове». Виконано прогнозні розрахунки формування якості поверхневих 

вод р. Сіверський Донець та оз. Лиманської групи; виділені пріоритетні 

показники їх складу. Запропоновано удосконалену технологічну схему 

доочищення стічних вод на «біоплато» озера Чайка. Обґрунтовано 

водоохоронні заходи, щодо підвищення екологічної безпеки р. Сіверський 

Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС. Побудовано 

серію електронних діаграм, рисунків та здійснено їх інтерпретацію.  

Перший розділ роботи присвячено аналітичному огляду наукових 

матеріалів. На основі аналізу результатів наукових досліджень особливостей 

формування, якості поверхневих вод визначено фактори, що впливають на їх 

екологічний стан і здатність до самоочищення. 
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Другий розділ роботи спрямований на обґрунтування вибору напрямку 

досліджень та опис основних чинників формування екологічного стану 

досліджуваних поверхневих вод. 

Третій розділ зосереджується на дослідженні гідрохімічних та 

гідробіологічних характеристик озер Лиманської групи, й прилеглої ділянки 

р. Сіверський Донець, а також на встановленні залежностей змін 

характеристик біотичних угрупувань від зміни гідрохімічних характеристик 

озер. 

Четвертий розділ містить побудовану масо-балансову модель системи 

«озеро Чайка – озеро Личове», прогнозні розрахунки формування якості води 

досліджених озер та річки, а також визначено вплив фільтраційних витрат з 

озера Чайка на річку Сіверський Донець, які надходять з потоком ґрунтових 

вод та розроблені рекомендації з водоохоронних заходів щодо підвищення 

екологічної безпеки р. Сіверський  Донець та озер Лиманської групи в зоні 

впливу Зміївської ТЕС. 

Таким чином вирішено задачу забезпечення екологічної безпеки 

водних об’єктів у зоні впливу Зміївської ТЕС на основі регуляції процесів 

формування якості поверхневих вод озер Лиманської групи. 

Результати наукових досліджень та положення, які складають наукову 

новизну кандидатської дисертації використані ПАТ «Центренерго» 

Зміївської ТЕС під час робіт пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки 

річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської 

ТЕС» (акт впровадження від 22.10.2020 р.). 

Розробки дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес під 

час підготовки студентів ряду спеціальностей, які навчаються в 

Харківському Національному університеті цивільного захисту України з 

дисциплін «Водопостачання і водовідведення», «Організація управління в 

природоохоронній діяльності» (акт впровадження від 10.12.2019 р.). 

Ключові слова: екологічна безпека, річка Сіверський Донець, озера 

Лиманської групи, Зміївська  ТЕС, забруднення поверхневих вод, процеси 

http://www.centrenergo.com/divisions/zmey/
http://www.centrenergo.com/divisions/zmey/
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самоочищення, сучасний екологічний стан, прогнозування якості води, 

технологічна схема доочищення стічних вод. 
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ABSTRACT 

 

Karliuk A. A. Enhancement of ecological safety of the Siversky Donets river 

and Liman group lakes in the area of Zmievskaia TES impact. – The Manuscript. 

The Thesis for the PhD degree (candidate of engineering sciences in the 

specialty of 21.06. 01 – Environmental Safety. – Scientific Research Institution 

«Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems». Kharkiv, 2020. 

 

Dissertation is aimed at solving the scientific problem of support the 

ecological safety of water bodies in the Zmiev TES area by monitoring the 

processes of formation of a surface water quality in the lakes of Liman entity. 

In Ukraine, the reserves of self-purification of most aquatic ecosystems are 

significantly depleted; the quality of self-cleaning as an ecosystem service is low, 

and frequent cases of self-pollution characterize this ecosystem service as 

associated with environmental risk. 

The shortage of water resources in the north-eastern region requires special 

attention to the state of the main waterway of the Kharkiv region – the Siversky 

Donets river. To date, the action of natural and anthropogenic factors significantly 

increases the level of environmental risk of deterioration of the Siversky Donets 

river, which requires research to determine the factors that lead to changes in 

environmental status, pollution and the ability of the water body to self-clean. 

In recent years, little attention has been paid to the further study of 

mechanisms, development of ways to intensify and assess the environmental risks 

of degradation of self-treatment processes of water bodies; although these issues 

are still far from being fully explored, the application of modern tools and 

approaches can significantly update knowledge in this area. 

Large-scale economic activity in the region necessitates the development of 

appropriate water protection measures to improve the condition of surface waters. 

The Sіversky Donets river and the lakes of the Liman group are in the zone of 

influence of Zmiivska TPP. The lakes of the Liman group have a hydraulic 
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connection with other water bodies and play the role of a buffer zone between the 

direct impact of the Zmiivska TPP and the Siversky Donets river. Therefore the 

regulation of water quality of lakes and the adjacent part of the river requires close 

attention to the study of hydrological, chemical and biological processes that have 

developed in these water bodies. Given all the above, we note that the definition of 

measures to rehabilitate and preserve the ecological well-being of lakes and ensure 

the environmental safety of the Seversky Donets River is an extremely important 

and relevant scientific and practical task. 

As the object of research in the presented work the processes that determine 

the ecological state of water quality of the lakes of the Liman group and the 

Siversky Donets river in the zone of influence of Zmiivska TPP are considered. 

As a subject of research, the ways of increase of ecological safety of lakes of 

the Liman group and the river Siversky Donets, methods and measures for 

definition and decrease of negative influence of the Zmiivska thermal power plant 

on formation of water quality of these water objects are considered. 

During the dissertation the following methods were used: statistical, expert 

evaluations, observation, system analysis, measurement, modeling and forecasting. 

Modern instrumental methods were used for measurements: potentiometric, atomic 

absorption, flame photometry, etc. Statistical processing of results and 

retrospective analysis were used for processing and analysis of experimental 

research data. The following methods are used in the work: correlation analysis – 

to determine the role of external influences and inland water processes in the 

formation of water quality in lakes; Holt’s method – to perform predictive 

calculations of the formation of the quality of the studied surface waters; 

ecological assessment – to determine the ecological condition of the lakes of the 

Liman group and the Siversky Donets river; balance method – to assess the man-

made and natural impact on the studied lakes and rivers. 

In the course of work the results having character of scientific novelty, in 

particular are reached, in particular: 

- for the first time the influence of a wide range of natural and anthropogenic 
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factors on the formation of water quality of interconnected surface water bodies - 

lakes of the Liman group and the river Siversky Donets was theoretically 

substantiated and experimentally proved; 

- for the first time the interrelation of biotic and abiotic factors during the 

formation of the ecological state of surface water massifs in the zone of influence 

of the energy object is scientifically substantiated on the example of Zmiivska 

TPP; 

- for the first time a method was developed to determine the degree of 

impact of lakes on the water quality of the Siversky Donets river due to the 

removal of polluted waters and infiltration of filtration waters with the creation of a 

systematized database of hydrological status, hydrochemical and hydrobiological 

composition of the ecosystem; 

- the system of ecological monitoring of water bodies in the zone of 

influence of the energy object was improved due to the inclusion of 

hydrobiological and microbiological indicators; 

- the existing schemes of wastewater treatment in natural water bodies 

(bioplateau - Chaika) have been improved; 

- hydrochemical, hydrobiological and microbiological studies of the cascade 

of lakes of the Liman group were further developed; 

- the methodical bases of the analysis of processes of self-cleaning for 

concrete conditions of formation of an ecological condition of system of lakes have 

got the further development.  

The practical significance of the obtained results lies in the development of 

specific recommendations for the intensification of self-cleaning processes in the 

studied system of lakes, and in the possibility of using methodological 

developments to improve environmental safety in other water bodies, including 

those under the influence of TPP. 

Personal contribution of the applicant. The dissertation research is an 

independently prepared scientific work. The applicant directly participated in the 

implementation of all stages of research – from the analysis of literature sources, 
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defining goals and objectives for obtaining and processing the results, the 

formation of the main principles of work and conclusions. The author substantiates 

the need for chemical-analytical and biological studies of water bodies located in 

the area of influence of Zmiiv TPP, using system analysis; the choice of control 

points and controlled parameters is determined; samples of surface waters and 

bottom sediments were taken for hydrobiological (phytoplankton, zooplankton, 

zoobenthos) and microbiological analysis; the role of external influences and 

inland water processes in the formation of water quality in the lakes of the Lyman 

group is determined; a comparative analysis of the retrospective and current 

ecological status of the studied water bodies was performed. A mass-balance model 

of the system «Lake Chaika – Lake Lichove» in the period of time of active 

anthropogenic load is constructed. Forecast calculations of surface water quality 

formation of Siversky Donets river and Lake Liman group; priority indicators of 

their composition are allocated. An improved scheme of wastewater treatment on 

the bioplateau of Lake Chaika is proposed. Water protection measures to increase 

the environmental safety of the Siversky Donets river and the lakes of the Lyman 

group in the zone of influence of Zmiivska TPP are substantiated. A series of 

electronic diagrams, drawings was constructed and interpreted. 

The first section of the work is devoted to the analytical review of scientific 

materials. On the basis of the analysis of results of scientific researches of features 

of formation, quality of surface waters the factors influencing their ecological 

condition and ability to self-cleaning are defined. 

The second section of the work is aimed at substantiating the choice of 

research direction and a description of the main factors shaping the ecological 

status of the studied surface waters. 

The third section focuses on the study of hydrochemical and hydrobiological 

characteristics of the lakes of the Liman group and the adjacent part of the 

Siversky Donets river, as well as on establishing the dependences of changes in the 

characteristics of biotic groups on changes in hydrochemical characteristics of 

lakes. 
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The fourth section contains the built mass-balance model of the system 

«Lake Chaika – Lake Lichove», forecast calculations of water quality of the 

studied lakes and rivers, as well as the impact of filtration costs from lake Chaika 

on the river Siversky Donets, which come with groundwater flow and developed 

recommendations on water protection measures to increase the environmental 

safety of the Siversky Donets river and the lakes of the Liman group in the zone of 

influence of Zmiivska TPP. 

Thus the problem of ensuring the ecological safety of water bodies in the 

zone of influence of Zmiivska TPP on the basis of regulation of the processes of 

surface water quality formation of the lakes of the Liman group was solved. 

The results of scientific research and provisions that make up the scientific 

novelty of the candidate’s dissertation on «Improving the environmental safety of 

the Siversky Donets river and lakes of the Liman group in the area of influence of 

Zmiivska TPP» were used by PJSC «Centerenergo» Zmiivska TPP during work 

related to environmental safety Donets and lakes of the Liman group in the zone of 

influence of Zmiivsk TPP». 

The development of the dissertation was introduced into the educational 

process in the preparation of students of a number of specialties studying at the 

Kharkiv National university of civil defense of Ukraine in the disciplines «Water 

supply and sewerage», «Management in environmental protection». 

Key words: Siversky Donets river, Liman group lakes, Zmiivska TES, 

surface water pollution, modern ecological state, water quality forecasting, 

ecological safety. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дефіцит водних ресурсів у 

північно-східному регіоні України вимагає особливої уваги до стану основної 

водної артерії Харківської області – річки Сіверський Донець. На 

сьогоднішній день дія природних та антропогенних чинників суттєво 

підвищує рівень екологічної небезпеки погіршення стану 

річки Сіверський Донець, що потребує проведення наукових досліджень з 

визначення чинників, які призводять до зміни екологічного стану, ступеня 

забрудненості та здатності водного об’єкту до самоочищення. 

В Україні резерви самоочищення більшості водних екосистем є істотно 

виснаженими, тому ефективність самоочищення води, як регулюючої 

екосистемної послуги, є невисокою. Існує широкий спектр засобів 

інтенсифікації процесів самоочищення в природних чи штучних умовах, 

проте на практиці застосовується лише дуже обмежений їх перелік. 

Господарська діяльність у регіоні зумовлює необхідність розробки 

відповідних водоохоронних заходів щодо покращення стану поверхневих 

вод. Річка Сіверський Донець та озера Лиманської групи знаходяться в зоні 

впливу Зміївської ТЕС. Озера Лиманської групи мають гідравлічний зв’язок з 

іншими водними об’єктами та відіграють роль «буферної» зони між 

безпосереднім впливом  Зміївської ТЕС та річкою Сіверський Донець. 

Регулювання якості води озер та прилеглої ділянки річки вимагає пильної 

уваги до вивчення гідрологічних, хімічних і біологічних процесів, що 

відбуваються у цих водних об’єктах. Визначення заходів з реабілітації та 

збереження екологічного благополуччя озер і забезпечення екологічної 

безпеки річки Сіверський Донець є вкрай важливим та актуальним науково-

практичним завданням. 

Робота присвячена забезпеченню екологічної безпеки водних об’єктів у 

зоні впливу Зміївської ТЕС на основі регуляції процесів формування якості 

поверхневих вод озер Лиманської групи. Актуальними завданнями є 
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комплексна оцінка стану досліджуваних водних об’єктів, прогнозування 

техногенного впливу Зміївської ТЕС на озера Лиманської групи та 

визначення ролі останніх у формуванні якості води річки Сіверський Донець.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у лабораторії досліджень екологічної 

стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони 

науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем» (УКРНДІЕП) у рамках напрямку наукової діяльності 

«Розробка основ державної екологічної політики, спрямованої на підтримку 

екологічної стійкості об’єктів навколишнього природного середовища, 

комплексних природоохоронних заходів для вирішення екологічних проблем 

окремих природних об’єктів, методичне забезпечення і проведення 

екологічного моніторингу». Окремі результати дисертаційної роботи 

використано у темі «Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які 

забезпечують екосистемні послуги, та порядок здійснення оцінки вартісної 

цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і 

збереження цих екосистем» (№ держреєстрації 0117U001487, 0118U000504). 

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є 

забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів у зоні впливу Зміївської 

ТЕС на основі регуляції процесів формування якості поверхневих вод озер 

Лиманської групи. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: 

– визначити фактори, що впливають на загальний екологічний стан та 

формування якості води водних об’єктів, які знаходяться в зоні впливу ТЕС;  

– вивчити гідрохімічний і гідробіологічний режими озер Лиманської 

групи та визначити роль озер у формуванні якості води р. Сіверський 

Донець;  

– проаналізувати процеси самоочищення озер Лиманської групи та 

окремих ділянок р. Сіверський Донець під впливом природних і 

антропогенних чинників на площі водозбору;  
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– оцінити екологічний стан озер Лиманської групи та ділянки 

р. Сіверський Донець від с. Черкаський Бишкин вниз за течією до смт. 

Донець; 

– проаналізувати водний і масовий баланс озер Лиманської групи 

(Чайка та Личове); 

– розробити метод визначення ступеню впливу озера Чайка на якість 

води р. Сіверський Донець за рахунок техногенного та природно-

техногенного факторів; 

– спрогнозувати наслідки впливу ТЕС на техногенне забруднення 

озер Лиманської групи та ділянку р. Сіверський Донець; 

– теоретично обґрунтувати та розробити заходи щодо забезпечення 

сприятливого екологічного стану озера Чайка, запобігання і зменшення 

забруднення р. Сіверський Донець. 

Об’єктом дослідження є природно-техногенні процеси формування 

екологічного стану озер Лиманської групи та річки Сіверський Донець в зоні 

впливу Зміївської ТЕС. 

Предметом дослідження є шляхи забезпечення екологічної безпеки 

озер Лиманської групи та річки Сіверського Донця, методи визначення і 

заходи щодо зниження негативного впливу Зміївської ТЕС на якість води цих 

водних об’єктів. 

Методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи 

застосовувалися методи системного і статистичного аналізу, експертних 

оцінок, спостереження і вимірювання, моделювання та прогнозування. Для 

проведення вимірювань використовувалися сучасні інструментальні методи: 

потенціометричний, атомно-абсорбційний, полум’яної фотометрії тощо. Для 

обробки та аналізу даних експериментальних досліджень застосовувалась 

статистична обробка результатів та ретроспективний аналіз. У роботі 

використано методи: кореляційного аналізу – для визначення ролі зовнішніх 

впливів та внутрішньоводних процесів у формуванні якості води в озерах; 

метод Хольта – для виконання прогнозних розрахунків формування якості 
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досліджуваних поверхневих вод; екологічної оцінки – для  визначення 

екологічного стану озер Лиманької групи та ділянки р. Сіверський Донець; 

балансовий метод – для  оцінки техногенного та природного впливу на 

досліджувані озера та річку.  

Для обробки даних та графічної візуалізації результатів використано 

програмний пакет MS Excel; для побудови прогнозних моделей – програму 

статистичного аналізу STATISTICA 10. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

Вперше: 

– теоретично обґрунтовано та експериментально доведено вплив 

широкого комплексу природних та антропогенних факторів на формування 

якості води взаємопов’язаних поверхневих водних об’єктів – озер 

Лиманської групи та річки Сіверський Донець;  

– науково обґрунтовано взаємозв’язок біотичних та абіотичних 

факторів під час формування екологічного стану масивів поверхневих вод в 

зоні впливу енергетичного об’єкту на прикладі Зміївської ТЕС; 

– розроблено метод визначення ступеню впливу озер на якість води 

річки Сіверський Донець за рахунок відведення забруднених вод та 

надходження фільтраційних вод зі створенням систематизованої бази даних 

щодо показників гідрологічного стану, гідрохімічного та гідробіологічного 

складу екосистеми. 

Удосконалено: 

– систему екологічного моніторингу водних об’єктів в зоні впливу 

енергооб’єкту за рахунок включення гідробіологічних та мікробіологічних 

показників;  

– існуючі схеми доочищення стічних вод у природних водних об’єктах 

(біоплато – Чайка); 

Набуло подальшого розвитку: 

– гідрохімічні, гідробіологічні та мікробіологічні дослідження каскаду 

озер Лиманської групи; 
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– методичні основи аналізу процесів самоочищення для конкретних 

умов формування екологічного стану системи озер.  

Практичне значення одержаних результатів. Розрахований масовий 

баланс озер Лиманської групи та оцінка самоочищення досліджених озер на 

основі аналізу, проведеного за допомогою хімічної моделі системи «озеро 

Чайка – озеро Личове – річка Сіверський Донець», може бути використано, 

як модельний об’єкт для подальших більш масштабних і складних водно-

господарських комплексів. Запропоновано метод визначення ступеню впливу 

озера Чайка на якість води річки Сіверський Донець, що дозволяє врахувати 

надходження забруднюючих речовин в річку за рахунок техногенних вод та 

фільтрації з озера. Результати натурних досліджень екологічного стану річки 

Сіверський Донець та озер Лиманської групи корисні для науково-дослідних 

установ та екологічних підрозділів місцевого самоврядування під час 

розробки заходів щодо охорони поверхневих і підземних вод в зоні впливу 

енергетичних комплексів. Результати наукових досліджень використані ПАТ 

«Центренерго» Зміївської ТЕС (акт про використання та довідка про 

впровадження результатів дисертаційної роботи від 22.10.2020 р.) та 

впроваджені у навчальному процесі з дисципліни «Водопостачання і 

водовідведення» та «Організація управління в природоохоронній діяльності» 

факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету 

цивільного захисту України (акт впровадження від 10.12.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Здобувач безпосередньо брав участь у 

виконанні всіх етапів наукового дослідження. Автором обґрунтовано 

необхідність проведення хіміко-аналітичних та біологічних досліджень 

водних об’єктів в зоні впливу Зміївської ТЕС [38, 39] із застосуванням 

системного аналізу, визначено пункти контролю і контрольовані параметри. 

Відібрано проби поверхневих вод та донних відкладень [64]. Створено 

систематизовану базу даних щодо показників гідрологічного стану, 

гідрохімічного та гідробіологічного складу екосистеми [52, 53]. Визначено 

роль зовнішніх впливів та внутрішньоводних процесів у формуванні якості 

http://www.centrenergo.com/divisions/zmey/
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води в озерах Лиманської групи, виконано порівняльний аналіз 

ретроспективного та сучасного екологічного стану досліджених водних 

об’єктів [93–95, 97, 103, 111, 118 ]. Здобувачем проаналізовано водний і 

масовий баланс озер Лиманської групи, розроблено метод визначення 

ступеню впливу озера Чайка на якість води р. Сіверський Донець та виконано 

прогнозні розрахунки [124, 128, 133]. Запропоновано удосконалену 

технологічну схему доочищення стічних вод на біоплато озера Чайка. 

Обґрунтовано водоохоронні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки 

р. Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС 

[138, 141, 144].  

Висновки та рекомендації для впровадження результатів дослідження у 

вигляді рішень, пов’язаних із підвищенням екологічної безпеки 

річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської 

ТЕС були сформульовані разом із науковим керівником – канд. біол. наук, 

старш. наук. співроб., доц. О. Г. Васенко. Внесок автора в роботах, 

опублікованих у співавторстві, наведений у списку праць за темою 

дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

виконаних робіт доповідалися та обговорювалися на 10 наукових 

конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна 

безпека: сучасні проблеми та пропозиції» (м. Харків, 2017 р.); 

Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Ecology), (м. Вінниця, 

2017 р.); Міжнародні науково-практичні конференції: «Екологічна безпека: 

проблеми і шляхи вирішення» (м. Харків, 2016, 2017, 2019, 2020 рр.), 

«Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку» (Івано-

Франківськ, 2016 р.),  «Инновационные пути решения актуальных проблем 

базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения» (м. Харків, 2016 

р.), «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих 

науковців» (м.  Одеса, 2017 р.), «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: 

освіта, наука, практика» (м. Харків, 2019 р.).  
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Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 18 

наукових працях, з яких 4 статті – у наукових фахових виданнях України, 2 

роботи – у закордонному спеціалізованому науковому виданні, 2 статті –  в 

інших збірниках, 10 робіт – у матеріалах вітчизняних конференцій різного 

рівня. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 4 

розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел з 144 

найменувань на 17 сторінках та 5 додатків на 34 сторінках. Робота містить 47 

рисунків та 31 таблицю (з них 1 таблиця на окремій сторінці). Повний обсяг 

дисертації – 239 сторінок, з них основного тексту – 169 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД 

ВПЛИВОМ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 

(АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД) 

 

Перший розділ «Формування екологічного стану водних об’єктів під 

впливом природних та антропогенних чинників» присвячено аналітичному 

огляду наукових матеріалів.  

Наукове значення набуває дослідження особливостей формування 

екологічного стану водних об’єктів, а також проблеми їх розвитку внаслідок 

антропогенного впливу. Визначення основних факторів формування якості 

поверхневих вод дозволить обґрунтовано оцінити їх сучасний стан та 

прогнозувати подальший якісний стан з урахуванням змін зовнішніх умов та 

процесів, що відбуваються в них.  

Аналіз результатів досліджень екологічного стану озер, показав, що 

вони, в основному, були спрямовані на розрізнені спостереження за рівнем 

впливу на стан їх екосистем, а комплексно системи озер, що гідравлічно 

пов’язані з іншими водними об’єктами, практично не вивчалися. 

Проблемам формування екологічного стану озер в умовах 

антропогенного впливу присвячено багато наукових робіт. Нашу увагу 

привернули дослідження, що присвячені вивченню екологічного стану 

системи озер, що пов’язані з річкою та знаходяться в зоні впливу 

енергетичного комплексу. 

На сьогоднішній день вивченню процесів формування екологічного 

стану поверхневих вод в зонах впливу енергетичних об’єктів присвячено 

роботи таких вчених, як Афанасьєва С. О., Васенка О. Г., Пляцука Л. Д., 

Ромася М. І., Ріхтера Л. О. [1–4] та інших. Визначено, що підвищення 

екологічної безпеки водних об’єктів, в зоні впливу енергетичних комплексів, 

потребує певних етапів виконання наукових досліджень. 
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Вивчення екологічного стану водних об’єктів, що знаходяться в зоні 

впливу теплових електростанцій, обґрунтування й впровадження 

водоохоронних заходів за допомогою оптимальних форм управління 

екологічною безпекою є одним з актуальних напрямків досліджень 

дисертаційної роботи. 

 

1.1 Особливості формування та функціонування водних об’єктів 

 

Забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів потребує глибоких 

знань про особливості формування, функціонування водних екосистем в 

умовах їх комплексного використання, вміння прогнозувати зміни у 

структурній та функціональній організації під впливом антропогенних та 

природних чинників, наукового обґрунтування заходів, спрямованих на 

попередження можливих негативних змін екологічного стану водних об’єктів 

та погіршення якості води. 

Природно-техногенна безпека водних екосистем є необхідною 

складовою державного управління екологічною безпекою на шляху до 

збалансованого розвитку. Виконавши аналіз попередніх досліджень [5], було 

визначено, що система управління екологічною безпекою гідроекосистем – є 

недостатньо вивченим питанням, без єдиної методологічної основи яка б 

враховувала різні чинники небезпеки (як абіотичні так і біотичні). 

Дослідження екологічного стану водних об’єктів, що знаходяться в зоні 

антропогенного впливу потребує враховування сукупності біотичних та 

абіотичних компонентів, які поєднані у єдине функціональне ціле і 

взаємопов’язані між собою потоками речовини, енергії та інформації. 

За визначенням авторів [6] забезпечення екологічної безпеки водних 

об’єктів – це досягнення такого стану екологічної безпеки у відношенні 

«людина – водне середовище», коли темпи економічного зростання та рівень 

життя відповідають темпам відновлення гідроекосистем у рамках 

збалансованого водокористування і стійкого розвитку. Труднощі полягають в 
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обмеженості сучасних знань про природні процеси у водних об’єктах, 

закономірності їх антропогенної модифікації, а також у розбіжності шляхів 

вирішення проблем за допомогою інженерного, екологічного, 

водогосподарського підходів. 

Незадовільний стан поверхневих водних об’єктів на даний момент є 

результатом здійснення на них довготривалих впливів. Безпека водного 

об’єкта забезпечується запобіганням чи усуненням причин виникнення 

екологічних проблем. Незадовільний стан поверхневих водних об’єктів може 

формуватися внаслідок природних та антропогенних впливів. У випадку 

виникнення проблеми за рахунок природно-еволюційних причин необхідно 

привести господарську діяльність у відповідність до напрямку природних 

змін, що відбуваються. 

Внаслідок антропогенного впливу, вирішення наслідків залежатиме від 

вибору напрямків і способів ведення господарської діяльності, розроблення 

та впровадження нових технологій, інженерно-технічного забезпечення 

стійкого розвитку антропогенно-змінених екосистем з максимально 

можливим наближенням їх розвитку до природного. Якщо ж екологічна 

проблема виникає внаслідок поєднання дії природних та антропогенних 

чинників, то її вирішення потребуватиме комплексний характер і полягатиме 

у поєднанні заходів з відновлення природного стану проблемних об’єктів 

навколишнього природного середовища, зміни технологій та напрямків 

розвитку господарської діяльності або її обмеження з урахуванням 

економічних та соціальних факторів. 

Природні води визначаються особливими умовами їх формування та 

процесами, що протікають в гідроекосистемі. Вміст речовин у воді має 

сезонну мінливість, але за відсутністю значного антропогенного впливу 

зберігається відносна стабільність їх середньорічних концентрацій [6–8]. Ця 

стабільність необхідна для підтримки властивостей природної екосистеми та 

самоочищенні води у водних об’єктах. 
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Визначено, що забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів, в 

зоні впливу енергетичних комплексів, потребує певних етапів виконання 

наукових досліджень (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Етапи виконання наукових досліджень спрямованих  на 

підвищення екологічної безпеки водних об’єктів в зоні впливу енергетичних 

комплексів [9] 

 

Внаслідок гідравлічно пов’язаних природних об’єктів, забруднення 

одного водного об’єкту може вплинути на якість води інших поверхневих 

вод [10]. На сьогоднішній день озера, що мають гідрологічний зв’язок з 

іншими водними об’єктами вимагають особливої уваги. Для здійснення 

заходів, щодо їх безпечного використання та охорони, виникає необхідність 

комплексного, науково-обґрунтованого вивчення особливостей формування 

екологічного стану озер. 
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Наукове значення набуває завдання виявлення особливостей 

формування екологічного стану водних об’єктів (особливо озер), а також 

проблеми їх розвитку внаслідок антропогенного впливу. Визначення 

основних факторів формування якості води поверхневих вод дозволить 

обґрунтовано оцінити їх сучасний стан та прогнозувати подальший якісний 

стан з урахуванням змін зовнішніх умов та процесів, що відбуваються в них.  

 

1.1.1 Формування екологічного стану водних об’єктів під впливом 

природних чинників 

 

Сучасний підхід до дослідження поверхневих вод передбачає вивчення 

процесів формування їх екологічного стану під впливом природних чинників. 

В основу такого підходу покладено уявлення про водойму та її басейн як 

окремої екосистеми, що дає змогу пояснити її формування, виявити найбільш 

оптимальні варіанти використання, збереження та охорону. З цією метою 

необхідно визначити геоморфологічні умови водозбірної території; кількість, 

інтенсивність опадів; термічний режим водного об’єкту; вплив вітру. 

Важливе значення також мають тип живлення, водний режим, походження, а 

також проточність водного об’єкта. 

Основні фактори, що впливають на формування екологічного стану 

водних об’єктів [11–13]: кліматичні чинники (температура, опади, 

випаровування та ін.), які визначають інтенсивність вивітрювання, водний 

режим, швидкість хімічних і біологічних внутрішньоводних процесів тощо; 

літологічні умови (геологічна структура водозбору, хімічний склад гірських 

порід і співвідношення їх типів, стійкість до хімічного вивітрювання), які 

визначають сольовий, мікроелементний склад вод і концентрацію речовин; 

морфометричні характеристики водозбору (особливості ландшафтів (площа, 

заболоченість, тип ґрунтів) і водоймищ (площа, глибина, висота над рівнем 

моря та ін.), що визначають співвідношення підземного і атмосферного 
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водного живлення, швидкості водообміну і відповідно інтенсивність міграції 

та кругообігу речовин.  

Озеро є складовою частиною ландшафту, разом з водозбором 

представляє собою складну єдину природну систему, в якій взаємодіють 

гідрофізичні, гідрохімічні, гідробіологічні та інші процеси. Це водний об’єкт зі 

сповільненим водообміном, з особливими фізико-хімічними та гідрологічними 

процесами, що взаємодіє з навколишнім середовищем [14, 15].  

Характер взаємозв’язку між компонентами екосистеми озер визначає 

гідрологічні та екологічні особливості кожного з озер і спрямованість їх 

розвитку. У наукових роботах відзначено, що від морфометричних 

характеристик озер залежить динаміка їх водної маси, вертикальний розподіл 

температури та ін. [16].  

Екологічний стан озер тісно пов’язаний із природними умовами. 

Зокрема природні фактори (атмосферні опади, вітер тощо) прямо або 

опосередковано (через стік води, вітрові течії і т. д.) впливають на 

гідрологічні, гідрохімічні та гідробіологічні процеси в озерах [17, 18]. 

Аналіз наукових досліджень формування екологічного стану озер, 

показав, що вони, в основному, були спрямовані на розрізнені спостереження 

за рівнем впливу на стан їх екосистем [19, 20]. Комплексно системи озер, що 

гідравлічно пов’язані з іншими водними об’єктами, практично не вивчалися. 

Здавна така система озер Лиманської групи, що розташовані в межах 1-

ї та 2-ї заплавних терас р. Сіверський Донець, на території Зміївського 

району Харківської області привернула увагу дослідників, ще у 1862 р. [21]. 

В 1873 році професором Морозовим Ю. І. проведено морфологічне описання 

озер Лиманської групи і визначено їх походження. В праці Лавренко Є. М. 

зустрічається посилання на праці Морозова Ю. І., а також наводяться нові 

дані, щодо площі озер. 

Перша досить точна карта з детальною зйомкою берегової лінії озер 

Лиманської групи з проміром їх глибини через кожні 25 сажень (53,3 м) була 

отримана в 1922 році в результаті роботи гідротехнічної експедиції 
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Харківського Губземуправління. Починаючи з середини 90-х років 

співробітниками УКРНДІЕП розпочато дослідницькі гідроекологічні роботи 

на озерах Лиманської групи. Результати їх досліджень відображені в ряді 

публікацій [22, 23]. Скласти за цими спостереженнями цілісну та вичерпну 

картину відносно екологічного стану досліджуваних об’єктів досить складно, 

оскільки дослідження мали переважно епізодичний та описуючий характер.  

 

1.1.2 Формування екологічного стану водних об’єктів під впливом 

антропогенних чинників 

 

Проблемам розвитку озер в умовах антропогенного впливу останнім 

часом приділяється велика увага. Більшість наукових робіт присвячені 

дослідженням екологічного стану озер, якості водних ресурсів, формуванню 

зовнішнього навантаження на водойми та їх моделюванню, просторово-

часовим закономірностям формування стану озер і їх природно-ресурсному 

потенціалу [24–26]. 

Антропогенне навантаження на озера призводить до погіршення якості 

їх води та втрати здатності до самовідновлення. Про це свідчать наукові 

праці: Гашкіна Н. А., Гусеева Н. В., Даувальтера В. А., Кремлевої Т. О., 

Науменко М. О., Моісеенка Т. І., Остроумова С. О., Ситника Ю. М., 

Хендерсон-Селлерса Б., та інш. [27–32]. 

Системний підхід до вивчення якості води озер передбачає розгляд їх 

як відкритих систем, в яких відбувається обмін енергією та речовиною з 

навколишнім середовищем. Якість поверхневих вод визначається зовнішніми 

впливами у вигляді алохтонних (що надходять ззовні водного об’єкта) 

джерел забруднення [33]. Зовнішні джерела впливу класифікуються за: 

походженням, локалізацією, тривалістю впливу, виду джерела забруднюючих 

компонентів і виду забруднення. 

Антропогенними джерелами забруднення озер є промислові (випуски 

виробничих стічних вод, забруднені території підприємств, звалища 
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промислових відходів), комунальні (випуски господарсько-побутових 

стічних вод, території населених пунктів, звалища побутових відходів), 

сільськогосподарські (орні поля, городи, тваринницькі комплекси) і 

транспортні (транспортні засоби, автодороги, трубопроводи).  

Недостатній рівень технічного забезпечення в більшості населених 

пунктів, які знаходяться поблизу озер – відсутність сучасного обладнання на 

очисних спорудах та в виробничих технологічних циклах, відсутність 

каналізації в селищах  призводить, з одного боку – до погіршення якості 

води, що централізовано скидається до озер, з другого – до забруднення 

через фільтрацію стічних вод з приватного сектору та надходження 

забруднень разом з неорганізованим поверхневим стоком (та, частково, 

підземним стоком) з територій населених місць, приватних 

сільськогосподарських ділянок. Значна частина забруднюючих речовин 

надходить до озер з поверхневим стоком з автомагістралей та вулиць селищ.  

Протягом тривалого періоду скиди стічних вод промислових 

підприємств були найістотнішою причиною забруднення водних об’єктів, в 

тому числі й озер [34]. Стічні води являють собою суміш господарсько-

побутових стічних вод і промислових стічних вод. На відміну від 

промислових стічних вод господарсько-побутові мають порівняно стабільний 

склад. Для них характерні переважання органічних забруднюючих речовин 

над мінеральними та стійкий температурний режим. 

Навантаження від точкових джерел у нормальних (безаварійних) 

умовах експлуатації порівняно постійне за об’ємами скиду та 

концентраціями забруднюючих речовин в них. Величина навантаження в 

одиницю часу та спектр забруднюючих речовин у скидах визначаються 

технологічними процесами підприємств, а тому відомі з тим чи іншим 

ступенем достовірності. Просторове розміщення точкових джерел теж є 

достатньо визначене, що дає принципову можливість їх моніторингу. 

Практика розробки та планування природоохоронних заходів для озер на 

Україні свідчить про те, що у розрахунок приймається вплив точкових 
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джерел забруднення, таких як, випуски очищених (або недостатньо 

очищених) стічних вод.  

Важливу роль в забрудненні водних об’єктів відіграє поверхневий стік 

з урбанізованих територій і територій промислових майданчиків. Результати 

досліджень показали, що на озерах, якість води у яких не відповідала 

прийнятим національним стандартам, у 76 % випадків визначаючим 

фактором забруднення були дифузні джерела [35]. Дифузні джерела 

забруднення відрізняються від точкових більшим впливом і не завжди 

піддаються контролю. Особливо актуальною залишається на сьогоднішній 

день проблема забруднення водних об’єктів біогенними речовинами 

поверхневим стоком від неканалізованих сільських населених пунктів.  

У сучасних умовах з метою визначення антропогенного навантаження 

на формування екологічного стану озер необхідно враховувати наявність 

промислових об’єктів в межах водозбору. Промислові підприємства є 

джерелом надходження до атмосферного повітря різних хімічних сполук 

(залежно від технологічного устаткування, напрямку діяльності та ін.).  З 

повітряними викидами виробництв відбувається розсіювання елементів в 

природні води. У ряді досліджень доведено, що вміст металів (Zn, Cr, Ag) у 

воді переважно зумовлено викидами в атмосферу в результаті 

функціонування промислових підприємств [36].  

Антропогенне навантаження на озера призводить до порушення їх 

екологічної рівноваги. Притаманні екосистемам такі важливі властивості як 

стійкість, саморегулювання та самоочищення вже не в змозі забезпечувати 

відновлення і нормальне функціонування водних об’єктів.  

Проблемам формування екологічного стану водних об’єктів в умовах 

антропогенного впливу присвячено багато наукових робіт. Нашу увагу 

привернули дослідження, що присвячені вивченню екологічного стану озер 

та річок, що знаходяться в зоні енергетичного комплексу [37]. 

Функціонування теплоелектростанцій пов’язано з викидами в атмосферу 

димових газів, скидами стічних вод, експлуатацією золо- та шлаковідвалів. 
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Обсяг димових газів, що викидаються крупними ТЕС становить близько 

1800 м3/с. Найбільшу небезпеку становлять забруднюючі речовини такі, як 

зола, двоокис сірки та оксиди азоту [38]. Діяльність енергетичних комплексів 

негативно впливає на екологічний стан водних об’єктів, що розташовані в 

зоні їх впливу. 

Автором було обрано для дослідження озера Лиманської групи 

(Світличне, Сухий Лиман, Комишувате, Чайка, Личове), що розміщені в зоні 

впливу Зміївської ТЕС. Озера Лиманської групи відносяться до заплавних 

терас долини ріки Сіверський Донець. Озера системи поєднані між собою 

природними протоками: оз. Світличне та Сухий лиман – оз. Комишувате; 

оз. Комишувате – оз. Чайка; штучними протоками: оз. Чайка – оз. Личове; 

оз. Личове – р. Сіверський Донець [39].  

Для озер Лиманської групи наявні значна кількість впливів. Основними 

факторами впливу на озера  Лиманської групи є надходження забруднюючих 

речовин з викидами Зміївської ТЕС, поверхневим стоком, з водозбору та 

ґрунтовими водами. Формування ж техногенного об’єднаного стоку озера 

Чайка відбувається ще за рахунок: госппобутових та промливневих стічних 

вод, переливних вод, що відводяться скидним каналом золовідвалу Зміївської 

ТЕС та ґрунтових вод. Особливу увагу привернула система гідравлічного 

зв’язку озер з іншими водними об’єктами, зокрема з р. Сіверський Донець. 

Тому регулювання якістю води озерних екосистем та річки вимагає пильної 

уваги до вивчення гідрологічних, хімічних і біологічних процесів, що 

склалися в даній гідросистемі.  

 

1.2 Дослідження процесів самоочищення водних об’єктів 

 

Процеси самоочищення, що відбуваються в природних умовах, 

дозволяють розглядати озера як природні фільтри для доочищення стічних 

вод. Інтенсивність процесів самоочищення тісно пов’язана з життєдіяльністю 

всіх живих організмів, що населяють водойми. 



36 

Каплін В. Т. [40] вважає, що гідродинамічний процес розведення й 

поширення забруднюючих речовин у водних об’єктах відіграють в багатьох 

випадках вирішальну роль у самоочищенні природних вод. Інтенсивність 

самоочищення за рахунок розведення стоків визначається морфометричними 

особливостями й метеорологічним режимом. 

Озера можуть забруднюватися не тільки речовинами, що знаходяться у 

стоках, але й проміжними продуктами їхнього розпаду. У ряді випадків 

проміжні продукти перетворення забруднюючих речовин виявляються більш 

токсичними для мікроорганізмів-агентів самоочищення, ніж первинні 

забруднення.  

Забруднюючі речовини впливають на склад і властивості води, 

завислих речовин і донних відкладів озер, на кисневий режим, оборотність 

біогенних речовин, форми міграції важких металів тощо. Змішування й 

розбавлення забруднених вод до певних концентрацій речовин і подальше 

їхнє окислювання, руйнування й перетворення є одним з механізмів 

самоочищення води озер. 

Слід зазначити, що водні організми не завжди сприяють біологічним 

процесам самоочищення. Деякі організми вбирають з води, і накопичують у 

собі ряд забруднювачів. Деякі організми-фільтратори, очищаючи товщу вод 

від нафтового забруднення, не сприяють їхній деструкції, а переводять у 

донні відклади, де процеси самоочищення відбуваються повільніше, ніж у 

товщі води. Переважно самоочисна здатність водного середовища 

відбувається за рахунок рослин, тварин, бактерій та грибів. 

Зниження здатності озер до самоочищення відбувається в результаті 

розриву в окремих ланках трофічного ланцюга та порушення обміну речовин 

внаслідок токсичної дії окремих компонентів. Такими компонентами можуть 

бути СПАР, біогенні елементи, важкі метали, пестициди за умов надмірної 

концентрації. 
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Попова Н. М. розглядає дві стадії самоочищення [41]: зниження 

концентрації забруднень у результаті змішування й розбавлення стічних вод 

та процес мінералізації органічних забруднень і відмирання бактерій. 

Регулювання якості води водних об’єктів (озера або річки, що приймає 

стічні води) може здійснюватися за рахунок зниження концентрації 

токсичних речовин у точкових джерела забруднення, а також шляхом 

інтенсифікації внутрішньосистемних процесів, спрямованих на 

самоочищення (Йоргенсен, 1985; Оксіюк, Стольберг, 1986; Хендерсон-

Селлерс, 1987; Романенко, 1990, ін.).  

Фактори самоочищення підрозділяють на три групи: фізичні, хімічні та 

біологічні. Важливим фізичним фактором самоочищення водойм є 

ультрафіолетове випромінювання сонця. Під впливом цього випромінювання 

відбувається знезараження води. Ультрафіолетове випромінювання може 

впливати не тільки на звичайні бактерії, але й на спорові організми й віруси. 

Для більшості макрофітів відзначена висока швидкість поглинання 

марганцю, хрому, цинку і більш низька для заліза, міді, нікелю, свинцю. 

Вищі водні рослини (ВВР) здатні здійснювати детоксикацію різних 

шкідливих речовин, які скидаються у водойми [42]. Вони поглинають 

пестициди – ДДТ, севін, атразін і ін.  

Токсичні речовини, які поглинаються рослинами інактивуються, 

проходячи різноманітні хімічні перетворення, а потім разом з наземною 

фітомасою видаляються з водойм. З великої кількості макрофітів, частіше за 

все для очищення стічних вод використовують очерет звичайний (Phragmites 

australis (Cav.) Trin ex Stend.), рогози вузьколистий (Typha angustifolia L.) та 

широколистий (Typha latifolia L.), комиш озерний (Scirpus lacustris L.) та 

деякі інші види. За даними Дикиева  Д. М., Петрова  І. А. та інших 

дослідників 1 га заростей очерета звичайного за вегетаційний період можуть 

вилучати з води до 450 кг N, 180 кг Р, 220 кг К, 330 кг Сl та т. д. [43]. 

З початку 60-х років в інституті імені Макса Планка (Max Plank Institute 

for Ecology) було розроблено метод очищення стічних вод, який називався 
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Max Plank Institute Proces. В той же час у Голландії були проведені 

дослідження і запропонована до експлуатації система під назвою Lelystad 

process, у 70–80 роках цей напрямок досліджень був подовжений і 

розвинений у США (Kadlec R., і інш.), Данії (Kickuth), Великобританії 

(Chalk), Росії (Родзиллер І., Морозов Н.) і на Україні (Оксіюк О., 

Стольберг Ф., Мережко А., Магмедов В., Захарченко М., Яковлєва Л.).  

В даний час такі системи та споруди типу Constructed Wetlands (CW), у 

основі яких лежить природний процес самоочищення, широко 

розповсюджені в більшості країн світу. Вищі водні рослини, які 

використовують у цих системах очищення повинні не тільки приймати 

участь у поглинанні забруднюючих речовин, але й відповідати умовам 

роботи очисних споруд і забезпечувати автономний режим роботи систем 

очищення на протязі всього року. Вони повинні забезпечувати надходження 

водного потоку у нижні прошарки фільтруючої товщі, витримувати 

коливання якісного складу стічної води, не залежите від об’ємів їх подачі. 

Всім цим вимогам відповідають рослини, які частіше за все використовують 

у таких системах очищення – очерет, рогіз та комиш. 

В роботі Gersberg R. M., Elkins B. V. (1986 р.) було оцінено здатність 

трьох видів вищих водних рослин (комиш, очерет і рогіз) видаляти із 

забруднених вод азот і знижувати БСК. За умов середньої концентрації 

амонію у стічних водах 24,7 мг/л, після очищення з використанням ВВР його 

концентрація становила (мг/л): для комишу – 1,4, для очерету – 5,3, для 

рогозу – 17,7. Ефективність зниження БСК також була вище у комишу і 

очерету [44]. За умов щільності посадки 150–200 рослин на 1 м2 очисні 

споруди площею 1 га можуть очистити до 10000 м3 на добу. 

Дослідження, що були проведені УКРНДІЕП з очисної спроможності 

ВВР дозволили розробити методику використання рослин в системах 

очищення типу Constructed Wetlands (CW) [45].  

Споруди типу CW використовують для очищення різноманітних 

стічних вод та поверхневого стоку в багатьох країнах світу. Так, системи 
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очищення шахтних вод на плантаціях очерету, комишу використовуються в 

країнах Америки. Успішно впроваджують Constracted Wetlands для очищення 

господарсько-побутових стічних вод в Нідерландах, Японії, Китаї, для 

очищення забрудненого поверхневого стоку в Норвегії, Австралії, та в інших 

країнах. Стійкість очерету до дії великої концентрації забруднень дозволила 

досить успішно використовувати його для очищення стічних вод комплексів 

з розведення свиней у Великобританії.  

В Україні очисні споруди типу Constracted Wetlands використовуються 

під назвою біоінженерні очисні споруди (БІС, патент України №№ 7705, 

7708, 1986 р.) та біоплато. Принцип роботи споруди такого типу заснований 

на використанні природного процесу самоочищення, який протікає в товщі, 

що фільтрує та є субстратом для формування біогеоценозів вищих водних 

рослин [46]. 

На даний час розроблені декілька типів БІС для різних умов очищення 

та різні види біоплато [47]. З успіхом використовують споруди з вищими 

водними рослинами для доочищення стічних вод після традиційних очисних 

споруд. 

Суттєве значення у самоочищенні води озер мають представники груп 

безхребетних – вільноживучі водні одноклітинні (Protozoa) та дрібні 

багатоклітинні (Metazoa) – коловертки, нематоди, ракоподібні тощо [48]. 

Гідробіонти, пришвидшуючи процеси осадження, сприяють очищенню води 

від завислих частинок і транзиту їх у донні відкладення. Карпо С. А. виділяє 

основні таксони, представники яких приймають найбільшу участь в 

очищенні води – це типи: Euglenozoa, Rhizopoda, Ciliophora та Heliozoa. 

Біоценоз, що утворюється на поверхні дамб або інших гідроспоруд 

носить назву «обростання» або перифітону, і складається безпосередньо з 

прикріплених форм, а також з крупних рухомих форм гідробіонтів, що 

привернені біоценозом і супроводжують оброст.  

Згідно монографії [49], перифітон – це екологічне угруповання 

гідробіонтів, що мешкають на розділі фаз вода-твердий субстрат будь-якого 
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походження і природи, а обростання – це сукупність водних організмів, що 

поселилися в мешкають на твердій антропогенній поверхні. Водночас 

обростання – це і процес формування угруповань гідробіонтів на 

антропогенних субстратах у воді. Загалом, обростання – це техніко-

біологічний термін, що відноситься до специфічно важливої частини 

господарчого використання перифітону.  

Формування і розвиток біологічної складової на так званому штучному 

рифі обумовлені феноменом «згущення життя» на розділі фаз вода-тверде 

тіло. Завдяки феномену на масштабних жорстких конструкціях штучних 

рифів посилюються продукційні та деструкційні процеси і формується багата 

за складом і щільна структура обросту. За даними Зайцева Ю. П. [49] штучні 

рифи з вапняку через 3-4 роки після встановлення у воді давали підвищення 

альгомаси у десятки разів, біомаси безхребетних – на 2-3 порядки, іхтіомаси 

– на 1-2 порядки, збільшення видового різноманіття окремих груп 

макробезхребетних – у 5-10 разів.   

Штучні рифи представляють собою досить значне гідрологічне 

утворення, яке впливає на екологічні процеси у масштабі всієї водойми або 

великої її зони. Крім того, що штучні рифи виповнюють головне своє 

призначення: різноманітять умови життя біоти у прибережній зоні, зокрема, 

покращують якість життя шляхом аерації води, додаткового надходження 

об’єктів живлення і виносу продуктів життєдіяльності, що призводить до 

закономірного різноманіття форм населення біотопу рифу і до здібності 

організмів до інтенсивного розвитку та самоочищення води.  

Обростання як у природних, так і у штучних умовах є важливим 

ланцюгом кругообігу речовин і фактором посилення самозахисної функції 

водойми. Саме з цими процесами пов’язана біопозитивна роль 

гідротехнічних споруд у масивах поверхневих вод, у тому числі штучних 

рифів. 
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Біологічна активність штучного рифу залежить від рівня його 

обростання. Виділяють 4 рівня масштабності впливу активних зон штучного 

рифу на екосистему водойми або її зони:  

1. Активність зони – у масштабі декілька міліметрів від поверхні 

субстрату. Переважають мікрообростання з бактеріальної флори. Домінують 

процеси адсорбції і адгезії, що важливе з точки зору здійснення процесів 

осадження завислих речовин і активної, збалансованої з продукцією, 

деструкції органічних речовин мікроорганізмами-деструкторами і 

редуцентами.  

2. Активність зони – у масштабі сантиметрів. Переважають 

макроформи обростання: двостулкові молюски, ракоподібні, моховатки, 

більшість з яких завдяки процесу живлення здійснює фільтрацію та 

седиментацію завислих органічних речовин, тобто очищення води від 

забруднення. 

3. Активність зони – у масштабі метрів. Спостерігається ускладнення 

біогеоценозу обростання за рахунок розвитку у просторі угруповань 

прикріплених і пересувних форм, збільшення просторової конфігурації 

біотопу і різноманітності умов мешкання. Посилюється активність процесів, 

характерних для 1 і 2 рівнів активності зон. 

4. Активність зони – у масштабі водойми або її зони. Формується 

біогідрологічний об’єкт з концентрацією організмів біоценозу обростання і із 

значними гідродинамічними властивостями, які становляться фактором 

впливу на навколишнє середовище.  

Інтенсивність обростання залежить від багатьох абіотичних і біотичних 

факторів. Дуже сильний вплив спричиняють місцеві гідрологічні і біологічні 

фактори, їх зміна і тривалість дії. Не абияку роль грає матеріал підводних 

конструкцій. Тому обростання може бути і у вигляді мало примітної плівки 

бактерій, і твердого багатоярусного обросту до 100 кг/м2.  

Встановлено [39], що найбільша щільність обростання молюсками 

досягається на бетонній поверхні масивних і фасонних блоків на відміну від 
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кам’яного накидання. У даному випадку на бетонних конструкціях 

утворюється більш потужний біофільтр і більший природозахисний ефект. 

Відносна ефективність гідротехнічних споруд у процесах самоочищення в 

залежності від матеріалу співвідносить бетонну кладку дамби, накидання 

бетонних фасонних блоків, накидання бетонних масивів і кам’яного 

накидання як 19:10:8:1 відповідно. 

Позитивна значущість штучного рифу заснована в основному на його 

гідродинамічних і біологічних ефектах. Обумовлено це загальним явищем 

для усіх живих організмів, що мешкають на розділі фаз, в тому числі фаз 

вода – тверда речовина, явищем інтенсифікації фізичних і біологічних 

процесів, яке називається «згущення життя». 

Щодо біологічних ефектів від самоочищення, то вони обумовлені 

формуванням на додатковій площі підводній поверхні гідроспоруд поселень 

біологічних організмів фауни обростання і флори заростання. Більшість з 

прикріплених форм безхребетних організмів є фільтраторами по типу 

живлення і тому активними учасниками процесу самоочищення вод від 

розчинених та завислих речовин, в тому числі від органічного і нафтового 

забруднення, іонів кальцію, тощо. Внаслідок заростання штучного рифу 

зануреними макрофітними рослинами, досягається ефект «біоплато», і риф 

разом із обростанням становиться елементом біотичного процесу 

самоочищення водойми від біогенного і органічного забруднення. 

Підвищення позитивності від спорудження штучних рифів може 

здійснюватися за рахунок спостереження і вивчення усіх складових цього 

явища, як живої, так і неживої природи, в напрямку їх збалансування між 

собою і з навколишнім середовищем, необхідні комплексні моніторингові 

спостереження.  

Біологічні наслідки спорудження «штучних рифів» для водного об’єкту 

дуже важливі. Вони проявляються у збільшенні таксономічного різноманіття 

водних організмів, в активізації процесів продукції органічних речовин і 

трансформації її по харчовим ланцюгам. Значна роль молюсків обростання в 
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очищенні води від органічного і нафтового забруднення за рахунок 

фільтрації і седиментації завислих речовин, концентрування і трансформації 

їх у форми, що легко піддаються бактеріальному розкладу.  

Для здійснення біопозитивного впливу на водну екосистему 

гідродинамічна система штучного рифу повинна забезпечувати добрий 

водообмін і взаємодію автотрофного, гетеротрофного блоків обростання із 

зовнішнім оточенням, в тому числі із виносом метаболітів і привнесенням їжі 

з водою.  

Екологічні наслідки використання той або іншої конструкції штучного 

рифу оцінюються в залежності від збалансованості процесів 

біопродуктивності і деструкції органічних речовин на підводній поверхні, що 

потребує певних моніторингових досліджень і розрахунків. 

Проблема самоочищення масивів поверхневих вод створенням 

штучних рифів знаходиться на стику декількох наук: геології, гідрології, 

хімії, біології і є питанням інженерної водної екології. Рішення багатьох 

екологічних проблем, що виникають у зв’язку з експлуатацією штучних 

рифів, можливе тільки за допомогою комплексного системного підходу. Цей 

підхід допомагає вирішенню питання щодо направленості впливу штучних 

рифів на екологічний стан поверхневих вод, що необхідне з точки зору 

визначення допустимих навантажень на акваторію.  
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

Аналіз напрямків досліджень щодо формування екологічного стану 

водних об’єктів під впливом природних, антропогенних чинників та 

підвищення їх екологічної безпеки дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Сумісна дія природних та антропогенних чинників суттєво підвищує 

рівень екологічної небезпеки погіршення стану поверхневих вод та стану їх 

екосистеми, що потребує проведення наукових досліджень з визначення 

чинників, які призводять до зміни їх екологічного стану. 

2. Об’єктивна оцінка екологічного стану водних об’єктів можлива 

лише за умов використання екосистемного підходу, що включає гідрологічні, 

гiдрохiмiчні та гiдробiологiчні чинники, які базуються на результах 

моніторингу. Гідрологічні методи дозволяють визначити походження, 

поширення, розвиток і гідрологічний режим озер, гiдрохiмiчні методи – 

зробити висновок переважно про сучасний природний та антропогенний 

вплив на водойми i водотоки, гiдробiологiчнi методи дають можливість 

оцінити відповідну реакцію біоти на весь комплекс антропогенних впливів 

протягом певного часу.  

3. Аналіз проблем екологічної безпеки поверхневих вод в зоні впливу 

енергетичного комплексу дозволив визначити основні природні та 

антропогенні фактори, що впливають на екологічний стан водних об’єктів. 

Виникає необхідність у визначенні особливостей формування та 

функціонування водних об’єктів і оцінки їх екологічного стану, якості 

поверхневих вод, як середовища існування гiдробiонтiв, сукупний ефект 

комбінованого впливу забруднюючих речовин, встановленні виникнення 

причин забруднення вод та визначенні особливостей процесу самоочищення. 

4. Відзначено, що останніми роками резерви самоочищення більшості 

водних екосистем є істотно виснаженими; якість самоочищення, як 

екосистемної послуги, є невисокою. Існує широкий спектр засобів 

інтенсифікації самоочищення, як у природних, так і у напівприродних 
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умовах, проте на практиці застосовується лише дуже обмежений їх набір. 

Хоча питання подальшого вивчення механізмів та розробки шляхів 

інтенсифікації процесів самоочищення водних об’єктів ще не достатньо 

вивчені, застосування сучасних засобів і підходів може істотно оновити 

знання у цій галузі.  

Основні результати проведених досліджень за даним розділом 

наведено у публікаціях: [37, 38, 39]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОЗЕР ЛИМАНСЬКОЇ ГРУПИ ТА ДІЛЯНКИ 

РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 

 

З метою забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів, що 

розміщені в зоні впливу енергетичних об’єктів, проведено дослідження озер 

Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець. Методологічною 

основою дисертаційного дослідження є екосистемний підхід, який враховує 

особливості екологічного стану водних об’єктів під впливом природних та 

антропогенних чинників 

Для забезпечення екологічної безпеки поверхневих вод, що 

розташовані в зоні техногенного впливу, необхідним є вирішення певних 

задач, що дозволить врахувати, як природні характеристики території так і 

особливості впливу техногенного об’єкту. У роботі запропоновані 

послідовність дій підвищення екологічної безпеки водних екосистем в зоні 

впливу енергетичних комплексів. 

Визначено, що обґрунтування теоретичних основ оцінок техногенного 

впливу на поверхневі води, розроблення та пошук за їх допомогою 

оптимальних форм управління екологічною безпекою є одним з основних 

напрямків досліджень. 

Обстеження водних об’єктів дозволило простежити за змінами 

гідрохімічного, гідробіологічного режиму від озера Світличне до 

р. Сіверський Донець та визначити спроможність водних об’єктів до 

самоочищення. 

Встановлено, що для забезпечення екологічної безпеки досліджуваних 

поверхневих вод необхідним є застосування елементів системного аналізу за 

умов виконання комплексних екологічних досліджень в районі розташування 

Зміївської ТЕС, що дозволить врахувати особливості впливу техногенного 

об’єкту та природні характеристики території. Проведені дослідження 
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дозволили визначити ступінь забрудненості озер Лиманської групи, їх 

здатність до самоочищення, спрогнозувати техногенний вплив Зміївської 

ТЕС на озера та визначити вплив останніх на формування якості води 

річки Сіверський Донець. 

 

2.1 Етапи проведення та методи досліджень формування 

екологічного стану вод озер Лиманської групи та річки Сіверський 

Донець 

 

У першому розділі наведені результати аналізу існуючого досвіду 

вивчення процесів формування екологічного стану поверхневих вод та 

здатності їх до самоочищення, розглянутий у першому розділі. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є екосистемний 

підхід, який враховує особливості екологічного стану водних об’єктів під 

впливом природних та антропогенних чинників [50, 51]. 

Забезпечення екологічної безпеки поверхневих вод в зоні впливу ТЕС 

можна досягти виконуючи наступні послідовні етапи (рис. 2.1):  

1) збір, обробка, аналіз вихідних даних і усереднення величин кожного 

показника екологічного стану водного об’єкта за обраний період часу;  

2) кореляційний та регресійний аналіз для визначення  ролі зовнішніх 

впливів та внутрішньоводних процесів у формуванні якості води 

поверхневих вод на основі багаторічних даних спостережень гідрохімічних 

та гідробіологічних показників; 

3) оцінка екологічного стану поверхневих вод для визначення 

пріоритетних факторів впливу та самоочисної здатності вод; 

4) створення прогнозної моделі екологічного стану поверхневих вод з 

урахуванням змін гідрохімічних показників та рівня антропогенного впливу 

за методом Хольта;  

5) Побудова масо-балансової моделі водної екосистеми для  оцінки 

техногенного та природного впливу на поверхневі води, що включає вплив 
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господарських та промислових стічних вод, стоку з вище розташованого 

водного об’єкту, поверхневого та підземного стоку з площі водозбору, 

атмосферних опадів, викидів ТЕС; 

6) Обґрунтування водоохоронних заходів щодо підвищення екологічної 

безпеки водних екосистем в зоні впливу енергетичних комплексів. 

 

 

Рисунок 2.1 – Алгоритм послідовних дій з метою забезпечення екологічної 

безпеки водних екосистем в зоні впливу енергетичних комплексів  

 

Головним компонентом дисертаційного дослідження є формування 

якості вод озер Лиманської групи (Сухий Лиман, Світличне, Комишувате, 
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Чайка, Личове) та р. Сіверський Донець (від с. Черкаський Бишкин вниз за 

течією до смт. Червоний Донець) в зоні впливу Зміївської ТЕС. 

Дослідження проводилось у три етапи: підготовчий, польовий та 

аналітичний. Протягом підготовчого етапу проводилося обґрунтування 

вибору місць відбору проб з метою охопити та послідовно простежити за 

змінами гідрохімічного, гідробіологічного режиму від озера Світличне до 

р. Сіверський Донець та визначити спроможніть водних об’єктів до 

самоочищення.  

На другому етапі дослідження було проведено ряд натурних досліджень 

екологічного стану озер Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець, за 

участю автора, у 2016–2018 роках. Основні результати цих робіт відображено 

у роботах [52, 53]. Загальна кількість проб води складала 140 зразків; донних 

відкладів – 70; зразків біоти – 225, елементовизначень – 2240. Для обробки 

результатів та аналізу даних використано хімічні, мікробіологічні та 

гідробіологічні методи досліджень [54–56]. 

Протягом третього етапу було проаналізовано архівні матеріали та 

матеріали власних досліджень щодо формування екологічного стану озер 

Лиманської групи та р. Сіверський Донець в зоні впливу Зміївської ТЕС за 

період з 1995 р. по 2018 рр. 

Базу ретроспективних даних, на основі якої було виконано розрахунки 

дослідження сформовано на фондових матеріалах [57] та доповнено 

результатами власних досліджень.  

Для визначення пріоритетних факторів впливу на екологічний стан 

групи озер та оцінки якості досліджуваних поверхневих вод використано 

методи екологічної оцінки (систематизації, аналізу, класифікації).  

Для визначення ролі зовнішніх впливів та внутрішньоводних процесів 

у формуванні якості води в озерах використано методи кореляційного та 

регресійного аналізу [58, 59]. 

Для виконання прогнозних розрахунків формування якості 

поверхневих вод річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи 



50 

використано метод Хольта [60, 61]. 

Балансовий метод використано для оцінки техногенного (надходження 

господарчо-побутових та промислово-зливових стічних вод Зміївської ТЕС 

та смт. Слобожанське) та природного впливу (фільтраційні втрати із озера) 

на досліджувані поверхневі води [62, 63]. 

Розрахунки, узагальнення та графічну візуалізацію виконано за 

допомогою прикладної програми статистичної обробки даних Microsoft 

Excel. Для побудови кореляційних та прогнозних моделей використана 

програма статистичного аналізу STATISTICA 10.  

За допомогою зазначених методів досліджень було враховано вплив 

природної та антропогенної складової навколишнього середовища під час 

вирішення задач обґрунтування та розробки заходів, щодо забезпечення 

екологічного благополуччя озер і запобігання забруднення річки Сіверський 

Донець. 

 

2.1.1 Вибір та обґрунтування ділянок досліджень 

 

Територія навколо Зміївської ТЕС у радіусі 21 км вважається зоною 

наявного впливу, територія у радіусі 30 км – зоною можливого впливу 

підприємства. Водні об’єкти Лиманської групи на яких проводились 

дослідження потрапляють до зони явного впливу підприємства, оскільки всі 

потрапляють до кола радіусом 7,7 км від джерела викиду. Найближча 

відстань до берегової лінії оз. Світличне від труб енергоблоків становить 

близько 4,7 м, до оз. Чайка відстань становить 4,63 км, до Личового – 6,5 км 

(місце скиду стічних вод з Чайка), і до місця впадіння в р. Сіверський Донець 

7,3 км. Найвіддаленішою є західна берегова лінія ур. Комишуватого, відстань 

до неї складає близько 7,65 км.  

Під час проведених досліджень використано метод вибіркового 

обстеження озер Лиманської групи та р. Сіверський Донець, за рахунок якого 

відбирались проби у точках, що розташовані на різних ділянках водного 
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об’єкта. Пункти пробовідбору було розташовано у місцях, які 

характеризують найбільш типові біотопи для кожного з озер. Точки відбору 

розташовані таким чином, щоб охопити та послідовно простежити за змінами 

гідрохімічного, гідробіологічного режиму від озера Світличне до р. 

Сіверський Донець та визначити спроможність водних об’єктів до 

самоочищення [64].  

Вибір пунктів проводився з урахуванням морфометричних 

характеристик водних об’єктів. Точки відбору розташовані таким чином, щоб 

охопити та послідовно простежити за змінами гідрохімічного, 

гідробіологічного режиму від озера Світличне до р. Сіверський Донець та 

визначити спроможність водних об’єктів до самоочищення. Для проведення 

моніторингових спостережень на озерах Лиманської групи було вибрано 

наступні пункти: пункт №1 – розташований в південно-західній частині озера 

Світличне; пункт № 2 – в західній частині урочища Сухий Лиман, в 

літоральній зоні; пункт № 3 – в південній частині урочища Комишуватого в 

протоці, що поєднує його з озером Чайка; пункт № 4 – в південній частині 

озера Чайка в протоці (місце надходження стічних вод Зміївської ТЕС, 

с. Слобожанське та вод золовідвалу); пункт № 5 – у місці приймального 

ковша насосної станції, звідки перекачується вода до озера Личового; пункт 

№ 6 – в верхній, південній частині озера Личове. Для проведення 

моніторингових спостережень р. Сіверський Донець було вибрано пункти: 

пункт № 7 – ділянка р. Сіверський Донець (с. Черкаський Бишкин) та пункт 

№ 8 – ділянка р. Сіверський Донець (смт. Донець). 

На кожному водному об’єкті досліджувалась літоральна та пелагіальна 

зона. Оскільки пелагіальні біоценози відрізняються за своїми структурно-

функціональними характеристиками від літоральних то на досліджених 

водних об’єктах, було визначено станції в центральній частині озер. Схема 

розміщення пунктів відбору проб на озерах Лиманської групи та ділянці 

р. Сіверський донець (від с. Черкаський Бишкин до смт. Донець) приведена 

на рис. 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Схема розміщення пунктів відбору проб на озерах Лиманської 

групи та ділянці р. Сіверський донець (від с. Черкаський Бишкин до 

смт. Донець) 

 

При виборі станцій спостереження враховувались особливості 

гідрологічного режиму озер. Відбір проб здійснювався, як правило і в 

центральній частині озер, і в місцях притоку води з вище розташованих 

водоймищ.  

 

2.1.2 Методи відбору та лабораторної обробки проб 

 

Матеріалом для виконання даної роботи стали результати 

експедиційних досліджень озер Лиманської групи (Світличне, Комишувате, 

Чайка та Личове) та ділянки р. Сіверський Донець (від с. Черкаський Бишкин 

до смт. Донець). Дослідження проведені у складі комплексних експедицій 
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Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, з 

охопленням всіх сезонів. 

Проби для гідрохімічного аналізу відбиралися у відповідності із 

загальноприйнятими в гідрохімії методиками за допомогою батометра 

системи Рутнера об’ємом 2 л.  

Відбір проб води проводився відповідно до ДСТУ ISO 5667–4–2003 

«Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб 

із озер, штучних і природних водойм. Частина 6. Настанови щодо відбирання 

проб води з річок та інших водотоків.» [54]. Аналіз проб води виконувався в 

лабораторних умовах відповідно до методик, допущених до використання 

Свідоцтвом про атестацію Аналітичного центру УКРНДІЕП № 100–

3714/2010 від 26.07.2010 р.. 

Для з’ясування питання про наявність відмінностей у концентраціях 

гідрохімічних показників по водоймам, дані всіх гідрохімічних зйомок було 

згруповано до відповідних вибіркових сукупностей. За отриманими даними 

розраховувались середні, найбільш імовірні концентрації гідрохімічних 

показників. Статистична обробка даних проводилась з використанням 

програми STATISTICA 10 [65]. 

Для загальної характеристики якості води визначалися: 

1) фізичні показники та показники кисневого режиму: температура, 

прозорість, завислі речовини, рН, розчинений кисень, БСК5, ХСК; 

2) біогенні речовини: азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, 

фосфор фосфатів; 

3) показники сольового складу: сульфати, хлориди, кальцій, магній, 

загальна жорсткість. 

Визначення гідрохімічних показників якості води проведено відповідно 

наступним методичним документам:  

– МВВ № 081/12-0651-09 «Води зворотні, поверхневі, підземні. 

Методика виконання вимірювань масової концентрації нітрат-іонів 

фотоколориметричним методом»; 
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– МВВ  № 081/12-0106-03 «Води зворотні, поверхневі, підземні. 

Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів 

фотоколориметричним методом з реактивом Неслера»; 

– МВВ № 081/12-0879-13 «Води зворотні, поверхневі, підземні. 

Методика виконання вимірювань масової концентрації ортофосфатів 

фотоколориметричним методом»; 

– МВВ № 081/12-0644-09 «Води зворотні, поверхневі, підземні. 

Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію 

титриметричним методом»; 

– МВВ 081/12-0004-01 «Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом 

аргентометричного титрування»; 

– МВВ № 081/12-0177-05  «Методика виконання вимірювань масової 

концентрації  сульфатів титриметричним методом»; 

– МВВ № 081/12-0647-09 «Води зворотні, поверхневі, підземні. 

Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню (ХСК) 

спектрофотометричним методом»; 

– МВВ 081/12-0014-01«Методика виконання вимірювань біохімічного 

споживання кисню (БСК5)»; 

– МВВ 081/12-0008-01 «Поверхневі та очищені стічні води. Методика 

виконання вимірювань розчиненого кисню методом йодометричного 

титрування за Вінклером»;  

– МВВ  № 081/12-0107-03 «Методика виконання вимірювань масової 

концентрації марганцю фотоколориметричним методом з персульфатом 

амонію».  

Основні гідрохімічні показники, що вивчались на водних об’єктах, 

аналітичні методи їх визначення та прилади, які використовувались, 

приведено в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Компоненти хімічного складу, що вивчались на водних 

об’єктах у районі впливу Зміївської ТЕС та методи їх визначення 

№ Гідрохімічні 

показники 

Зміст методів та прилади, що використовувались 

1 Температура, 

водневий показник 

та мінералізація 

Електропотенціометричний – «Eijkelkamp 18.28» 

Визначення проводились in situ 

2 Прозорість  Метод Снеллена – за стандартним шрифтом  

3 Кисень Метод Вінклера 

4 Азот амонійний; 

азот нітратний; азот 

нітритний; фосфор 

фосфатів 

Фотоколориметричне визначення з використанням 

КФК-2М за методом калібрувального графіка, 

побудованого за стандартними розчинами 

5 Хімічне споживання 

кисню (ХСК) 

Об’ємний метод за Кубелем 

6 Біохімічне 

споживання кисню 

(БСК5) 

Склянковий метод – за різницею між вмістом 

кисню до та після інкубації проб у темряві 

протягом 5 діб під час 20°С без доступу повітря. 

7 Гідрокарбонати, 

хлориди, кальцій, 

жорсткість, лужність 

Об’ємний метод 

8 Сульфати Фототурбодиметричний метод з використанням 

КФК-2М 

9 Магній За різницею між жорсткістю і вмістом кальцію в 

мг-екв. формі 

10 Завислі речовини Ваговий метод з фільтрацією проб після їх відбору 

11 Залізо, марганець, 

цинк 

Атомно-абсорбційний спектрофотометр «Ніtасhі Z 

8000» 

 

 

Однією з важливих умов отримання об’єктивної та репрезентативної 

гідрохімічної інформації є застосування новітніх методик аналізу природних 

вод з використанням загальновідомих інструментальних методів. 

Використано, головним чином, такі методи, як електропотенціометричний, 

атомно-абсорбційний, тонкошарової хроматографії, полум’яної фотометрії 

тощо.  
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Для обробки та аналізу даних експериментальних досліджень 

застосовувалась математико-статистична обробка результатів, 

ретроспективний аналіз і камерально-аналітичні методи. 

Оцінка якості води за гідрохімічними показниками виконувалась згідно 

«Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями» [117], шляхом визначення значення трьох блокових індексів 

якості води, а саме для індексу забруднення компонентами сольового складу 

(I1), для трофо-сапробіологічного еколого-санітарного індексу (I2), для 

індексу специфічних показників токсичної дії (I3). Маючи значення блокових 

індексів якості води, визначалась їх належність до певного класу та категорії 

якості води за допомогою системи екологічної класифікації.  

Проби фітопланктону відбирали за допомогою батометра системи 

Рутнера, об’ємом 2 л. Проби оброблялись за загальноприйнятими в 

гідробіології методами [66]. 

Проби зоопланктону відбиралися за допомогою сітки Джеді (діаметр 

вхідного отвору 18 см, газ № 73) [67]. Вибір станцій проводився з огляду на 

гідроморфометричні характеристики озер. У центральній частині озер 

застосовувався тотальний лов від дна до поверхні, на мілководді та у 

заростяморфх відбір проб планктону проводився шляхом проціджування 100 

л води. Фіксація здійснювалася 40 % розчином формаліну (вливалося 

відповідно 1/20 або 1/10 об’єми формаліну відносно об’єму проби). Проби 

оброблялись в камері Богорова під мікроскопом з цифровою фотонасадкою. 

При високій чисельності організмів, проводилась вибірка штемпель-

піпеткою, що містила не менше 100 особин – це забезпечувало високу 

точність оцінки вибірки (похибка не більше 10 %). Вимірювання лінійних 

розмірів проводилось за допомогою окуляр-мікрометра з ціною поділки 

50 мкм.  

При визначенні біомаси зоопланктону використовувалась сира 

(формалінова) вага організмів, з урахуванням розмірів, за таблицями 
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Мордухай-Болтовського Ф. Д. (1954) або за формулами Щербакова А. П. 

(1952), Балушкіної О. Ф. та Вінберга Г. Г. (1979).  

Визначення видового складу здійснювалося з використанням основних 

визначників планктонних безхребетних. Для сапробіологічної оцінки 

екологічного стану озер Лиманської групи застосовувався метод 

сапробіологічного аналізу за Пантле-Букком у модифікації Сладечека (1973) 

з використанням значень індивідуальної сапробності та індикаторної 

значущості організмів зоопланктону [68].  

Кількісні проби макробезхребетних відбиралися за допомогою 

дночерпака Петерсена, якісні проби відбиралися скребками, розмір стальної 

смуги 20х2 та 40х2,5 см. При відборі проб макробезхребетних враховувались 

вимоги стандарту ISO 7828–1985. Для відділення фауни від ґрунту пробу, в 

якій знаходяться бентосні організми, поміщали у тару, після чого круговими 

рухами змучували, не даючи мулу та організмам сісти на дно, воду з тари 

виливали в сачок-промивалку діаметром 40 см з мішком із млинового газу № 

18. Після цього в таз добавлялась вода та дії повторювались до тих пір, поки 

вода не ставала достатньо чистою, щоб можна було проконтролювати, що з 

проби вже не вимиваються живі організми. Після цього залишки ґрунту 

проглядались з метою вилучення молюсків та інших організмів, які не були 

вимиті в сачок. Вміст сачка переносився до пластикової банки і фіксувався. 

Фіксація проб проводилась розчином формаліну [68].  

Обробка проб здійснювалась в лабораторних умовах з визначенням до 

виду крупних форм на мікроскопі МБС-9. Кінцева ідентифікація виявлених у 

пробах представників макробезхребетних виконувалась з використанням 

мікроскопа тринокуляра «MIOMED – 5» з цифровою фотонасадкою «Canon 

Power Shot A520».  

Різноманіття біоценозів зоопланктону та макробезхребетних проводилася 

шляхом розрахунку індексу Шеннона (Shannon, Weawer, 1949) [69]. 
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2.2 Природні чинники формування екологічного стану озер 

Лиманської групи та ділянки річки Сіверський Донець (від 

с. Черкаський Бишкин до смт. Донець) 

 

Формування екологічного стану  озер Лиманської групи та ділянки 

р. Сіверський Донець (від с. Черкаський Бишкин до смт. Донець) 

визначається комплексним впливом природних факторів, зокрема: клімату, 

рельєфу, геологічної будови, гідрогеологічних умов, грунтово-рослинного 

покриву території водозбору.  

Екологічний стан  поверхневих вод обумовлюється інтенсивністю 

атмосферних опадів та їх інфільтрацією, випаровуванням, транспірацією 

частини вологи рослинами та періодом межені. 

Основне джерело живлення водних об’єктів в регіоні – снігове, що 

складає в середньому 75 %. Дощове живлення поступається сніговому, його 

доля складає в різні роки від 10 до 28 % [70]. Роль підземного живлення 

Лиманської системи незначна, виключенням складає лише озеро Світличне, 

живлення якого переважно дощове.  

Влітку гідрологічний режим непостійний, спостерігається скорочення 

площ водної поверхні, а після дощів іноді відбуваються розливи. За рахунок 

осінніх дощів, до початку льодоставу, відбувається поступове заповнення 

водних об’єктів.  

У весняний період та під час ливневих паводків виникає гідрографічна 

мережа у вигляді постійних струмків та тимчасових водотоків. Вона 

розвинута посередньо.  

У внутрішньорічному стоці доля весняного стоку складає 62 %, літньо-

осіннього – 31 %, зимового – 7 %. За величиною показника умовного 

водообміну озера відносяться до водоймищ з середнім водообміном. 

Найменший водообмін спостерігається в озері Світличне. 

За даними спостережень метеорологічної станції смт. Слобожанське, 

середньобагаторічна кількість опадів в районі розташування озер за період з 
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1990 по 2018 роки складала близько 570 мм.  

Таким чином територія відноситься до зони достатнього зволоження, 

що забезпечує вимивання розчинних речовин на водозборі та надходження їх 

до водних об’єктів впливаючи при цьому на формування їх гідрохімічного 

режиму. 

 

2.2.1 Фізико-географічні умови формування екологічного стану 

поверхневих вод озер Лиманської групи та ділянки річки Сіверський 

Донець  

 

В орографічному відношенні район дослідження являє собою ерозійно-

акумулятивну рівнину з коливанням абсолютних висот від плюс 79,0 м у 

заплаві р. Сіверський Донець до плюс 105,0–116,0 м у південній, південно-

західній частині території і 105,0–106,0 м на північному сході та півночі [71]. 

Загальне зниження поверхні направлено до долини р. Сіверський Донець.  

Вододіл близько підходить до правого берега річки та далеко відступає 

від лівого, в результаті чого правий схил високий і крутий, а лівий – пологий, 

рівнинний. Кути нахилу правого берега біля 12–160, лівого – 0–40. 

Крім природних форм рельєфу в районі досліджень є техногенні 

форми, пов’язані з діяльністю промислових підприємств, зокрема золовідвал 

Зміївської ТЕС, дренажні канави, та інш. 

Гідрографічна мережа представлена р. Сіверський Донець і системою 

старичних озер. Річка Сіверський Донець – найбільш значна притока р. Дон і 

4-та за величиною річка України. Середня ширина русла складає 40–60 м, 

глибина – 1,25–3,5 м, на плесах – 0,2–0,5 м [71]. 

В загальному річному стоці підземне живлення річки складає 50–60 % 

для маловодних років і 20–50 % – для багатоводних. Основне живлення до 

40–80 % річного стоку річка Сіверський Донець одержує в період весіннього 

сніготанення.  
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Велику роль в живленні р. Сіверський Донець відіграє скидання 

промислових та господарсько-побутових стічних вод, в результаті чого 

відбувається забруднення річкової води. Мінералізація води при цьому 

змінюється в період межені від 1,5 до 2,2 г/дм3.  

За хімічним складом в природних умовах вода зазвичай 

характеризується як гідрокарбонатно-сульфатна, гідрокарбонатно-хлоридна, 

кальцієва, натрієва. У випадку забруднення промисловими стічними водами-

переважають хлоридні іони [72]. Заплава річки рясніє мілкими часто 

заболоченими озерами та болотами. 

Група Лиманських озер (Світличне, Сухий Лиман, Комишувате, Чайка, 

Личове) пов’язані генетично – вони є старицями р. Сіверський Донець і 

утворилися в результаті переміщення її русла . 

Найбільше озеро на території – Лиман, площа водного дзеркала складає 

близько 12 км2. В даний час це озеро є водоймою-охолоджувачем Зміївської 

ТЕС з оборотною системою водозабору і підкачкою води з 

р. Сіверський Донець. Берега озера пологі, місцями спостерігається ерозія.  

Озеро Світличне найменше за розмірами з досліджуваних озер, його 

площа становить 0,353 км2. Особливістю озера Світличне, розташованого в 

центрі селища Лиман, є те, що воно оточене практично за  периметром 

присадибними ділянками та городами. Озеро Світличне через протоку має 

гідрологічний зв’язок з оз. Комишуватим. Ширина протоки 4,0 м, довжина – 

180,0 м, глибина – 1,6 м.  

Урочище Сухий Лиман – відомий орнітологічний заказник місцевого 

значення, що займає площу 2,0 км2, глибиною в середньому до 1,5 м. 

Раритетна орнітофауна представлена понад 20  видами. Через озеро 

прокладені дренажні канали, об’єднані головним каналом, по якому вода 

перекачується в оз. Комишувате. 

Озеро Комишувате займає площу 2,23 км2. Загальний периметр 

становить 6,61 км, глибина в середньому 1,4 м. Озеро знаходиться в стадії 

заторфовування, воно настільки сильно заросло вищою водною рослинністю, 
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що площа відкритих плес складає близько 8–10 %. Дно мулисте, мул 

практично повністю складений слабко розкладеними органічними 

залишками. 

Озеро Чайка має площу 1,71 км2, глибина в середньому 1,0 м. Значна 

частина водоймища поросла вищою водною рослинністю, в результаті чого 

озеро являє собою лабіринт відкритих плес, що сполучаються між собою. 

Дно мулисте, топке, мул складається в основному з рослинних залишків. 

Після пуску Зміївської ТЕС та проведення гідромеліоративних робіт в зоні 

розміщення підприємства, озеро Чайка стало водним об’єктом, що приймає 

об’єднаний стік від озера Комишувате, очисних споруд смт. Слобожанське, 

освітлених вод золовідвалу Зміївської ТЕС та дренажні води золовідвалу.  

Озеро Личове розташоване на першій заплавній терасі р. Сіверський 

Донець, утворилось в результаті переміщення її русла та є старицею річки. 

Площа дзеркала складає 0,98 км2. В 1964 році було збудовано штучний 

скидний канал-проріз з оз. Личове до р. Сіверський Донець для відведення 

скидної води, що потрапляє до північної частини водоймища по 

трубопроводу з оз. Чайка.  

 

2.2.2 Кліматичні передумови формування екологічного стану 

поверхневих вод озер Лиманської групи та ділянки річки Сіверський 

Донець 

 

Район розташування озер Лиманської групи за природно-кліматичними 

умовами відноситься до лісостепової зони України. Аналіз кліматичних умов 

проводився на основі багаторічних спостережень метеорологічної станції 

смт. Слобожанське (рис. 2.3).  

За період, що розглядається (1990–2018 рр.) середньобагаторічна 

температура повітря складала 8,2  оС [73]. Середньомісячна температура 

вище 0 оС спостерігається з квітня до листопаду. Інтенсивне зниження 

температури починається з вересня. 
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 Рисунок 2.3 – Кліматичні умови Зміївського району [73]  

 

Весна характеризується переходом середньодобових температур 

повітря за 0 оС. Це, як правило, починається в 20 числах березня. Однак 

бувають відхилення в ту чи іншу сторону. Найбільш інтенсивне підвищення 

температури відмічається з березня до травня. 

Від’ємні середньомісячні температури повітря відмічаються в 

листопаді. Для зимового періоду характерна нестійка погода, морози 

змінюються відлигами, сніг – дощем. Це пояснюється чергуванням 

циклонічних та антициклонічних процесів, зміною руху повітряних мас. 

За період, що проаналізовано, середньомісячна температура повітря 

була від’ємною в грудні. Холодний період (з температурою повітря 
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нижче 0 оС) триває, як правило 125 днів. Глибина промерзання ґрунту 

складає в середньому 70,0 см, досягаючи в окремих місцях 160,0 см. 

Літній період помірно теплий, іноді жаркий, з достатньою кількістю 

опадів. Самий теплий місць –  липень. Його середньомісячна температура за 

період з 2000 по 2018 рік коливалася від 19,5 оС до 25,1 оС. 

Для місцевості, яка досліджується, характерний континентальний 

клімат. Середньобагаторічна кількість опадів в районі за період з 2000 по 

2018 рік складає 567,3 мм. Це відповідає достатній зоні зволоження. Основна 

кількість опадів (348,0 мм) припадає на теплий період (квітень-жовтень). В 

холодний період року (листопад-березень) в середньому випадає 180,0 мм 

опадів. В середньому кількість опадів складає від 520,0 мм до 570,0 мм. 

Відносна вологість повітря в середньому становить 73 %. Вітри – змінні, як 

за напрямом так і за швидкістю. Зимою переважають вітри східного, 

південно-східного та західного напрямку, весною – вітри південного і 

південно-східного напрямку, літом – західні і північно-західні, восени – 

західні та південно-західні (рис. 2.3). 

Сумарна сонячна радіація складає 95 ккал/см2 за рік. На протязі року її 

величина коливається від 1,6 ккал/см2 у грудні до 15,2 ккал/см2 в червні. За 

період з квітня по вересень сумарна сонячна радіація складає 73,4 ккал/см2, 

тобто біля 80 % річної суми. Співвідношення між прямою та розсіяною 

радіацією в середньому за рік близькі за своїми значеннями, але в теплий 

період року переважає пряма, в холодний – розсіяна радіація [74]. 

Важливим чинником кліматоутворення є циркуляційні процеси, що 

проявляються у формуванні і переміщенні повітряних мас і атмосферних 

фронтів у зв’язку з нерівномірним прогріванням земної поверхні. Над даною 

територією формується місцева повітряна маса – континентальне повітря 

помірних широт, повторюваність якого у середньому за рік складає 42 %. 

В середньому за рік переважаючим є західне перенесення повітря. 

Відсоткова повторюваність напрямків вітру надана у табл. 2.2 [75]. 
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Таблиця 2.2 – Повторюваність (%) напрямку вітру 

Місяць 

Напрямки вітру 

*Пн. 
Пн.-

Сх. 

Сх. 
Пд.-

Сх. 

Пд. 
Пд.-

Зх. 

Зх. 
Пн.-

Зх. 

Штиль 

Січень 8,8 11,1 23,4 17,8 9,9 9,1 11,0 8,9 13,6 

Лютий 7,7 10,3 25,0 18,2 10,8 9,5 10,3 8,0 10,7 

Березень 6,4 11,9 26,1 16,0 10,9 11,2 10,1 7,4 11,5 

Квітень 8,5 12,3 21,6 18,6 11,9 9,2 9,0 8,8 14,2 

Травень 11,3 15,6 21,7 15,5 8,7 8,2 10,3 8,8 18,4 

Червень 16,2 15,6 13,0 9,3 9,0 8,3 13,0 15,5 23,8 

Липень 16,0 15,8 12,0 7,9 6,8 7,2 17,3 17,0 23,5 

Серпень 17,6 18,3 17,0 10,2 4,4 6,2 13,0 13,3 24,3 

Вересень 12,1 12,2 14,6 11,4 7,0 11,5 16,7 14,4 23,5 

Жовтень 8,9 8,2 12,3 14,4 10,5 13,0 18,6 14,0 18,8 

Листопад 6,0 7,8 17,4 15,8 11,7 16,0 17,2 8,1 11,5 

Грудень 7,0 7,6 15,7 18,7 11,8 13,3 15,1 10,8 12,9 

Відсоткова 

повторю-

ваність 

напрямку 

вітру за 

рік 

10,4 12,2 18,4 14,7 9,6 10,3 13,4 11,1 17,3 

*Примітка – Пн. – північний, Пн.-Сх. – північно-східний, Сх. – східний, Пд.-Сх. – 

південно-східний, Пд. – південний, Пд.-Зх. – південно-західний, Зх. – західний та Пн.-Зх. – 

північно-західний напрямки вітру.  

 

У зимовий період атмосферні інверсії можуть утримуватись впродовж 

усієї ночі та дня, навіть декілька діб, створюючи небезпечні смогові ситуації. 

У літній період смогові ситуації можуть створюватись при встановленні сухої 

та спекотної погоди. Вітри при цьому: південно-східні, південні (слабкий 

суховій) або зовсім відсутні. Атмосферний тиск росте або має нульову 

тенденцію. У осінньо-зимовий період на території Зміївського району 

спостерігаються димові смоги, що обумовлено викидами Зміївської ТЕС. 
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2.2.3 Геологічна будова території в районі розміщення 

Зміївської ТЕС 

 

Формування гідрологічного та гідрохімічного режимів озер, що 

знаходяться в зоні впливу Зміївської ТЕС та стану якості води в 

р. Сіверський Донець в значній мірі визначається природно-техногенними 

факторами: геологічною будовою, гідрогеологічними умовами, умовами 

взаємозв’язку підземних та поверхневих вод. 

Геологічна будова. Стратіграфія. В геологічній будові регіону 

приймають участь різні за віком відклади – палеозойські, мезозойські та 

кайнозойські [76]. 

Умови їх накопичення, літологічний склад і участь на різних етапах 

геологічної історії визначають морфологічні особливості рельєфу, напрям і 

глибину ерозійних систем, конфігурацію берегів р. Сіверський Донець, 

умови залягання та руху підземних вод. 

У зв’язку з тим, що у вирішенні поставлених задач значну роль 

відіграють ґрунтові води та перші від поверхні взаємопов’язані горизонти 

міжпластових вод, опис геологічної будови території приводиться лише в 

межах цієї частини геологічного розрізу. 

В геологічній будові території розміщення системи Лиманських озер  

беруть участь крейдові, палеогенові та четвертинні осадові породи.  

Крейдова система (К). Крейдові відклади розкриті на глибині 86,0 м і 

характеризуються мергельно-крейдяною товщею. Відклади крейдової 

системи в межах району мають повсюдне поширення та представлені нижнім 

(К1) та верхнім (К2) відділами. 

Туронський, кон’якський, сантонський, кампанський і маастрихтський 

яруси представлені товщою білої, сірувато-білої крейди та крейдоподібного 

мергелю. При неглибокому заляганні (до 100 м) від поверхні землі верхня 

частина мергельно-крейдової товщі тріщинувата.  

Глибина залягання верхньокрейдових порід змінюється від 44,0–60,0 м 
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в заплаві р. Сіверський Донець до 100,0–140,0 м на вододілах. Загальна 

потужність змінюється в межах 354–690 м. 

Палеогенова система (P). Палеогенові відклади розвинені на території 

досліджень досить широко і залягають на розмитій поверхні крейдових порід 

маастрихтського ярусу. Вони представлені сумською свитою паліоцену, 

канівською, бучацькою, обухівською свитами еоцену та межигірською 

свитою олігоцену. 

Четвертинна система (QI-IV). Відклади четвертинного віку на території 

досліджень мають широке розповсюдження і представлені представлені 

комплексом континентальних утворень від нижньочетвертинного (QI) до 

сучасного (QIV) віку: алювіальними, делювіальними, еолово-делювіальними 

утвореннями. Значне місце займають алювіальні та еолово-делювіальні типи 

порід, інші мають другорядне значення.  

Алювіальні відклади (аQI-IV) складають заплаву і четвертинні тераси 

р.  Сіверський Донець та днища балок. Відклади представлені чорно-бурими, 

мулистими глинами, легкими суглинками та пісками сірими, жовтувато-

сірими, кварцовими, різнозернистими, глинистими з прошарками супісків та 

піщанистої глини. Потужність алювіальних відкладів в долині р. Сіверський 

Донець змінюється від 6,0 до 22,0 м. 

Еолово-делювіальні й елювіальні відклади (vdeQI-III) утворюють 

суцільний покрив на вододілах, на схилах долини р. Сіверський Донець і на 

алювіальних терасових рівнинах. Вони представлені шаром сірувато-жовтого 

лесовидного суглинку, з карбонатними прожилками  з вираженими 

макропорами, супісками бурими та жовто-бурими, потужністю від 1,0 до 

3,0 м на перших надзаплавних терасах, до 15,0–20,0 м в області плато і на 

пліоценових терасах [76]. 

Практичне значення для вирішення поставлених в дисертаційній роботі 

завдань має водоносний горизонт грутових вод сформований в межах терас 

р. Сіверський Донець, оскільки бучацький і межигірський яруси практично 

безводні. 
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Водоносний горизонт четвертинних відкладень (аQ1-111) представлений 

ґрунтовими водами терас. Водовмісною породою цього водоносного 

горизонту служать давньоалювіальні, переважно, дрібнозернисті та 

тонкозернисті піски, які донизу переходять в середньо – та різнозернисті. 

Зверху піски прикриті малопотужним шаром лесовидного суглинку. 

Напрямок ґрунтового потоку орієнтований з північного заходу на 

південний схід, тобто від III-ої тераси, через товщу другої до заплави 

р. Сіверський Донець, що підтверджується поступовим підвищенням рівня 

ґрунтових вод в сторону третьої тераси. 

 

2.2.4 Геоморфологічні особливості території 

 

У геоморфологічному відношенні територія належить до долини 

р. Сіверський Донець, де виділяються: власне заплава р. Сіверський Донець, 

перша надзаплавна (дофіновсько-причорноморська), друга надзаплавна 

(вітачевсько-бузька) і третя надзаплавна (прилуцько-удайська) 

пізньоплейстоценові тераси. Вздовж річки тягнеться прируслова гряда, за 

якою заплава постійно знижується у напрямі до другої тераси. 

Загальними для водних об’єктів, що розташовуються на терасах, є 

геологічна будова та склад ґрунтового покриву. Алювіальні відклади заплави 

(заплавна чи лучна тераса) лежать на породах межигірського олігоцену та 

складаються, головним чином, з пісків, супісків і, рідше, суглинків та 

мулистих глин.  

Заплава р. Сіверський Донець у районі досліджень має плоско-

рівнинний рельєф, ширину близько 1,0 км. Абсолютні відмітки поверхні 

змінюються в інтервалі 79,0–80,5 м. Заплава заболочена, у її межах 

розташовані численні озера-стариці (Личове, Криве, Біле, Попово й ін.), 

складена алювієм руслової, заплавної і старичної фацій. Потужність 

алювіальних відкладень коливається від 8,0 до 10,0–15,0 м. Алювіальні 

відклади підстилаються київською та межигірською (харківською) свитами 
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палеогену. Їхня покрівля еродована, абсолютні відмітки в районі 

розташування Лиманських озер становлять 65,0–72,5 м [77]. 

Перша надзаплавна піщана або надлучна (дофіновсько-

причорноморська) тераса фрагментарно простежується уздовж заплави 

р. Сіверський Донець, досягаючи максимальних значень у поперечнику 

0,8 км. Абсолютні відмітки поверхні становить 81,0–85,0 м. Перевищення 

над урізом річки в меженний період складає 4,0–4,5 м. Тераса складена 

породами дофіновського і причорноморського горизонтів – алювіальними 

пісками загальною потужністю до 5–7,5 м. Підошва алювію має абсолютні 

відмітки 69,0–76,0 м [77]. У районі досліджень алювій І-ої надзаплавної 

тераси підстилається відкладами палеогену. 

На північному сході друга надзаплавна тераса примикає до прилуцько-

удайскої. Стик геоморфологічних структур проходить північніше села 

Лиман, територією села Єгорівка. На півдні і південному заході вітачевсько-

бузька тераса також примикає до прилуцько-удайскої, що розвинута тут у 

вигляді остаткового валу, абсолютні відмітки поверхні якого складають 

110,0–116,5 м.  

Таким чином, на території, яка досліджується, відклади вітачевського і 

бузького горизонтів виконують своєрідну подовжену борозну палеорельєфу 

на місці старого русла (або рукава) р. Сіверський Донець, орієнтовану з 

північного заходу на південний схід. 

Вітачевсько-бузька тераса, на якій розташовуються озера Світличне, 

Комишувате, Чайка, складається алювіальними дрібно- і середньо-

зернистими, часто глинистими, пісками. Потужність алювію становить 15,0–

20,0 м. Підошва алювіальних відкладів фіксується на відмітках 76,0–80,0 м. У 

підошві залягають породи палеогену: піски і глини межигірської 

(харківської) свити; алеврити, алевроліти, піщаники обухівської та 

верхньокиївської свити. У верхній частині товщі фрагментарно розвинуті 

суглинки потужністю в середньому 0,5–1,4 м, в одиничних випадках – до 

3,5 м. Просторово суглинні відклади приурочені до крайових частин 
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вітачевсько-бузької тераси в місцях примикання її до прилуцько-удайскої 

геоморфологічної структури.  

 

2.2.5 Гідрогеологічні умови на території розташування 

Зміївськой ТЕС 

 

Відповідно до геологічної будови та гідрогеологічних умов 

виділяються наступні водоносні горизонти, комплекси та водотривкі товщі: 

– водоносний горизонт ґрунтових вод (перший від поверхні), що 

відносяться до верхньочетвертинних алювіальних (а QIII) відкладень;  

– водоносний горизонт підмергельних відкладень палеогену: бучацьких 

пісків і піщаників (P 1–2bс); 

 – водоносний горизонт тріщинуватої зони мергельно-крейдяних 

відкладень верхньої крейди (К2).  

 – сеноман-нижньокрейдяний водоносний комплекс (К1–2). 

Згідно з геологічною будовою в розрізі відкладів, які складають 

територію, що досліджується, присутні 2-і товщі водотривких порід.  

Першим від поверхні регіональним водотривом, витриманим у плані та 

розрізі, є породи обухівської свити еоцену (P2ов), представлені щільними 

мергелями. Їх мінімальна розкрита потужність у районі розміщення 

Зміївської ТЕС складає 10,5 м. У середньому, потужність обухівського 

мергелю, сумарно з одновіковими глинами, на території досліджень 

коливається в межах 20,0–25,0 м.  

Другим від поверхні регіональним водотривом є потужна товща (у 

середньому 650 м) щільних монолітних крейдяноподібних мергелів верхньої 

крейди, що розділяє водоносний горизонт тріщинуватої зони верхньої крейди 

(К2) і сеноман-нижньокрейдяний водоносний комплекс (К1). 

Слід відзначити, що унаслідок відсутності надійного водотриву у 

верхній частині розрізу, алювіальний водоносний горизонт і горизонти 

межигірської і обухівської свит палеогену являють собою єдину водоносну 
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товщу і розглядаються у вертикальному розрізі території як перший від 

поверхні водоносний комплекс [77]. 

Води четвертинних відкладів. Водоносний горизонт 

верхньочетвертинних алювіальних відкладів у літологічному відношенні 

представлений тонко-, дрібно- і средньозернистими, часто – глинистими, 

пісками. У верхній частині розрізу піски переважно тонко- і дрібнозернисті, 

глинисті, у нижній частині розвинуті піщані відклади, дрібно- і 

середньозернистих фракцій. Відповідно, у вертикальному розрізі варіюють і 

значення коефіцієнтів фільтрації: у верхній частині розрізу вони складають 

0,5–3,5 м/доб, у середній і нижній частині водоносної товщі, їхні значення, як 

правило, змінюються від 6,0 до 9,0 м/доб. 

Слід відзначити, що в зоні розміщення Зміївської ТЕС, у плановому 

розподілі коефіцієнтів фільтрації алювіальних відкладів терас простежуються 

області з різними їх значеннями. Область з коефіцієнтами фільтрації, рівними 

5,0–9,0 м/добу, орієнтована з північно-заходу на південний схід і приурочена 

до площі розвитку другої надзаплавної тераси на території розміщення озер 

Сухий Лиман та Світличне, золовідвалу, водойми-охолоджувача, каналу 

підкачки. У крайових (периферійних) частинах значення коефіцієнтів 

фільтрації зменшується на північному сході території і збільшується на 

півдні, південному-заході і південному-сході. У цілому, південна частина 

території досліджень у міру просування від водойми-охолоджувача до 

сучасного русла р. Сіверський Донець  характеризується поступовим 

збільшенням коефіцієнту фільтрації алювіальних порід і утворенням 

своєрідного «фільтраційного схилу». Золовідвал і водойма-охолоджувач 

розміщені на алювіальних пісках з високими – від 6,0 м/добу до 9,0–

10,0 м/добу значеннями коефіцієнтів фільтрації. 

На тлі загальних закономірностей розподілу порід з визначеними, як 

правило, досить високими фільтраційними властивостями, в межах району 

досліджень існують більш дрібні замкнуті області, що характеризуються 

невисокими значеннями коефіцієнтів фільтрації (k = 2,0–4,0 м/добу ): район 
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оз. Чайка і південна частина проммайданчик Зміївської ТЕС, у яких 

фільтраційні характеристики відкладів обумовлюються як природними 

факторами, так і техногенними (порушенням природної структури ґрунтів у 

процесі будівництва, у тому числі вилучення значного обсягу порід і 

заповнення котлованів техногенними ґрунтами з низькими фільтраційними 

властивостями).  

Загальна потужність водонасичених алювіальних пісків складає від 

13,0 до 20,0 м. Піски підстилаються літологічно різнорідними за складом і, 

відповідно, за фільтраційними характеристиками породами палеогену. 

Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів. Регіональне розвантаження відбувається в р. Сіверський 

Донець. Локально ґрунтові води розвантажуються в систему озер і болотних 

урочищ II надзаплавної тераси (оз. Чайка, Світличне, ур. Комишувате, Сухий 

Лиман) та в водойму-охолоджувач. Вододіл ґрунтових вод збігається з 

вододілом поверхневих вод. За хімічним складом води верхньочетвертинного 

алювіального горизонту є переважно сульфатно-гірокарбонатні і 

гідрокарбонатно-сульфатні натрієві.  

Води палеогенових відкладів. Водоносний горизонт підмергельних 

відкладів палеогену  (Р2bс1) складається водонасиченою товщею бучацьких 

пісків і піщаників. Піски різнозернисті, переважно дрібнозернисті; піщаник 

тріщинуватий, дрібнозернистий, рідше – гравелистий. Максимальна сумарна 

потужність бучацьких відкладів складає в середньому 8,0–12,0 м, що 

спостерігається у центральній частині під системою озер Лиманської групи. 

Тут бучацькі відклади заповнюють своєрідну овальну «чашу» у покрівлі 

крейдяних порід, орієнтовану в плані по довгій осі овалу з північно-заходу на 

південний схід. У напрямку до сучасного русла р. Сіверський Донець 

бучацькі відклади повністю виклинюються: породи верхньої крейди 

залягають безпосередньо під водотривкою товщею.  

Значення коефіцієнтів фільтрації змінюються в межах від 0,5 м/доб до 

30,0 м/доб. Неоднорідність водоносної товщі за фільтраційними показниками 
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фіксується південніше розташування Зміївської ТЕС, в напрямку до 

сучасного русла р. Сіверський Донець, де відзначаються як мінімальні, так і 

максимальні значення коефіцієнтів фільтрації. Для центральної частини в 

районі розташування золовідвалу, проммайданчика Зміївськой ТЕС і 

селітебної території с. Лиман, характерні досить однорідні фільтраційні 

властивості: коефіцієнти фільтрації змінюються тут в інтервалі від 1,0 м/доб 

до 3,0 м/доб.  

Регіональний напрямок потоку підземних вод бучацького водоносного 

горизонту – південний, убік сучасного русла р. Сіверський Донець. На 

території досліджень унаслідок тісного взаємозв’язку бучацьких і 

верхньокрейдяних вод, сформувалася депресійна лійка з центром депресії на 

ділянці розміщення водозабірних свердловин на східній окраїні 

с. Черкаський Бишкин. 

Води крейдяних відкладів (К1–2). Водоносний горизонт тріщинуватої 

зони верхньої крейди (К2) відноситься до мергельно-крейдяних відкладень 

маастрихтського ярусу (К2). Потужність горизонту обумовлюється глибиною 

залягання границі ефективної тріщинуватості і складає на території 

Бишкинського водозабору 30 м. Як згадувалося вище, водоносний горизонт 

тріщинуватої крейди разом з бучацькими пісками на території досліджень 

утворює єдину водоносну товщу. Верхнім водотривом горизонту є глини і 

мергелі обухівської свити. Нижній водотрив представлений щільними 

монолітними крейдяноподібними мергелями потужністю понад 600 м.  

Коефіцієнти фільтрації крейдяних відкладів складають: у призаплавній 

частині р. Сіверський Донець – 37 м/доб, на II надзаплавній вітачевсько-

бузькій терасі (південна окраїна водойми-охолоджувача) – 1,8 м/доб. 

Водопровідність становить відповідно 1100 м2/доб і 54 м2/доб. У цілому, на 

терасах р. Сіверський Донець і вододільних ділянках, де відзначається 

занурення покрівлі верхньокрейдяних відкладень, зі зменшенням 

тріщинуватості крейди фіксується погіршення фільтраційних властивостей 

порід та зменшення коефіцієнтів фільтрації. 
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Горизонт напірний. Висота напору над покрівлею крейдяних порід 

складає 30–40 м на надзаплавних терасах р. Сіверський Донець. У 

призаплавній частині глибина залягання рівнів води від поверхні в 

непорушених умовах змінюється від 4,0 до 15,0 м. 

Верхньокрейдяні води використовуються для господарсько-питного 

водопостачання смт. Слобожанське і проммайданчика Зміївської ТЕС. 

Експлуатація водозаборами мергельно-крейдяного водоносного горизонту, 

привела до утворення локальної депресії зі зниженням 35,0 м у її центральній 

частині. У цілому, по Зміївському району водопровідність (km) комплексу 

складає в середньому 610 м2/добу, коефіцієнт п’єзопровідності (а) – 

3,5*106 м2/добу. 

Згідно з результатами проведеного аналізу геологічної будови та 

гідрогеологічних умов на території можна зробити наступні висновки:  

Грунтові води водоносного горизонту верхньочетвертинних 

алювіальних відкладень є незахищеними від забруднення з поверхні. Вони 

найбільш піддаються техногенному впливу та при розвантаженні в 

р. Сіверський Донець відіграють значну роль в формуванні її гідрохімічного 

режиму. 

Характер річкової мережі, відносна однорідність рельєфу території, 

наряду з другими факторами, визначають особливості формування водності 

та якості поверхневих вод, як р. Сіверський Донець так і озер в долині. 

Відносна однорідність території рельєфу території та характер річкової 

мережі наряду з другими чинниками визначають особливості формування 

водності та якості поверхневих вод, як р. Сіверський Донець так і озер в її 

долині. 

Геологічна будова та літологічні особливості гірничих порід 

визначають плановий розподіл коефіцієнтів фільтрації та обумовлюють 

гідрогеологічні умови на території розміщення Зміївської ТЕС. 
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Геоморфологічна будова території досліджень обумовлює:  

– характер розподілу в плані і в вертикальному розрізі алювіальних 

верхньочетвертичних відкладень з різними фільтраційними параметрами; 

– формування локальних вододілів поверхневих і ґрунтових вод в 

області розвитку прилуцько-удайскої надзаплавної тераси (реліктовий 

валовий рельєф у південній частині території); 

– розвантаження ґрунтових вод на північному стику геоморфологічних 

структур – вітачевсько-бузької і прилуцько-удайскої надзаплавних терас, і, як 

наслідок, розвиток в цьому районі процесів підтоплення. 

Характер розподілу ізоліній коефіцієнтів фільтрації свідчить про 

формування найбільш сприятливих за умовами фільтрації напрямків руху 

потоку ґрунтових вод з боку золовідвалу та оз. Чайка: 

– убік водойми-охолоджувача і далі в південно-східному напрямку до 

сучасного русла р. Сіверський Донець; 

– у південному напрямку убік р. Сіверський Донець у районі окраїни 

с. Черкаський Бишкин – оз. Личове. 

 

2.3 Антропогенні чинники формування екологічного стану 

поверхневих вод озер Лиманської групи та ділянки річки Сіверський 

Донець (від с. Черкаський Бишкин до смт. Донець) 

 

Територія Зміївського району, у тому числі й поверхневі води району, 

знаходиться під впливом енергетичного комплексу Зміївської ТЕС. До 

водних об’єктів, що підпадають під вплив Зміївської ТЕС, в першу чергу, 

належать: річка Сіверський Донець на ділянці від с. Черкаський Бишкин вниз 

за течією до с. Червоний Донець, ставок – охолоджувач ТЕС, обвідний 

дренажний канал золовідвалу ТЕС, озера Світличне, Сухий Лиман, 

Комишувате, Чайка та Личове (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Досліджувані водойми а) ур. Сухий Лиман; б) оз. Комишувате; 

в) оз. Чайка; г) оз. Личове; д) р. Сіверський Донець 

 

Формування екологічного стану озер Лиманської групи відбувається 

під впливом надходження забруднюючих речовин з викидами Зміївської 

ТЕС, з поверхневим стоком з водозборів, з фільтраційними втратами та з 

господарсько-побутовими і промисловими стічними водами (рис. 2.5). На 

стан поверхневих вод озера Чайка впливає надходження зокрема: очищених 

господарсько-побутових вод смт. Слобожанське, Зміївської ТЕС і вод 

золовідвалу. Всі категорії стічних вод через оз. Чайка та Личове скидаються у 

р. Сіверський Донець.  
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Рисунок 2.5 – Найбільш значимі фактори, що впливають на формування 

гідрохімічного режиму озер Лиманської групи  

 

Техногенний вплив на якісний склад поверхневих вод (озер, річки) та 

зміна їх природного хімічного складу відбувається під час надходження 

забруднюючих речовин. Залежно від шляхів надходження виділяються 

джерела прямого техногенного впливу, які характеризуються безпосереднім 

надходженням забруднюючих речовин, а саме – водовідведення стічних вод 

та очищених вод золовідвалу Зміївської ТЕС в оз. Чайка і непрямого, через 

природне середовище території, ланцюжком: атмосферне повітря  

поверхневий стік  поверхневі води  ґрунтові води. Джерелами непрямого 

впливу на формування екологічного стану поверхневих вод є: золовідвал, в 

технологічному циклі експлуатації якого передбачена подача золошлакового 

матеріалу гідравлічним способом, що обумовлює вплив на гідрохімічний 

склад поверхневих вод і додаткове інфільтраційне живлення ґрунтових вод 

на невеликій площі; аварійний та експлуатаційний витік з комунікацій на 
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території проммайданчика Зміївської ТЕС; зрошення на північному заході 

території сільськогосподарських угідь. 

Необхідно відзначити, що інтенсивність забруднення поверхневих вод 

залежить в першу чергу від обсягу та концентрацій надходження 

забруднювачів зі стічними водами, тобто від джерел прямого техногенного 

впливу. Джерела непрямого техногенного впливу (через атмосферу) 

обумовлюють меншу інтенсивність, але велику площу забруднення [78]. У 

процесах забруднення поверхневих і ґрунтових вод істотну роль відіграють 

ґрунти зони аерації: з одного боку, ґрунт виконує захисну функцію маючи 

відношення до горизонту ґрунтових вод, з іншого боку, протягом тривалого 

часу, будучи забрудненими, вони виступають джерелами вторинного 

забруднення. 

 

2.3.1 Викиди забруднюючих речовин Зміївської ТЕС в атмосферне 

повітря  

 

Серед стаціонарних джерел забруднення у Харківській області за 

обсягом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря домінує 

Зміївська ТЕС. Вона дає близько 80 % всіх викидів забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами в атмосферне повітря [79]. 

Традиційні способи виробництва теплової й електричної енергії в 

котельних і ТЕС пов’язані з негативним локальним і глобальним впливом на 

водні об’єкти, що зумовлені: викидом в атмосферу таких шкідливих речовин, 

як окиси сірки та азоту, оксиди вуглецю, твердих часток золи, канцерогенних 

органічних речовин, зокрема бензапирену тощо; викидом значних кількостей 

двоокису вуглецю; скиданням мінералізованих і нагрітих вод, споживанням у 

великих об’ємах води. 

Викиди ТЕС обліковуються за двома групами: газоподібні сполуки 

вуглецю, азоту, сірки та тверді, до яких належать пил, зола, сажа та 

суспендовані солі і сполуки важких металів. Важкі метали та їх сполуки 
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присутні у викидах леткої золи пропорційно до їх вмісту в органічному 

паливі, в основному твердому та рідкому. 

Загальна кількість джерел викидів забруднюючих речовин на 

Зміївській ТЕС – 299, які викидають в атмосферне повітря 53 забруднюючі 

80. При цьому сумарний валовий викид забруднюючих речовин складає в 

середньому 134815,60 т/рік. Основними вкладниками в загальний валовий 

викид є димові труби котлоагрегатів блоків № 1–10 (джерела № 1-5). 

Значення максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин в 

розрахункових точках наведені в табл. 2.4  

 

Таблиця 2.4 – Приземні концентрації забруднюючих речовин  

Речовина  

Найбільше значення Найменше значення 

Cmax, 

(ГДК) 

Основні вкладники Cmax, 

(ГДК) 

Основні вкладники 

Дж. № Вклад, % Дж. № Вклад, % 

Пил 

сумарний 

3,695 

р.т. № 11 

X= -1850 

Y=1500 

1 

2 

3 

5 

4 

34,74 

34,55 

18,38 

5,86 

3,03 

1,967 

р.т. № 7 

X= 4800 

Y=-4300 

1 

2 

3 

5 

4 

31,33 

30,37 

20,93 

10,65 

5,63 

Зола 

вугільна 

(ПСК 70–

20) 

5,05 

р.т. № 11 

X= -1850 

Y=1500 

1 

2 

3 

5 

4 

36 

35,64 

19,14 

6,06 

3,14 

2,751 

р.т. № 6 

X= 4875 

Y=-4050 

1 

2 

3 

5 

4 

30,29 

30,08 

21,61 

11,95 

6,06 

Пил 

антрациту 

2,837 

р.т. № 11 

X= -1850 

Y=1500 

2 

1 

3 

31,5 

30,8 

15,9 

1,396 

р.т. № 5 

X= 5325 

Y=-3350 

1 

2 

3 

30,39 

30,3 

19,68 

Ангідрид 

сірчаний 

1,769 

р.т. № 14 

X= -3050 

Y=-50 

2 

1 

3 

4 

5 

29,85 

29,05 

16,34 

11,54 

9,78 

0,535 

р.т. № 2 

X= 175 

Y=850 

2 

1 

43,75 

28,25 

Азота 

двуокис 

3,519 

р.т. № 14 

X= -3050 

Y=-50 

2 

1 

4 

3 

5 

22,17 

22,67 

12,04 

11,42 

10,11 

1,662 

р.т. № 2 

X= 175 

Y=850 

2 21,36 
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Як видно із табл. 2.4 за азотом двуокису, пилом сумарним, золою 

вугільною, пилом антрациту, максимальні приземні концентрації 

перевищують гранично допустимі концентрації для населених місць в усіх 

розрахункових точках. 

Технологічний процес спалювання палива в котлоагрегатах 

супроводжується виділенням димових газів, що містять оксиди азоту, 

сірчаний ангідрид, оксид вуглецю, пил антрациту (кам’яного вугілля), золу 

вугільну та золу мазутну. Вказані забруднюючі речовини, що містяться в 

димових газах котлоагрегатів, надходять в атмосферне повітря після очистки 

від пилу через п’ять димових труб.  Їх доля в сумарному валовому викиді 

ТЕС складає приблизно 99,88 %.  

По ангідриду сірчаному максимальні приземні концентрації 

перевищують гранично допустимі концентрації для населених пунктів 

практично в усіх розрахункових точках, за виключенням р.т. № 2. 

Вміст летючої золи в димових газах після очистки в трьохпільних 

електрофільтрах складає 1200–1300 мг/м3, що значно перевищує існуючі 

норми. Низька ефективність очистки обумовлена недосконалістю конструкції 

електрофільтрів і їх перевантаженням димовими газами із-за великих 

присосів повітря по газовим трактам. 

При незначних коливаннях потужності викиду максимальні приземні 

концентрації різко збільшуються зі зменшенням висоти димової труби від 

250 м (джерела №№ 4, 5) до 180 м (джерело № 3) і 120 м (джерела №№ 1, 2). 

Зона перевищення санітарної норми за вмістом в атмосферному повітрі 

населених пунктів золи вугільної при роботі всіх десяти енергоблоків на 

максимальному навантаженні займає територію в радіусі 16 км від джерел 

викидів котлотурбінних цехів. Основними джерелами забруднення 

атмосферного повітря є три димові труби котлоагрегатів КТЦ №1 (джерела 

№№ 1–3) [81].  
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За даними Регіональної національної доповіді про стан навколишнього 

середовища Харківської області, спостерігається динаміка скорочення 

валових викидів забруднюючих речовин Зміївською ТЕС (табл. 2.5) [81]. 

 

Таблиця 2.5 – Викиди основних забруднюючих речовин Зміївською ТЕС 

за 2016–2018 рр.  

 

За даними табл. 2.5 видно, що за більшістю техногенних викидів 

забруднюючих речовин скоротились у 2018 р. у порівняні з 2017 р. 

приблизно у 4–5 разів, а саме: викиди металів та їх сполук у 3,5 разів, 

речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – 4,4 рази, сполук азоту – 

4,5 разів, діоксиду сірки – 5,5 разів.  

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел, пов’язано зі зменшенням обсягів 

виробництва підприємства енергетичної галузі Зміївської ТЕС ПАТ ДЕК 

«Центренерго» (у 2018 – 22645,74 т/рік, у 2017 – 113658,83 т/рік, 2016 – 

164097,93 т/рік ). 

Щорічна кількість техногенних викидів в атмосферу Зміївською ТЕС 

становить понад 20 тис. т, з них важких металів – близько 10 т, що створило 

прецедент техногенного забруднення ґрунтів, рослинницької продукції та 

природних біоценозів такими важкими металами як свинець, кадмій, хром, 

нікель, кобальт, цинк, що від 2 до 20, а в окремих випадках (хром) і в 100 

разів вище від встановлених гранично допустимих концентрацій з 

поширенням за розою вітрів в радіусі до 40 км [83]. 

 

Назва забруднюючої речовини Викиди забруднюючих речовин, т/рік 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Важкі метали та їх сполуки 41,736 38,448 11,153 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 
44378,651 34983,963 8037,099 

Сполуки азоту 12503,882 8958,034 1969,625 

Діоксид сірки 106200,160 68985,044 12447,863 
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Основними джерелами забруднення атмосферного повітря на значних 

відстанях від Зміївської ТЕС є низькі димові труби котлотурбінного цеху 

(джерела №№ 1–3). Сумарний вклад високих (Н = 250 м) димових труб 

котлотурбінного цеху № 2 (джерела №№ 4, 5), в склад якого входить 

парогенератор реконструйованого енергоблоку № 9, незначний – не 

перевищує 12 % від загальної забрудненості. 

Під впливом викидів Зміївської ТЕС у сніговому покриві суттєво 

збільшується вміст сульфатів, гідрокарбонатів і катіонів лужних та важких 

металів (особливо Cd, Cr та Ni), рівень підлуговування. Хоча завдяки великій 

висоті труб Зміївської ТЕС викиди можуть переноситися на значні відстані 

(понад 20 км), найбільша кількість полютантів осідає на відстані від 4 до 

6,5 км від джерела викидів [84]. 

Основними речовинами, що забруднюють атмосферне повітря 

об’єктами ТЕС, є завислі речовини, що містять в тому числі нерозчинні і 

важкорозчинні сполуки важких металів, окис вуглецю, сірчистий ангідрид, 

оксиди азоту тощо. 

 

2.3.2 Золовідвал Зміївської ТЕС, як джерело техногенного впливу 

 

Зміївська ТЕС має золошлаконакопичувачі для розміщення золошлаків 

від спалювання вугілля і азбестовмісних відходів (4 клас небезпеки). 

Щорічно тут утворюється більше 1 млн. тонн золошлаків. Золовідвал є одним 

з основних джерел прямого і непрямого техногенного впливу на якісний 

склад ґрунтових вод. Специфіка технологічного процесу обумовлює 

акумуляцію в золовідвалах лужних вод підвищеної мінералізації з 

різноманітним спектром сполук важких металів з наступною їхньою 

фільтрацією в ґрунтові води прилеглої території. Надходження в ґрунтові 

води забруднюючих речовин непрямим шляхом здійснюється через ґрунти 

території, що прилягають до золовідвалу ТЕС (винесення пилу з поверхні 

золовідвалу) [85]. 
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Золовідвал Зміївської ТЕС є двухсекційною спорудою та займає 

загальну площу близько 350 га. Нижній ярус золовідвалу обладнаний 

системою з відводу дренажних вод золовідвала. Навколо золовідвала 

споруджено обвідний канал, який дренує природно-техногенні води з 

наступним скиданням їх в оз. Чайка. 

За хімічним складом золошлакового матеріалу золовідвала основна 

частка належить окислам кремнію, алюмінію і заліза – до 90–91 %. У 

вугільному шлаку присутні також окисел марганцю – до 0,25 %. З важких 

металів як домішки, у різний час, у залежності від споживаного палива, у 

золошлаці присутні: ванадій, хром, нікель, мідь, цинк та свинець. Техногенні 

води золовідвалу є гідрокарбонатно-сульфатними та хлоридно-сульфатними 

змішаного катіонного складу слаболужними – з величиною рН до 9,5 і 

мінералізацією від 1,0–1,5 г/дм3 до 2,0 г/дм3 [86]. Характерним елементом в 

складі золошлакових матеріалів є кальцій. У значних кількостях в них 

міститися SiO2, Al2O3, Fe2O3. 

 

2.3.3 Формування змішаного стоку в зоні впливу Зміївської ТЕС  

 

Формування змішаного стоку в зоні впливу Зміївської ТЕС обумовлено 

природно-техногенними та техногенними процесами.  

До природно-техногенних процесів відноситься акумуляція природних 

та техногенних вод в системі Лиманських озер з подальшим перетоком стоку, 

що утворився, в озеро Чайка. Формування природно-техногенного стоку 

відбувається за рахунок надходження в озера Сухий Лиман, Світличне, 

Комишувате та Чайка поверхневого стоку з площі водозборів, випадіння 

атмосферних осадів на водну поверхню та надходження ґрунтових вод.  

Техногенне формування змішаного стоку обумовлено перехопленням 

поверхневих та ґрунтових вод внаслідок підпору, що утворився з боку 

золовідвалу та ставка-охолоджувача; захистом прилеглих до золовідвалу 

територій від підтоплення; відведенням господарчо-побутових та 
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промислово-зливових стічних вод обвідним дренажним каналом золовідвалу 

в оз. Чайка [87]. Сформований таким чином змішаний стік в оз. Чайка за 

допомогою насосної станції перекачується в оз. Личове, яке має гідравлічний 

зв’язок  з р. Сіверський Донець. 

Система централізованого водовідведення Зміївської ТЕС складається з 

транспортування господарчо-побутових стічних вод, їх очистки та скиду 

очищених вод разом з промислово-зливовими, поверхневими (дощовими, 

сніговими) і дренажними  водами у річку Сіверський Донець. 

Господарчо-побутові стічні води утворюються в процесі 

життєдіяльності: населення та об’єктів інфраструктури смт. Слобожанське; 

персоналу Зміївської ТЕС; персоналу інших підприємств, що розташовані на 

території Комсомольської селищної ради. 

Промислово-зливові стічні води утворюються в процесі відведення 

поверхневого стоку під час випадання атмосферних опадів на території: 

житлового масиву смт. Слобожанське; промислового майданчика Зміївської 

ТЕС та майданчиків інших підприємств, що розташовані на території 

Комсомольської селищної ради. 

Система централізованого водовідведення Зміївської ТЕС об’єднує 

об’єкти водовідведення та очистки господарчо-побутових і промислово-

зливових стічних вод, а також об’єкти водовідведення змішаного стоку. 

До об’єктів водовідведення та очистки господарчо-побутових стічних 

вод відносяться: каналізаційна мережа господарчо-побутових стічних вод 

смт. Слобожанське до відповідних місць балансового розподілу 

відповідальності зі споживачами; каналізаційна мережа господарчо-

побутових стічних вод промислового майданчика Зміївської ТЕС; дві 

фекальні насосні станції смт. Слобожанське; дві фекальні насосні станції 

промислового майданчика Зміївської ТЕС; два напірні колектори від 

фекальних насосних станцій смт. Слобожанське; два напірні колектори від 

фекальних насосних станцій промислового майданчика Зміївської ТЕС; 
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очисні споруди біологічної очистки господарчо-побутових стічних вод сел. 

Слобожанське та промислового майданчика Зміївської ТЕС.  

До об’єктів водовідведення та очистки промислово-зливових стічних 

вод відносяться: мережа зливової каналізації смт. Слобожанське; мережа 

зливової каналізації промислового майданчика Зміївської ТЕС; дренажні 

насоси машинного залу Зміївської ТЕС; споруди механічної очистки 

промислово-зливових вод; підземний колектор промислово-зливових вод. 

До об’єктів водовідведення змішаного стоку відносяться: канал 

промислово-зливових вод; насосна станція «Чайка» з приймальним ковшем 

та водоприймачем; напірний та самопливний водоводи для скиду суміші 

стічних вод в оз. Личове. 

Стічні води енергетичного комплексу Зміївської ТЕС та 

смт. Слобожанське є одним з істотних джерел надходження забруднюючих 

речовин антропогенного походження до оз. Чайка. За добу скидається 

стічних вод понад 19020 м3, що за рік складає 6,8 млн. м3. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Теоретично обґрунтовано вплив широкого комплексу природних та 

антропогенних факторів на формування якості води взаємопов’язаних 

поверхневих водних об’єктів – озер Лиманської групи та річки Сіверський 

Донець. Встановлені основні фактори, що впливають  на формування якості 

води водних об’єктів, розташованих в зоні впливу Зміївської ТЕС, а саме 

викиди Зміївської ТЕС, поверхневий стік з водозбору; розвантаження 

ґрунтових вод, як наслідок зрошення полів і будівництва доріг; техногенні 

ґрунтові води з боку золовідвалу, господарсько-побутові та стічні води, 

переливні води, що відводяться каналом золовідвалу Зміївської ТЕС.  

2. З урахуванням фізико-географічних особливостей території, 

прилеглої до Зміївської ТЕС, обґрунтовано вибір ділянок спостережень, що 

дозволяють простежити за змінами гідрологічного, гідрохімічного, 

гідробіологічного, мікробіологічного режиму від озера Світличне до 

р. Сіверський Донець [53].  

3. Під час виконання роботи застосовувалися методи польових та 

лабораторних досліджень. Загальна кількість проб води складала 140 зразків; 

донних відкладів – 70; зразків біоти – 225, елементовизначень – 2240. Для 

проведення вимірювань використовувалися сучасні інструментальні методи: 

потенціометричний, атомно-абсорбційний, полум’яної фотометрії. Для 

обробки та аналізу даних експериментальних досліджень застосовувалась 

статистична обробка результатів та ретроспективний аналіз.  

4. Встановлено, що для забезпечення екологічної безпеки 

досліджуваних водних об’єктів необхідним є застосування елементів 

системного аналізу при виконанні комплексних екологічних досліджень в 

районі розташування Зміївської ТЕС, що дозволить врахувати особливості 

функціонування техногенного об’єкту та природні характеристики території. 

Проведені дослідження дозволяють визначити ступінь забрудненості озер 

Лиманської групи, їх здатність до самоочищення, спрогнозувати техногенний 
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вплив Зміївської ТЕС на озера та визначити вплив останніх на формування 

якості води річки Сіверський Донець [52]. 

5. Визначення ролі зовнішніх впливів та внутрішньоводних процесів у 

формуванні якості води в озерах Лиманської групи виконували методом 

кореляційного аналізу. Для виконання прогнозних розрахунків формування 

якості досліджуваних поверхневих вод використано метод Хольта. Для 

визначення екологічного стану озер Лиманької групи та ділянки 

р. Сіверський Донець застосовано метод екологічної оцінки. 

6. Визначено, що вплив озера Чайка та Личове на режим р. Сіверський 

Донець може проявлятись за рахунок прямого скиду в річку забрудненої 

води з озер (техногенний стік), а також за рахунок фільтраційних втрат при 

безпосередній інфільтрації стічних вод з озера Чайка в підземні води і далі – 

в річку. Визначення головних умов формування екологічного стану 

досліджуваних озер дозволяють оцінити вплив на режим р. Сіверський 

Донець 2-х чинників: техногенного характеру – відведення з озера Личове 

забруднених вод в р. Сіверський Донець та природно-техногенного – 

надходження в р. Сіверський Донець профільтрованих з озера забруднених 

вод [64]. Оцінку природно-техногенного та техногенного впливу на 

досліджувані озера та річку виконували балансовим методом. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [52, 53, 64]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

ОЗЕР ЛИМАНСЬКОЇ ГРУПИ В ЗОНІ ВПЛИВУ ЗМІЇВСЬКОЇ ТЕС 

 

Вивчення екологічного стану водних об’єктів, що знаходяться в зоні 

впливу теплових електростанцій є одним з актуальних напрямків досліджень 

дисертаційної роботи. 

Дослідження проводились з метою оцінки комплексного впливу на 

річку Сіверський Донець поверхневого і дренажного стоку. 

Під час проведення роботи необхідно було визначити, як змінюється 

хімічний склад води озер Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець 

(від с. Черкаський Бишкин вниз за течією до смт. Донець) та проаналізувати 

їх процеси самоочищення. 

Актуально було визначити вплив озер Лиманської групи на 

формування гідрохімічного режиму річки Сіверський Донець на основі 

отриманих результатів аналізу кореляційної залежності за гідрохімічними 

показниками. 

За методикою «Екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями» необхідно було визначити оцінку екологічного 

стану озер Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець. 

 

3.1 Гідрологічний режим озер Лиманської групи 

 

Гідрологічний режим водних об’єктів району досліджень 

визначається комплексним впливом клімату, рельєфу, геологічної будови 

грунтово-рослинного покриву території водозбору. Кліматичні особливості 

характеризують просторово-часові неоднорідності розподілу сонячної 

радіації, опадів та випаровування, переважну направленість повітряних 

потоків, потужність снігового покриву та глибину промерзання ґрунту. 

Рельєф місцевості разом з материнськими породами території, рослинним та 
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ґрунтовим покривом впливає на характер трансформації опадів у стік та 

процеси формування окремих складових стоку, розчинених та органічних 

речовин. 

Влітку спостерігається скорочення площ водних об’єктів. В цей час 

гідрологічний режим непостійний. Після дощів іноді відбуваються розливи. 

До початку льодоставу відбувається поступове заповнення водних об’єктів за 

рахунок осінніх дощів. Основним джерелом живлення водних об’єктів є 

снігове, що складає в середньому 75 % дощове живлення поступається 

сніговому, його доля складає в різні роки від 10 до 28 %, роль підземного 

живлення водоймищ Лиманської системи озер незначна за виключенням 

озера Світличне ґрунтове живлення якого переважає дощове. 

Водозбори озер, що вивчалися, достатньо різні за формою, розміром 

та ступенем господарського використання, а отже і величиною 

антропогенного впливу. Гідрографічна мережа в вигляді постійних струмків 

та тимчасових водотоків, що діють в весняний період та під час ливневих 

паводків, розвинута посередньо. У внутрішньорічному стоці доля весняного 

стоку складає 62 %, літньо-осіннього – 31 %, зимового – 7 %.  

Середньобагаторічна кількість опадів в районі розташування озер за 

період з 1995 по 2018 рік складає близько 570 мм, за даними спостережень 

метеорологічної станції смт. Cлобожанське. Отже район відноситься до зони 

достатнього зволоження, що забезпечує вимивання розчинних речовин на 

території водозбору та надходження їх до водних об’єктів. 

Озера, що досліджувалися, досить невеликі за площею дзеркала (від 

0,353 до 2,23 км2) [88]. Чаша озер характеризується слабким збільшенням 

глибини від берегів до центра озера крім озера Личове, де на відстані 4 м від 

берега глибина сягає більше двох метрів. Середня глибина – від 0,6 до 3,2 м 

(максимальна глибина – 4,95 м відмічена в оз. Личове). Озеро Комишувате 

(середня глибина 1,2 – метра), майже все заросло вищою водною 

рослинністю крім окремих плесових ділянок, що займають не більше 10 % 

від загальної площі озера. Як видно з морфометричних характеристик озер, 
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що приведені в табл. 3.1, згідно класифікації Eurowaternet озера Світличне та 

Личове відносяться до малих озер, а Чайка та ур. Комишувате до середніх. 

 

Таблиця 3.1 – Морфометричні характеристики озер Лиманської групи 

 

Озеро Загальна 

площа 

(S), км2 

 

Об’єм 

водної 

маси 

(V), 

тис. м3 

Глибина 

середня 

(Hсер), м 

Довжина 

(L), км 

Загальний 

периметр, 

км 

Найбільша 

ширина, 

(Вмакс), км 

Світличне 0,353 600 1,7 0,74 2,16 0,6 

Комишу-

вате 

2,23 2676 1,2 2,43 6,61 1,25 

Чайка 1,71 1700 1 1,7 4,9 1,28 

Личове 0,98 3136 3,2 2,4 5,1 0,15 
 

До будівництва Зміївської ТЕС та проведення робіт, щодо осушування 

болота Сухий Лиман озера сполучалися між собою таким чином болото 

Сухий Лиман – оз. Комишувате – оз. Чайка – оз. Лиман. Останнє водоймище 

не мало зв’язку з р. Сіверський Донець, тобто було не проточним, що і 

відбивалося на його гідрохімічному та гідробіологічному режимі [89, 90].  

Під час будівництва ТЕС гідрологічний режим озер було змінено. 

Озера системи були поєднані між собою протоками, причому різниця їх 

рівнів складала: Сухий Лиман – Комишувате – 0,7 м; Комишувате – Чайка – 

0,23 м; Чайка – Лиман – 0,19 м. 

Після будівництва Зміївської ТЕС озеро Личове стало останньою 

ланкою в гідрологічному ланцюгу Лиманських озер. До нього перекачується 

вода з озера Чайка, що в свою чергу приймає освітлені стічні води 

золовідвалу Зміївської ТЕС та скиди води після очисних споруд 

смт. Комсомольський і Зміївської ТЕС. Отже оз. Личове в процесі 

водообміну зазнає впливу загальної забрудненості попередніх водоймищ і є 

останнім – буферним водоймищем стічних вод Зміївської ТЕС та 

смт. Слобожанське перед їх потраплянням до р. Сіверський Донець.  
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3.2 Гідрохімічна характеристика озер Лиманської групи, ділянки 

річки Сіверський Донець та дослідження їх процесів самоочищення 

 

Під час проведення дисертаційної роботи необхідно було визначити, як 

змінюється хімічний склад води озер Лиманської групи та ділянки 

р. Сіверський Донець (від с. Черкаський Бишкин вниз за течією до 

смт. Донець) та проаналізувати їх процеси самоочищення. 

Оскільки гідрохімічний режим слід розглядати як результат взаємодії 

багатьох гідрологічних, хімічних, та біологічних процесів, що зазнають 

різномасштабних коливань на протязі кожного року, його оцінку доцільно 

проводити ґрунтуючись на основі даних багаторічних спостережень. 

В роботі Пашкової Т. А. [91] вперше зустрічаємо дані, щодо 

гідрохімічного режиму озер Лиманської групи. Дослідження проводились в 

1938, 1946, 1949 рр. Більш детально було вивчено оз. Лиман, частково – озера 

Чайка та Комишувате. Спільне походження, наявність зв’язку між озерами, 

схожість геологічної характеристики та ґрунтового покриву мають вказувати 

на ідентичність чи подібність хімічного складу води озер. Однак проведений 

аналіз виявив достатньо різку різницю між показниками хімічного складу 

води цих водоймищ. 

Загальна мінералізація озер Чайка та Комишувате мала незначні 

коливання. Дані наведено в табл. 3.2.  

 

Таблиця 3.2 – Загальна мінералізація (мг/л) 

Водоймище 
Роки 

1938 р. 1946 р. 1949 р. 

Оз. Чайка 737,0 784,0 678,0 

Оз. Комишувате 580,0 464,0 440,0 

р. Сів. Донець 543,0 469,0 - 

 

Співвідношення основних іонів в воді озер також мають свої 

характерні особливості. У воді оз. Чайка концентрація кальцію (CaO) 
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відмічена на рівні 36,0 мг/л, магнію (MgO) – 126,7 мг/л, як видно магнієві 

солі переважають кальцієві. В Комишуватому кальцій переважає над солями 

магнію (CaO – 107,2, MgO – 74,6 мг/л); їх співвідношення наближається до 

такого співвідношення в заплавних озерах (вміст кальцію в 3–4 рази більше 

вмісту магнію). Сума іонів натрію і калію в даній праці вказана лише для 

оз. Лиман. 

Концентрація хлоридів найбільших величин досягала в воді оз. Лиман 

– 128–210 мг/л в 1949 р. (до 540 мг/л в 1939 р.); найменших  в Комишуватому 

– 17–20 мг/л, що близько до їх вмісту в заплавних водоймищах і р. 

Сіверський Донець. Проміжне положення мав цей показник в оз. Чайка – до 

42,0 мг/л. 

Для всіх озер був характерним низький вміст сульфатів: Чайка – 11,0–

13,0 мг/л, Комишувате – 10,0–9,0 мг/л. Особливостей вмісту біогенних 

речовин, сполук азоту і фосфору, виявлено не було. Їх концентрації складали 

десяті, соті (сполуки азоту) і тисячні (фосфати) долі мг в літрі води і мали 

незначні сезонні коливання. Сполуками кремнію вода озер небагата, вони 

відмічались в межах 2–6 мг/л. 

Для аналізу сучасного гідрохімічного режиму Лиманських озер в 

дисертаційній роботі використані відомчі матеріали, результати 

моніторингових робіт УКРНДІЕП та власні дані отримані автором при 

здійсненні польових досліджень. 

Однією з важливих умов отримання об’єктивної та репрезентативної 

гідрохімічної інформації є застосування новітніх методик аналізу природних 

вод з використанням сучасних інструментальних методів. Основні 

гідрохімічні показники, що вивчались на водних об’єктах, аналітичні методи 

їх визначення та прилади, які використовувались описано у ІІ розділі. 

Для кожного водного об’єкту інформація наведена у вигляді 

статистичної оцінки багаторічного ряду з 1995 по 2018 рік. Узагальнення 

результатів аналізів проб води, проведено за допомогою статистичних 

методів, що дало можливість виявити як окремі особливості, властиві 
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кожному об’єкту, так і загальні. Для з’ясування питання про наявність 

відмінностей у концентраціях гідрохімічних показників дані всіх 

гідрохімічних зйомок згруповано до відповідних вибіркових сукупностей. 

Для виявлення загальних рис формування гідрохімічного режиму озер 

Лиманської групи вибіркові сукупності (з кожного інгредієнту) складено за 

результатами всіх зйомок, що проводились під час основних фаз 

гідрологічного режиму. Середні величини, розраховані за цими вибірками, 

наведено у відповідних таблицях, що дає можливість порівняти результати 

спостережень за гідрохімічним режимом на цих водних об’єктах. Зведення 

багаторічних рядів даних до середньобагаторічних дає можливість 

порівнювати водні об’єкти за гідрохімічними показниками і виявити 

закономірності їхнього взаємозв’язку та просторової зміни. Тобто, вибіркові 

сукупності формувалися за результатами всіх гідрохімічних досліджень на 

кожному об’єкті. Для порівняння даних за всіма водними об’єктами, що 

досліджувались та виявлення найбільш характерних моментів у формуванні 

хімічного складу води наведено середні концентрації гідрохімічних 

показників за весь період спостережень. 

На вміст головних іонів, значною мірою впливають антропогенні 

фактори, і особливо слід відзначити вплив золовідвалів на вміст сульфатів та 

хлоридів, солей натрію, магнію, що підтверджується як значною кількістю 

публікаціями на цю тему, так і власними дослідженнями [92,93].  

Порівняльна характеристика вмісту головних іонів та загальної 

мінералізації оз. Чайка та оз. Комишуватого до будівництва Зміївської ТЕС 

та в період 2016–2018 рр. показує, що вміст сульфатів, порівняно з 1949 

роком виріс в оз. Чайка у 18–23 рази, у Комишуватому у 3–4 рази. Відносно 

хлоридів, їх концентрація зросла в оз. Чайці вдвічі, а в оз. Комишуватому в 

2–16 разів. Аналізуючи зміни гідрохімічного режиму до та після будівництва 

Зміївської ТЕС зазначимо, що найбільших змін зазнав гідрохімічний склад 

озера Чайка. Цей факт пояснюється безпосередньою близькістю золовідвалу 

Зміївської ТЕС та потраплянням з нього стічних вод до Чайка.  
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Середні показники вмісту головних іонів у водних об’єктах Лиманської 

групи за період 2016–2018 рр. приведено у табл. 3.3 

 

Таблиця 3.3 – Середні показники вмісту головних іонів у водних 

об’єктах Лиманської групи, в основних фазах гідрологічного режиму за 

період 2016–2018 рр. 

Водний 

об’єкт 

Головні іони мг/дм3 

 
НСО3

– S04
2– Сl– Са2

+ Мg+ Na++К+ 
Сума іонів (Σ) 

мг/дм3 

Світличне 
2016–

2018 
1121,2 295,8 808,1 69,5 235,2 627,8 3154,5 

Сухий 

Лиман 

2016–

2018 
345,5 5,5 13,5 58,6 34,6 18,3 479,5 

Комишувате 
2016–

2018 
387,8 38,2 113,1 52,5 50,1 93,7 731,5 

Чайка 
2016–

2018 
250,2 239,7 100,1 61,1 66,5 91,4 805,6 

Личове 
2016–

2018 
256,2 281,1 97,5 65,6 59,2 121,5 878,4 

 
За період досліджень 2016–2018 р. спостерігаються найвищі показники 

мінералізації в озері Світличному. Всі досліджені озера Лиманської групи 

відносяться до прісних, крім Світличного яке за загальною мінералізацією 

слід віднести до солонуватих. Найнижча загальна мінералізація зафіксована в 

урочище Сухий Лиман.  

До забруднюючих речовин техногенного походження, що відмічаються 

у водах озер Лиманської групи слід віднести нафтопродукти, феноли, СПАР, 

сульфати, а також важкі метали. Відомості, щодо вмісту вказаних полютантів 

до середини 90-х років минулого сторіччя відсутні. За результатами 

детальних моніторингових досліджень водних об’єктів Лиманської групи, 

встановлено, що концентрації техногенних забруднюючих речовин в воді 

озер характеризуються досить високою мінливістю. Це обумовлено 

насамперед нерівномірним режимом їх надходження до водних об’єктів, 

тому ступінь забрудненості змінюється в залежності від часу [94]. Навесні 
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концентрації в 1,5–2 рази вище ніж взимку, оскільки переважає снігове 

живлення. Згідно забруднення снігового покриву перевищує середньообласні 

показники у 2 рази. 

В озерах Чайка та Личове спостерігаються найвищі значення рН, що 

пов’язано з біопродуктивністю даних водоймищ. Нижчі показники рН в 

Світличному пояснюються тим, що воно має більші глибини та менші 

показники інтенсивності розвитку рослинності, а в Чайці практично все 

плесо заростає зануреною водною рослинністю. 

В період досліджень рН в оз. Комишуватому в середньому складає 8,1-

8,3 од. За цим показником вода відноситься до слабко лужних. В озері Чайка 

рН складає від 7,7 до 8,4 од. Зважаючи на мілководність водоймища і високі 

літні температури при одночасному підвищенні температури води до 28 °С і 

більше (серпень 2017–2018 рр.) збільшується рН до 9,0, що свідчить про  

небезпечну ситуацію для екосистеми. 

В озері Личовому величина рН за період спостережень становила в 

середньому 8,5–8,7 од., а в місці випуску води з оз. Чайка значення рН 

коливались в межах 8,9–9,0 од. При цьому, як правило в Чайці показники 

були вищими на 0,2–0,4 од. Отже в цілому вода в Личовому за показником 

рН відноситься до слабко лужних. 

У поверхневих водах вміст органічних речовин визначається за 

непрямими показниками – колірністю, біохімічним споживанням кисню за 

п’ять діб (БСК5), хімічним споживанням кисню (ХСК). За співвідношенням 

цих показників визначається частка легко окиснюваних та важко 

окиснюваних фракцій органічних речовин у воді. БСК5 та ХСК є одними з 

найважливіших нормуючих показників якості води, які визначають 

екологічну оцінку поверхневих вод. 

Середньо імовірні показники вмісту органічної речовини в озерах 

Лиманської групи приведено в табл. 3.4. Як видно з табл. 3.4 найбільш 

напружена ситуація із забрудненням органічними речовинами склалася в 

оз. Світличному, де ГДК за ХСК перевищуються навіть у зимовий період у 2 
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рази, а під час вегетаційного періоду від 4 до 6 раз, а за БСК5 спостерігається 

перевищення нормативних показників від 4 до 8 раз у теплу пору року [95]. 

Це ще раз підтверджує те, що вплив антропогенної діяльності на даний 

водний об’єкт є інтенсивним. 

 

Таблиця 3.4 – Середньоімовірні показники вмісту органічної речовини 

та рН в озерах Лиманської групи за 2016–2018 рр. 

Водний об’єкт рН 

Показники органічної речовини 

БCK5  ХСК 

мгО2/дм3 

Світличне 8,4 6,76 205,25 

Сухий Лиман 7,7 3,17 110 

Комишувате 8,1 11,50 122,75 

Чайка (об’єднаний стік) 7,7 1,87 40 

Чайка (насосна станція) 8,9 8,41 89,50 

Личове 8,5 9,91 103,5 

 

Також і в інших водоймищах Лиманської групи за середньо імовірними 

показниками забруднення органічних речовин спостерігаються перевищення 

значень ГДК в 2 рази в Комишуватому і 1,6–1,7 раз в Чайці. Лише в 

Личовому ці показники або знаходяться в межах ГДК, або лише незначно 

перевищують їх.  

Кисневий режим, формується в першу чергу відповідно до 

температурного режиму, а також до внутрішньоводоймних гідрохімічних, 

гідрологічних та гідробіологічних процесів. У цілому для озер Лиманської 

групи характерною рисою є те, що після проходження води через 

гідротехнічні споруди (Чайка – Личове) після скиду спостерігається 

перенасичення води киснем і його евазія в атмосферу. Також при аерації 

води інтенсифікуються гідробіологічні та фізико-хімічні процеси різного 

спрямування: при посиленні фотосинтезу, вода збагачується киснем, а при 

процесах деструкції органічних речовин, диханні гідробіонтів його вміст 

зменшується (табл. 3.5).  
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Таблиця 3.5 – Показники кисневого режиму й окислюваності води 

Пункти відбору 

проб 

Розчинений кисень, 

мгО2/дм3 
Насичення киснем,% 

Весна Літо Осінь Зима Весна Літо Осінь Зима 

оз. Комишувате 6,40 15,99 9,28 9,80 64 209 75 112 

оз. Чайка 

(об’єднаний 

стік) 

11,20 1,88 5,60 3,20 114 23 47 36 

оз.Чайка 

(насосна 

станція) 

13,60 21,80 11,52 18,20 135 290 91 208 

оз. Личове 10,08 2,20 11,20 13,92 105 28 91 166 

р. Сіверський 

Донець 

(с. Черкаський 

Бишкин) 

8,80 4,63 5,76 3,20 90 57 48 36 

р. Сіверський 

Донець 

(смт. Червоний 

Донець) 

6,88 5,80 6,56 2,72 73 73 54 30 

 

Проведені натурні дослідження, дозволили виявити особливості 

формування кисневого режиму в озерах Лиманської групи.  

Озеро Комишувате практично повністю заросло ВВР та знаходиться на 

стадії обміління. Вимірювання рівня кисню в озері проводилось у протоці, 

що поєднує його з озером Чайка. Кисневий режим тут відрізнявся від інших 

водних об’єктів невеликою мінливістю показників протягом всього періоду 

спостережень. Показники концентрації кисню коливались в межах 6,4 – 

15,9 мгО2/дм3.  

В оз. Чайка кисневий режим визначається цілим рядом чинників. В 

першу чергу звичайно це температурний режим. У придонних шарах води 

при встановленні спекотної погоди виникає гострий дефіцит кисню – до його 

повного зникнення. Цьому сприяє велика кількість автохтонної органічної 

речовини, що накопичилась у водоймищі завдяки інтенсивним продукційним 

процесам. Велика частина відкритого дзеркала озера заростає зануреними 

вищими водними рослинами і нитчастими водоростями. При відмиранні ці 
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рослини розкладаються, на що споживається багато кисню. Це призводить до 

виникнення анаеробних зон, що позначається на розвитку бентосних 

організмів. У поверхневих шарах в цей час завдяки активним процесам 

фотосинтезу, що стимулюється підігрівом води та надходженням з 

господарсько-побутовими стічними водами біогенних речовин, 

спостерігається перенасичення води киснем. Перенасичення також 

небезпечне, вже під час 140–150 % насичення якість води оцінюється як 

погана, а під час більше 150 % насичення, як дуже погана. 

Відносно впливу золовідвалу на кисневий режим оз. Чайка слід 

відмітити, що в золопульпі вміст кисню найменший – 2,0–3,0 мгО2/дм3, але 

вже у воді відстійників золовідвалів досягає 6–8 мгО2/дм3 (80–95 %). У 

дренажних водах та в ґрунтових водах вміст кисню також невеликий, близько 

4–5 мгО2/дм3 (40–60 %), майже як і в природних умовах. Тобто, золовідвал на 

вміст кисню у Чайці практично не впливає.  

У місці скиду води, що перекачується з озера Чайка по трубопроводу в 

оз. Личове спостерігається перенасичення води киснем і його наступна евазія 

в атмосферу на протязі 60–80 м від ковша. Концентрації розчиненого кисню 

у місці випуску стічних вод на протязі 2016–2018 рр. коливаються в межах 2–

14 мг О2/дм3. Для екосистеми оз. Личове наявність аераційної зони, є 

позитивним моментом, оскільки це сприяє інтенсифікації гідробіологічних та 

фізико-хімічних процесів деструкції органічної речовини. Підвищений вміст 

кисню у придонних шарах даної частини водоймища сприяє більш високому 

розвитку донних макробезхребетних (у порівнянні з нижче розташованими 

ділянками), які є активними учасниками процесів самоочищення. Також 

завдяки створюваній течії відбувається більш повне перемішування водної 

маси, що запобігає розвитку різкої стратифікації кисню і є хорошою 

профілактикою розвитку заморних явищ. 

Якість води озер Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець 

(від с. Черкаський Бишкин вниз за течією до смт. Донець) аналізувалася 
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відповідно до вимог культурно-побутового та рибогосподарського 

водокористування.  

Результати перевищення ГДК [114] у воді 2017–2018 рр. відповідно до 

нормативів рибогосподарського водокористування для озер Лиманської 

групи та р. Сіверський Донець наводяться у табл. 3.6 та 3.7.  

 

Таблиця 3.6 − Порушення нормативів води озер Лиманської групи 

(рибогосподарське водокористування), рази 
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Cвітличне  
2017  0,99 4,11 2,25 0,54 0,15 3,10 1,76 2,69 2,95 3,15 0,70 6,00 3,00 

2018  1,02 4,06 3,01 0,83 0,16 3,58 2,13 2,47 1,90 2,93 1,00 2,00 2,00 

Сухий Лиман  
2017  0,91 2,20 1,06 0,29 0,06 1,10 0,10 0,05 0,05 0,53 5,50 3,00 4,00 

2018  0,88 1,24 1,09 0,17 0,05 1,08 0,27 0,04 0,06 0,43 6,80 5,00 2,00 

Комишувате  
2017  0,95 2,46 1,33 0,38 0,07 1,12 0,14 0,38 0,38 0,73 1,20 6,00 3,00 

2018  0,98 1,86 1,85 0,29 0,07 1,60 0,21 0,37 0,28 0,85 0,60 4,00 1,00 

Чайка 

(об’єднаний 

стік)  

2017  0,91 0,80 0,62 1,00 0,09 0,54 2,91 0,32 2,08 0,79 3,00 4,00 1,00 

2018  0,99 1,45 2,48 1,42 0,08 0,56 3,04 0,32 1,46 0,72 2,30 9,00 2,00 

Чайка  

(насосна 

станція)  

2017  1,05 1,79 2,80 0,46 0,07 1,66 0,39 0,35 2,69 0,82 2,70 2,00 3,00 

2018  1,06 1,78 4,71 1,54 0,10 1,46 0,67 0,44 2,50 0,99 1,20 7,00 1,00 

Личове  
2017  1,00 2,07 3,30 1,42 0,07 2,38 0,44 0,32 2,81 0,88 3,80 4,00 5,00 

2018  1,02 1,65 4,45 0,96 0,08 2,00 2,29 0,25 1,57 0,74 0,60 9,00 2,00 

 

Перевищення ГДК відповідно до нормативів рибогосподарського 

водокористування для озер Лиманської групи спостерігалось за 10 

показниками хімічного складу: БСК5, ХСК, азот амонійний, фосфати, 

хлориди, сульфати, сухий залишок, марганець, залізо, цинк. Спостерігається 

порушення якості води в озері Світличне за (рази/разів): ХСК в 4,11, БСК5 – 

3,01, азот амонійний – 2,25, хлориди – 2,69, фосфати – 1,76, сульфати – 2,95, 

сухий залишок – 3,15, марганець – 6,00, цинк – 3,00; Сухий Лиман: ХСК в 

2,20, залізо – 5,50, марганець –5,00, цинк – 4,00; Комишувате: ХСК – в 2,46, 

БСК5 – в 1,85, азот амонійний – 1,60, марганець – 6,00, цинк – 3,00; Чайка 
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(об’єднаний стік): за ХСК – 1,45, БСК5 – 2,48, сульфати – 2,08, цинк – в 2,00, 

фосфати – 3,04, залізо – 3,00, марганець – 9,00, цинк – в 2,00; Чайка (насосна 

станція): ХСК – 1,79, азот амонійний – 1,66, азот нітритний – в 1,54, БСК5 – 

4,71, сульфати – 2,69, марганець – 7,00, цинк – 3,00; Личове: за ХСК в 2,07, 

БСК5 – 4,45, азот амонійний – 2,28, фосфати – 2,29, цинк – 5, сульфати – 2,81, 

залізо – 3,80, марганець – 9,00. 

Встановлено значне збільшення вмісту сульфатів, азоту амонійного, 

магнію, заліза цинку та підвищення рівня ХСК, БСК5 в оз. Чайка, що 

пов’язане з впливом надходження в озеро стоку з золовідвалу, промислово-

ливневих та стічних вод від Зміївської ТЕС та смт. Слобожанське [97].  

 

Таблиця 3.7 − Порушення нормативів води ділянки р. Сіверський 

Донець (рибогосподарське призначення), рази 
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Р. Сіверський 

Донець  

(c. Черкаський 

Бишкин)  

2017 0,91 0,85 0,40 11,13 0,10 0,60 2,73 0,21 1,34 0,71 2,00 4,00 1,00 

2018 0,92 1,75 1,17 16,38 0,19 1,78 3,09 0,20 1,13 0,69 0,70 6,00 2,00 

Р. Сіверський 

Донець  

(смт. Донець)  

2017 0,91 0,45 0,57 10,08 0,10 0,72 2,77 0,21 1,33 0,73 2,10 2,00 2,00 

2018 0,89 0,43 0,87 10,13 0,16 0,86 3,04 0,20 1,21 0,72 0,60 6,00 1,00 

 

Виявлено, що за рядом хімічних показників вода р. Сіверський Донець 

(ділянки с. Черкаський Бишкин, смт. Донець) не відповідає нормативам 

якості води (рибогосподарським та культурно-побутовим). Перевищення 

ГДК відповідно до нормативів рибогосподарського водокористування для 

р. Сіверський Донець (c. Черкаський Бишкин) спостерігалось за такими 

показниками хімічного складу (рази/разів): ХСК – 1,75, азот амонійний в 

1,78, азот нітритний 16,4, фосфати – 3,09, залізо – 2,00, марганець – 6,00 та 

цинк у 2,00; у місці смт. Донець: азот нітритний – 10,13, фосфати – 3,04, 

залізо – 2,10, марганець – 6,00 та цинк – 2,00 [97].  
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Значення показника БСК5 вод оз. Чайка у районі насосної станції та 

оз. Личове перевищують в 1,04–1,36 рази допустимі значення цього 

показника для водних об’єктів культурно-побутового водокористування. За 

даними гідрохімічного аналізу вода оз. Чайка у районі насосної станції та 

оз. Личове забруднена органічними речовинами. 

Особливе значення в останні роки приділяють кінетичним параметрам 

показника БСК, тому що вони характеризують інтенсивність процесів 

самоочищення вод, а, відповідно, їх стійкість до антропогенного 

навантаження [98]. 

Визначена потенційна самоочисна здатність води за методом Кнеппа, 

як різниця БСК1 у пробах із додаванням тестової речовини (глюкози) та у 

контрольних пробах без додавання тестової речовини (Zабс=БСКгл-БСК1, 

мгО2/дм3), а також відношення цієї величини до БСК1 (Zвідн= (БСКгл-

 БСК1)/БСК1) [95].  

Значення показника БСК5 вод оз. Чайка у районі насосної станції та 

оз. Личове на весні перевищують в 1,4 та 1,5–2 рази допустимі значення 

цього показника для водних об’єктів культурно-побутового 

водокористування та рибогосподарського. Значення БСК5 вод оз. Чайка у 

районі насосної станції, оз.  Личове та оз. Комишувате у літку та навесні 

перевищують в 1,3–1,8 рази допустимі значення показника для водних 

об’єктів культурно-побутового водокористування та в 1,1–3 рази допустимі 

значення показника для водних об’єктів рибогосподарського 

водокористування, що свідчить про забруднення вод органічними 

речовинами. Встановлено, що потенційна самоочисна здатність вод на весні 

та восени досить низька, бо знаходиться у межах 0,58–5,50, в літку процеси 

самоочищення проходять більш інтенсивно (3,17–12,75) (табл. 3.8). Високий 

потенціал води до природного очищення спостерігається у літку в оз. Чайка у 

місці об’єднаного стоку та в р. Сіверський Донець у районі смт. Червоний 

Донець. 
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Таблиця 3.8 – Потенційна самоочисна здатність озер Лиманської групи 

№

  

Пункти відбору 

проб 

Потенційна самоочисна здатність 

Zвідн 

Весна Літо Осінь Зима 

1 оз. Комишувате 1,50 3,60 0,31 0,82 

2 
оз. Чайка  

(об’єднаний стік) 
1,67 3,17 5,50 1,43 

3 
оз. Чайка  

(насосна станція) 
0,58 - 0,27 0,33 

4 оз. Личове 1,00 - 0,40 0,30 

5 
р. Сіверський Донець  

(с. Черкаський Бишкин) 
1,00 3,33 0,33 3,44 

6 
р. Сіверський Донець 

 (смт. Червоний Донець) 
2,25 12,75 1,33 2,29 

 

З метою визначення впливу озер Лиманської групи на гідрохімічний 

режим річки Сіверський Донець були встановлені кореляційні зв’язки між 

гідрохімічними показниками досліджених водних об’єктів, що наведені у 

додатку Б. Для цього використані результати аналізів хімічного складу води 

УКРНДІЕП та Зміївської ТЕС за 1993 по 2015 роки, а також дані 

проаналізованих проб води досліджених водних об’єктів, що відібрані 

впродовж 2016 по 2018 роки. Використані дані хімічного складу води 

оз. Комишувате, оз. Чайка, оз. Личове та р. Сіверський Донець (ділянка 

смт. Червоний Донець) за такими гідрохімічними показниками: завислі 

речовини, жорсткість, сухий залишок, розчинений кисень, хімічне 

споживання кисню (ХСК), нітрати (NO3,) нітрити (NO2), азот (NH4), фосфати 

(PO4), залізо (Fe), сульфати (SO4), хлориди (Cl). Для проведення 

кореляційного аналізу, як основного інструменту дослідження, використана 

програма Statistica [59, 99]. 

За проведеними дослідженнями коефіцієнт кореляції між 

гідрохімічними показниками озера Комишувате та Чайка становить за ХСК 

(коефіцієнт кореляції R=0,26 з довірливою вірогідністю P=70,9 %), вмістом 

сульфатів (коефіцієнт кореляції R=0,13 з довірливою вірогідністю P=50,6 %), 

хлоридів, сухого залишку (коефіцієнт кореляції R=0,26 з довірливою 
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вірогідністю P=70,9 %). Відсутня кореляція за вмістом нітритів, нітратів, 

амонію, фосфатів та за показником жорсткості. Згідно отриманих результатів 

існуючого значимого зв’язку між гідрохімічними показниками  озера 

Комишувате та  Чайка не виявлено так, як коефіцієнт кореляціє не 

перевищує 0,3.  

Кореляційний аналіз показав позитивний зв’язок між якістю води озера 

Чайка та Личове за такими гідрохімічними показниками, як розчинений 

кисень (коефіцієнт кореляції R=0,69 з довірливою вірогідністю P=99,9 %), 

фосфати (R=0,71, P=100 %), нітрати (R=0,67, P=99,8 %), нітрити (R=0,63, 

P=99,9 %), хлориди (R=0,55, P=99,8 %) та за показником жорсткості (R=0,65, 

P=99,9 %). Довірлива вірогідність складає 99,4–99,9 % (рис. 3.1–3.6). 

Значимого зв’язку між гідрохімічними показниками озера Чайка та  

Личове за залізом та сульфатами не виявлено. За вмістом завислих речовин, 

показником БСК5, ХСК, амонію, сухого залишку кореляція відсутня. 

Найвища кореляція спостерігалась між наступними показниками: за вмістом 

розчиненого кисню, фосфатами, нітратами, нітритами, хлоридами та за 

показником жорсткості [53]. 

 

Рисунок 3.1 – Залежність за 

показником жорсткості озера Чайка 

та Личове 

 

Рисунок 3.2 – Залежність за 

показником розчиненого кисню в 

озері Чайка та Личове 
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Проведений аналіз підтвердив домінуючу роль нітратів (R=0,61, 

P=99,8 %) та хлоридів (R=0,55, P=99,4 %) в озері Личове в формуванні 

гідрохімічного режиму р. Сіверський Донець (ділянка смт. Донець).  

Значимого зв’язку між гідрохімічними показниками  озера  Личове та 

р. Сіверський Донець за вмістом завислих речовин, сухим залишком, за 

показником ХСК не виявлено. Найвища кореляція спостерігалась між 

хімічними показниками такими, як нітрати та хлориди. Коефіцієнт кореляції 

 

Рисунок 3.3 – Залежність за вмістом 

нітратів в озері Чайка та Личове 

 

Рисунок 3.4 – Залежність за вмістом 

нітритів в озері Чайка та Личове 

 

Рисунок 3.5 – Залежність за вмістом 

фосфатів в озері Чайка та Личове 

 

Рисунок 3.6 – Залежність за вмістом 

хлоридів в озері Чайка та Личове 
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між гідрохімічними показниками показав вплив озера Личове на формування 

якості води річки Сіверський Донець за вмістом таких гідрохімічних 

показників: нітрати, хлориди та жорсткість (рис. 3.7, 3.8) [53]. 

 

 

Рисунок 3.7 – Залежність за вмістом 

нітратів в озері  Личове та річці 

Сіверський Донець 

 

Рисунок 3.8 – Залежність за вмістом 

хлоридів в озері Личове та річці 

Сіверський Донець 

 

Згідно проведеного аналізу, низька кореляційна залежність 

спостерігається між гідрохімічними показниками озера Комишувате та  

Чайка. Отримана кореляція свідчить, що вода озера Комишувате не впливає 

на якість води озера Чайка. Аналіз кореляцій показав позитивний зв’язок між 

якістю води озера Чайка та Личове за такими гідрохімічними показниками, 

як розчинений кисень, фосфати, нітрати, нітрити, хлориди та за показником 

жорсткості. Вплив озера Чайка на якість води озера Личове пов’язаний з 

надходженням в озеро Чайка об’єднаного стоку з оз. Комишувате, Світличне, 

ур. Сухий Лиман, освітлених вод золовідвалу, промислово-ливневих та 

стічних вод від Зміївської ТЕС, смт. Слобожанське та ґрунтових вод. 

Кореляційний аналіз з вихідними гідрохімічними даними підтвердив 

домінуючу роль нітратів та хлоридів озера Личове в формуванні 
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гідрохімічного режиму річки Сіверський Донець (ділянка смт. Червоний 

Донець).  

Таким чином наявність статистично достовірних кореляційних зв’язків 

між гідрохімічними показниками досліджених озер та річки підтверджує 

незначний вплив озер Лиманської групи на формування гідрохімічного 

режиму річки Сіверський Донець. Побудовані кореляційні залежності дають 

змогу більш об’єктивно оцінити вплив озер на формування гідрохімічного 

стану річки, визначити тенденції змін у майбутньому та планувати науково-

обґрунтовано заходи щодо охорони поверхневих вод.  

 

3.3 Гідробіологічна характеристика досліджених водних об’єктів та 

роль гідробіонтів у процесі самоочищення водойм 

 

Біологічна характеристика фітопланктону озер Лиманської групи та 

ділянки р. Сіверський Донець. 

Під час спостережень кінця 19 століття, що проводилися протягом 

травня, трьох літніх місяців і початку жовтня, було відзначено в оз. Чайка 67, 

Комишуватому 17, таксонів водоростей [100].  

Характеристика кількісного розвитку різних таксонів водоростей у 

роботах кінця 19-го ст., відсутня. У 1930, 1931 і 1938 р. водорості водойм 

лівобережних терас долини р. Сіверський Донець вивчала Прошкіна-

Лавренко А. І. У своїй роботі [101] вона дає докладну характеристику 

водоростевих співтовариств оз. Лиман, Чайка, Комишуватого та ін. 

За її даними у 30-і роки флора водоростей оз. Комишуватого була 

багата і різноманітна. У 22 пробах (планктону, альгофлори і флори поверхні 

мулу – як і в інших водоймах) відзначено 217 видів, причому близько 40 % 

видів зустрічалися або в значній кількості, або рясно. Переважною 

систематичною групою були діатомові – 104 види, помітну роль грали групи 

Flagellatae (36), Protococcales (32) і Cyanophyceae (23), інші групи були 
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представлені малою кількістю видів, за винятком деяких нитчастих 

водоростей (із груп Oedogonіales, Chaetophorales, Zygnemalіs).  

Флора водоростей озера Чайка в описуваний період також була багата 

за видовим складом (218 видів у 14 пробах) і, незважаючи на схожість 

систематичного складу з таким оз. Комишуватого (100 загальних видів), 

характер флори оз. Чайка мав індивідуальні риси. Група діатомових була 

представлена 128 видами. Кількість видів протикокових майже така ж, як і в 

оз. Комишуватому, але на відміну від останнього тут вони досягали значного 

поширення. Синьозелені, навпроти, зустрічалися одиничними екземплярами, 

хоча видовий склад їх був відносно різноманітним (18 видів).  

Населення мулу (87 таксонів) як і в оз. Комишуватому мало 

випадковий характер, з перевагою серед видового складу епіфітних 

діатомових (які вище вказувалися для планктону) і Scenedesmus quadrіcauda, 

що розвивався у великій кількості і значно рідше зустрічався у планктоні й у 

заростях.  

Аналіз флори водоростей озер Чайка та Комишувате [102] показав, що 

сусідні озера були по флористичному складу більш однорідні, ніж віддалені 

один від одного, і найбільше розходження флори спостерігалося в кінцевих 

озерах цього ряду.  

Від Сухого Лиману до оз. Лиман в озерах збільшувалася кількість 

галофільних елементів не тільки за відносної кількості видів, але і по їхньому 

достатку.  

Відзначалося, що водойми відповідно своєму вікові, ступеневі 

заболочуваності і потужності торф’янистих відкладень повинні були бути 

дистрофними водоймами, бідними солями, особливо кальцієм, і мати 

невисоку біологічну продуктивність. Однак, слід зазначити, що в умовах 

нашої смуги у водоймах цього типу не відбувається нагромадження 

гумінових кислот, а навпроти, підвищується лужність завдяки інтенсивному 

випаровуванню води, багатої розчинними солями, що і веде до підвищення 

мінералізації. Тобто озера Лиманскої групи не проходили стадії дистрофних, 
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малопродуктивних водойм, а навпроти, у міру заростання флористичний 

склад водоростей збагачувався. При наявності високої мінералізації води, 

коли зникали багато прісноводних видів і формувалася збіднена одноманітна 

і специфічна флора, продуктивність водойм продовжувала залишатися 

високою.  

Дослідження фітопланктону озер Лиманської групи у 2016–2018 рр., 

проводилось програмою контролю, що передбачає визначення таких 

показників за фітопланктоном: загальна чисельність клітин, кл/см3 (кл/мл); 

загальне число видів; масові види та види-індикатори сапробності (назва, % 

загальної чисельності, сапробність). 

Автором проведено узагальнення матеріалу та розрахунок сапробності 

за результатами обробки проб. Способи відбору фітопланктонних проб і 

методика визначення описано у розділі ІІ. Показники чисельності та біомаси 

та зустрічальність основних груп альгофлори наведено у додатку В. [103] 

Співвідношення основних таксономічних груп фітопланктону озер 

Лиманської  групи та р. Сіверський Донець за середньорічними показниками 

біомаси та чисельності показана на рис. 3.9.–3.10. 

 

 
Рисунок 3.9 − Співвідношення основних таксономічних груп фітопланктону 

озер Лиманської групи та р. Сіверський Донець за середньорічними 

показниками біомаси 
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Рисунок 3.10 − Співвідношення основних таксономічних груп фітопланктону 

озер Лиманської групи та р. Сіверський Донець за середньорічними 

показниками чисельності 

 

Озеро Комишувате. Відбір проб в Комишуватому проводився в 

протоці, що поєднує його з озером Чайка. Аналіз показав, що водоростева 

флора представлена переважно діатомовими, як і в 30-ті роки.  

Характерною особливістю Комишуватого є стабільність структурних 

показників протягом всього вегетаційного сезону з переважанням діатомових 

водоростей. 

На підставі отриманих даних можна припустити, що зміни в 

кількісному розвитку альгофлори відбулися під впливом органічного 

забруднення, обумовленого надмірним розвитком вищої водної рослинності. 

Озеро Чайка. Оз. Чайка, як відмічено у розділі ІI, в 30-і роки 

характеризувалося багатим і різноманітним складом альгофлори з перевагою 

діатомових і протококових водоростей. Однак, через 70 років структура 

водоростевого співтовариства зазнала значних змін: помітно зубожів видовий 

склад планктону, змінилися відповідно його кількісні характеристики. 

Фітопланктон оз. Чайка на протязі вегетаційного сезону складався в 

основному з представників діатомових водоростей, та зелених протококових. 
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На початку літнього сезону, як правило, домінував Stephanodіscus hantzschіі з 

діатомових, кількісні показники якого складали більш 90 % від усіх 

діатомових. Масовий розвиток його характерний для евтрофних водойм. З 

криптофітових переважаючими формами були види роду Cryptomonas 

caudata Schiller, розвиток яких також свідчить про підвищений вміст 

органічних речовин. У літніх пробах 2016–2018 рр. було відмічено 

переважання золотистих та синьозелених водоростей (чисельність 90 %; 

біомаса – 85 %) при домінуванні таких видів, як Chrysococcus rufescens та 

Oscillatoriа planctonica. Значно нижчих значень біомаси досягали нитчасті 

синьозелені роду Oscillatoria – Oscillatoria limnetica, O. planctonica, О. agardii 

Gom., O. tenuis Ag. і види роду Microcystis. В озері спостерігалося підвищення 

загальної кількості видів від насосної станції (38 видів) до створу 

об’єднаного стоку (51 вид), що корелювало зі значним зменшенням 

показників кількісного розвитку фітопланктону, головним чином 

синьозелених водоростей. Згідно з характеристикою ступенів «цвітіння» 

води, найвища з отриманих значень біомаса фітопланктону в оз. Чайка біля 

насосної станції (загальна – 127,3 мг/л, синьозелених – 124,1 мг/л) 

відповідала сильному цвітінню води – гіперцвітінню (більше 50 мг/л) – і 

«нагонним концентраціям, що обумовлює інтенсивне забруднення водних 

мас, екологічно небезпечним, токсичним» [104].   

У осінній період в оз. Чайка відмічалося підвищення чисельності 

фітопланктону більше ніж вдвічі від створу біля насосної станції 

(25,6 млн. кл/л) до об’єднаного стоку (58,98 млн. кл/л) – за рахунок двох 

видів роду Microcystis, особливо дрібноклітинного Microcystis pulverea 

(Wood) Forti em. Elenk. (синьозелені), чисельність якого зростала від 3,136 до 

32,64 млн. кл/л. Загальна біомаса, навпаки, знижувалась між цими створами 

від 7,03 до 4,423 мг/л – у першу чергу, за рахунок зменшення частки 

діатомових, особливо виду Stephanodiscus hantzschii Grun. (від 4,408 до 

0,174 мг/л). Про органічне забруднення оз. Чайка (об’єднаний стік) свідчать 

види-індикатори сапробності фітопланктону, що відносяться до р-α - 
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сапробної зони (перехідної від полісапробної зони («брудні») до α-

мезосапробної зони («забруднені») з відділу Евгленові – видів Euglena 

proxima Dang. і E. caudata Hübner. 

Озеро Личове. Фітопланктон озера Личове в літній період був 

представлений в основному діатомовими та зеленими водоростями. Видовий 

склад альгофлори оз. Личове подібний до оз. Чайка, з яким дана водойма 

сполучається трубопроводом. Тут також домінували Stephanodіscus hantzschіі 

з діатомових і види роду Oscillatoria із синьозелених. Загальна чисельність 

фітопланктону в оз. Личове складала влітку 233–474,2 млн., а біомаса 39,45–

99,46 мг/дм3. 

В оз. Личове у вересні–листопаді домінував фітопланктон виду 

Stephanodiscus hantzschii Grun. Помітних, але значно нижчих значень 

біомаси, досягали нитчасті синьо-зелені роду Oscillatoria – Oscillatoria 

planctonica Wolosz., O. limnetica Lemm., О. agardii Gom., O. tenuis Ag., 

Anabaenopsis elenkinii V. Miller., Lyngbia limnetica Lemm. З інших видів 

діатомових слід відзначити Cyclotella kuetzingiana Thw., C. meneghiniana 

Kütz., а з інших відділів – Cryptomonas caudata Schiller (криптофітові), 

Peridinium cinctum Ehr. (динофітові), Chrysococcus rufescens Klebs (золотисті). 

Загальна чисельність від 23,3 до 312,8 млн. кл/л, а біомаса змінювалась у 

межах 4,99–39,95 мг/л. Як і озеро Чайка, дана водойма характеризувалася 

наявністю великої кількості видів-індикаторів сапробності, показників р-α - 

сапробної зони (перехідної від полісапробної зони («брудні») та α-

мезосапробної зони, що свідчить про органічне забруднення озера. 

Річка Сіверський Донець. Відбір проб проводився з різних ділянок 

басейну Сіверського Донця (смт. Червоний Донець та с.  Черкаський 

Бишкин). Аналіз показав, що водоростева флора представлена переважно 

діатомовими, синьо-зеленими та зеленими.  

Фітопланктон р. Сіверський Донець протягом вегетаційного сезону 

складався в основному з представників діатомових водоростей, та зелених 

протококових. На початку літнього сезону мінімальні значення чисельності 
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та біомаси планктонних водоростей відмічалися у р. Сіверський Донець біля 

смт. Червоний Донець (чисельність 0,433 млн. кл/дм3; біомаса 0,126 мг/дм3), 

а максимальне біля  с. Черкаський Бишкин (13,61 млн. кл/дм3; 1,01 мг/дм3). 

Була відмічена присутність 3-х представників р-α – сапробної зони 

(перехідної від полісапробної зони («брудні») до α-мезосапробної зони 

(«забруднені») з відділу Евгленові біля с. Черкаський Бишкин, що вказує на 

тенденції до забруднення. 

У літніх пробах переважали характерні для річкового фітопланктону 

діатомові, дещо нижчі показники біомаси мали представники інших відділів: 

біля смт. Червоний Донець – Melosira varians Ag., Cocconeis placentula Ehr. 

(діатомові), Microcystis aeruginosa, Oscillatoria planctonica (синьозелені), 

Chrysococcus rufescens (золотисті), Peridinium cinctum (динофітові), 

Monoraphidium minutum (Nӓg.) Kom.-Legn. (зелені); біля с. Черкаський 

Бишкин – Melosira varians, Stephanodiscus hantzschii, Cocconeis placentula 

(діатомові), Oscillatoria limnetica, O. аgardii, Microcystis aeruginosa 

(синьозелені), Kirchneriella lunaris (Kirchn.) Mob., Scenedesmus costatus 

Schmidle, Chlorococcum infusionum (Schrӓnk) Menegh. (зелені), Peridinium 

cinctum (динофітові), Chrysococcus rufescens (золотисті). Згідно з 

характеристикою ступенів «цвітіння» води показники біля пгт. Червоний 

Донець (1,18 мг/л) відповідали «екологічно безпечним концентраціям, які 

викликають деяке погіршення якості води» (1–4 мг/л) [104].  

У осінній період в загальна кількість видів планктонних водоростей у 

досліджених створах коливалася від 31–38. У 2-х пунктах відбору на 

р. Сіверський Донець до складу провідного комплексу видів фітопланктону 

входили Microcystis aeruginosa Kütz. em. Elenk. і Oscillatoria agardii Gom. 

(синьозелені). Вода 2-х створів на р. Сіверський Донець характеризувалася 

низьким розвитком фітопланктону (чисельність 8,81–12,17 млн. кл/л; біомаса 

0,412–1,13 мг/л; кількість видів у створі 31–38). Згідно з характеристикою 

ступенів «цвітіння» води найнижчі з отриманих значень біомаси 

фітопланктону у р. Сіверський Донець біля с. Черкаський Бишкин 
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(0,637 мг/л), що відповідає «екологічно нешкідливим концентраціям» (менше 

1 мг/л3) і І (початковому – менше 1 мг/л) ступеню цвітіння води; показник у 

р. Сіверський Донець біля смт. Червоний Донець (1,94 мг/л) відповідає 

«екологічно безпечним концентраціям, які викликають погіршення якості 

води». 

Проведений аналіз результатів натурних досліджень показав, що для 

фітопланктону досліджуваних водних об’єктів характерна висока видова 

розмаїтість, що обумовлена якісним складом діатомових, де домінантами 

виступали евгленові водорості. Максимальні величини біомаси відзначені в 

оз. Чайка та оз. Личовому за рахунок синьо-зелених водоростей. 

 

Біологічна характеристика зоопланктону озер Лиманської групи та 

ділянки р. Сіверський Донець. 

Зоопланктон є одним з важливих компонентів екосистеми водойм, що 

слугує чутливим індикатором якості водного середовища, відіграє значну 

роль у процесах самоочищення та біологічній продуктивності, в 

трансформації органічної речовини і енергії, а також є важливою складовою 

частиною кормової бази молоді та планктоноїдних риб. У зв’язку з цим, 

виникла необхідність вивчення особливостей структурної організації 

зоопланктонного угруповання та виявлення основних закономірностей 

формування в умовах посиленого антропогенного тиску. 

Значення зоопланктону як біоіндикатора якості води зумовлене 

високою чутливістю угруповання і окремих його представників до зміни 

чинників навколишнього середовища і в тому числі до різного роду 

забруднення (хімічного, термічного, біологічного, радіаційного). При цьому 

реакції зоопланктону не залежать від природи забруднення, неспецифічні, 

стереотипні, і виражаються в певній зміні, насамперед, структурних 

характеристик: видового складу, комплексу домінантів, співвідношення груп, 

трофічної структури, кількісних показників та ін. Крім того, організми 

зоопланктону завдяки своїм біологічним особливостям швидко розвиваються 
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(особливо коловертки), що зменшує час відгуку на зміну чинників 

середовища і, в той же час, тривалість їх життя досить велика (біля місяця), 

що дозволяє їм нагромаджувати і відображати сумарний характер змін в 

екосистемі. Завдяки цьому зоопланктон відображає найбільш характерні для 

біотопу чинники середовища, а як досить високоорганізовані тваринні 

організми (ракоподібні) менше залежить від їх коливань, як, наприклад, 

фітопланктон або гідрохімічні показники [105–107].  

Основою для характеристики зоопланктонного угруповання озер стали 

дані архівних матеріалів та власних досліджень [108–110]. Гідробіологічні 

дослідження р. Сіверський Донець та озер Лиманської групи проводили з 

метою з’ясування їх сучасного екологічного стану та визначення 

інтенсивності процесів самоочищення в озерах. Для вирішення цієї задачі 

були поставлені наступні завдання: вивчення видового різноманіття 

зоопланктонних угруповань та розповсюдження гідробіонтів в пунктах 

дослідження, проведення розрахунку основних показників розвитку 

зоопланктону їх чисельності, біомаси, а також індексу Шеннона та індексу 

сапробності. На підставі отриманих даних з використанням стандартних 

гідробіологічних методик було проведено аналіз екологічного стану ділянки 

р. Сіверський Донець (смт. Червоний Донець та с.  Черкаський Бишкин) та 

озер Лиманської групи.  

Вибір станцій проводився з огляду на гідроморфологічні особливості 

водних об’єктів. Дослідження зоопланктонних угруповань проводили в 9 

пунктах, які відносяться до водойм з різним гідрологічним режимом з них: в 

річці Сіверський Донець біля сел. Черкаський Бишкин, і біля смт. – Червоний 

Донець, а також в озері Борове, озерах Лиманської групи: Сухий Лиман, 

Комишувате, Чайка (у місці об’єднаного стоку та у районі насосної станції) 

та Личове. Дослідження проводили в різні пори року: весною, літом та 

восени. 

Автором проведено узагальнення матеріалу та розрахунок сапробності 

за результатами обробки проб. Способи відбору зоопланктонних проб і 
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методика визначення описано у розділі ІІ. Показники чисельності та біомаси 

та зустрічальність основних видів зоопланктону наведено у додатку В.  

Озеро Комишувате. Зоопланктон озера Комишувате найбільш бідний 

за видовим складом порівняно з іншими озерами Лиманської групи, що 

обумовлено його гідрологічними та фізико-хімічними особливостями. 

Показники чисельності коливаються від 375 до 2800 екз./м3 та біомаси від  0,2 

г/м3 до 35,4  мг/м3. Домінуючою групою як за чисельністю так і за біомасою 

на протязі року є Copepoda та Sarcomastigophor. За показниками сапробності 

та трофії водоймище відноситься до мезотрофних вод β-мезосапробної зони. 

Озеро Чайка. Розвиток зоопланктону в озері Чайка за чисельністю 

складає від 100 до 4770 екз./м3 та біомасою від 0,08 г/м3 до 66,1 мг/м3. 

Домінуючою групою як за чисельністю так і за біомасою протягом року є 

Copepoda та Rotatoria.  

Дія техногенних факторів (скидання стічних вод), що впливають на 

структурні та кількісні показники зоопланктонного угруповання, 

проявляється в основному в районі транзиту стічних вод. Це проявляється 

шляхом зниженням кількісних показників, що призводить до зменшення 

інтенсивності процесів самоочищення відносно центральної частини озера. 

Таким чином, аналізуючи екосистему оз. Чайка за зоопланктонним 

співтовариством, можна відзначити, що її стан не однорідний і відрізняється 

на різних ділянках озера. Це створює різноманітні умови сапробності: від 

помірно забруднених – до брудних.  

Озеро Личове. Аналізуючи структуру зоопланктону озера Личового 

слід відмітити, що домінуючими видами є коловертки Brachionus calyciflorus, 

Filinia longiseta, Asplanchna priodonta та Synchaetidae. У центральній частині 

озера, порівняно з верхів’ям, спостерігається більше різноманіття 

гіллястовусих фільтраторів, особливо в літоральній зоні. Тут домінують 

Chydoridae та Bosmina longirostris.  

За весь період досліджень 2016–2018 рр. було виявлено і визначено 48 

видів гідробіонтів , які відносяться до 5 таксономічних груп (рис. 3.11–3.12) з 
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них: Roratoria – 25 види, Cladocera – 9 та Copepoda – 6 видів, 

Sarcomastigophora – 5 видів, Ciliophora – 3 види. 

 

 

Рисунок 3.11 − Співвідношення основних таксономічних груп зоопланктону 

озер Лиманської групи за середньорічними показниками чисельності 

 

 

Рисунок 3.12 − Співвідношення основних таксономічних груп зоопланктону 

озер Лиманської групи за середньорічними показниками біомаси 
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Результати досліджень показують, що найбільше видове різноманіття 

та вирівненість структури зоопланктонного біоценозу має озеро Личове. 

Найнижчі показники відмічались в озері Комишувате. Оскільки Комишувате 

майже все заросло ВВР і знаходиться на стадії заторфовування, то фізико-

хімічні умови і одноманітність біотопу не сприяють високому 

біорізноманіттю. 

Виявлення у видовому складі зоопланктону індикаторних видів-

сапробіонтів дозволило оцінити ступінь органічного забруднення води або 

сапробність. Кількісною мірою ступеню сапробності є індекс, який 

розраховано за методом Пантле і Букка. 

Загалом, характеризуючи розвиток зоопланктонного угруповання в 

озерах Лиманської групи можна сказати, що даний біоценоз досить чутливо 

характеризує екологічний стан кожного озера і його структура є 

відображенням, як гідроморфологічних особливостей кожного водоймища, 

так і інтенсивності антропогенного впливу. 

 

Моніторинг за показниками стану бактеріопланктону. 

 

Тривалі гідроекологічні спостереження, невід’ємною частиною яких є 

мікробіологічні дослідження, дозволяють відрізнити циклічність природних 

процесів у водній екосистемі від змін, що обумовлені антропогенним 

впливом. Під час визначенні допустимої міри антропогенного впливу на 

природні екосистеми необхідно враховувати реакцію не тільки макро, але і 

мікроорганізмів. Порушення їх діяльності може призвести до ациклічності 

багатьох біохімічних процесів, змінам шляхів природного самоочищення і, в 

кінцевому підсумку, до екологічного зриву. Мікробіологічні дослідження 

дозволяють отримати інформацію про вплив антропогенних чинників на 

водні об’єкти, визначати гранично допустимі навантаження техногенних 

речовин, тенденції їх трансформації в екосистемах. 

 



117 

Найважливішим процесом, що відбувається у водному об’єкті, є 

кругообіг органічних речовин і окремих елементів (вуглецю, азоту, сірки, 

фосфору, заліза, марганцю та ін.), який обумовлений у значній мірі 

життєдіяльністю мікроорганізмів. Органічна речовина у водному об’єкті має 

двояке походження: аллохтонна органічна речовина та автохтонна органічна 

речовина. 

Розвиток і активність мікрофлори залежить від динамічної рівноваги 

органічної речовини між відкладами дна і водяною товщею. Бактерії 

руйнують речовини природного походження (целюлозу, хітин, лігнін, 

вуглеводи, феноли, смоли, асфальти і т.д.), а також штучно створені 

людиною сполуки (ксенобіотики різного хімічного походження, СПАР, 

полімери і продукти їх часткової деструкції). За умов надлишку в 

зовнішньому середовищі специфічних речовин відбувається збагачення 

середовища тими бактеріями, що спроможні їх руйнувати. На цьому 

ґрунтується використання бактерій для індикації певних забруднюючих 

речовин. 

У процесі деструкції органічних речовин мікроорганізми утворюють 

продукти розпаду, що впливають на гідрохімічний режим водойми. 

Споживання мікроорганізмами кисню призводить до його дефіциту, а за 

умов розвитку бактерій, утворюється сірководень. Все це створює умови, 

несприятливі для розвитку інших груп гідробіонтів. Таким чином, не маючи 

уявлення про кількісний розвиток і функціональні характеристики 

мікрофлори водойми, не можна дати цілісної картини життя озера або ріки, і 

багато явищ, які викликані діяльністю мікроорганізмів, можуть залишитися 

непоясненими. 

У 2017–2018 рр. було проведено санітарно-бактеріологічний аналіз 

проб води з різних ділянок басейну Сіверського Донця (смт. Червоний 

Донець, с.  Черкаський Бишкин) та озер Лиманської групи (Комишувате, 

Чайка, Личове). Для оцінювання санітарно-бактеріологічного стану 

досліджуваних водних об’єктів проведено визначення загального мікробного 
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числа, були визначені бактерії групи кишкової палички, коліфаги та 

ідентифіковані патогенні ентеробактерії [111].  

Для оцінки санітарно-бактеріологічного стану досліджуваних водних 

об’єктів було визначено загальне мікробне число, бактерії групи кишкової 

палички, коліфаги та ідентифіковані патогенні ентеробактерії. Також 

аналізування проводили за інтегральними показниками хімічного 

споживання кисню (ХСК) та біологічного споживання кисню (БСК5). Проби 

води з об’єктів дослідження відбирали навесні, улітку та восени. 

Сапрофітні мікроорганізми, що належать до різних таксономічних груп 

та утилізують продукти розпаду органічних речовин, визначали як 

додатковий показник ступеню забруднення водного середовища (рис. 3.13).  

 

 

Рисунок 3.13 – Число сапрофітних бактерій 

(загальне мікробне число за температурою (22±1) °С та (37±1) °С) 

 

ЗМЧ за температурою інкубації (37±1) °С – це індикаторна група 

мікроорганізмів, що містить аллохтонну мікрофлору, яка потрапляє у 

водойму в результаті антропогенного або біологічного забруднення, 

переважно фекального. ЗМЧ за температурою інкубації (22±1) °С – це група 
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мікроорганізмів, що містить, окрім мікрофлори антропогенного походження, 

природну мікрофлору цієї водойми – автохтонну (рис. 3.14). 

Для визначення інтенсивності самоочищення водного об’єкту за 

мікробіологічними показниками був розрахований коефіцієнт самоочищення, 

який виражається у відношенні кількості автохтонних мікроорганізмів (ЗМЧ 

22 °С) до кількості аллохтонних мікроорганізмів (ЗМЧ 37 °С). Якщо 

спостерігаються процеси самоочищення,  значення коефіцієнту наближається 

до 4-х і вище [112, 113]. Результати дослідження представлені у табл. 3.10 та 

3.11. 

 

Таблиця 3.10 – Результати визначення загального мікробного числа 

сапрофітних бактерій в озерах Лиманської групи 

Пункти 

відбору 

проб 

Число сапрофітних бактерій, КУО/см3 Мікробіологічний 

коефіцієнт 

самоочищення 

(ЗМЧ 22°/ЗМЧ 

37°С), од 

Автохтонна 

мікрофлора 

за температурою 

(22±1)°С 

Аллохтонна 

мікрофлора 

за температурою 

(37±1)°С 

Весна Літо Осінь Весна Літо Осінь Весна Літо Осінь 

оз. 

Комишувате 
1944 20000 1650 1044 12000 580 1,9 1,6 2,8 

оз. Чайка 

(об’єднаний 

стік) 

1072 29000 4680 762 14000 1300 1,4 2,1 3,6 

оз. Чайка  

(насосна ст.) 
986 9000 1900 792 4000 528 1,2 2,3 3,6 

оз. Личове 1196 16000 2800 748 9000 718 1,6 1,7 3,9 

р. Сіверський 

Донець  

(с. Черкаський 

Бишкин) 

2980 18000 1560 2100 10000 890 1,4 1,8 1,7 

р. Сіверський 

Донець 

(смт. Червоний 

Донець) 

1108 28000 1370 840 13000 110 1,3 2,2 4,4 

 

З даних таблиць видно, що загальне мікробне число, у цілому, 

відповідає щільності сапрофітних мікроорганізмів для досліджених сезонів.  



120 

Встановлено, що коефіцієнт самоочищення (ЗМЧ 22 °С/ЗМЧ 37 °С) для 

досліджуваних проб води озер та  р. Сіверський Донець навесні та влітку 

досить низький бо знаходився у межах 1,2–2,3, що свідчить про наявність 

антропогенного забруднення. Коефіцієнт самоочищення в осінній період за 

температурою (6–7) °С. (табл. 3. 11) збільшився та коливався у межах від 3,6  

до 4,4, що свідчить про тенденцію до природного відновлення води озер 

Чайка, Личове та річки Сіверський Донець (смт.  Червоний Донець). В 

осінній період за температурою (25–29) °С (табл. 3.11) 2018 р. коефіцієнт 

самоочищення складав від 1,4 до 1,8, що свідчить про гальмування процесів 

самоочищення (рис. 3.14) [111].  
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Рисунок 3.14 – Інтенсивність процесу самоочищення досліджених водних 

об’єктів 

 

Таблиця 3.11 – Температура води в озерах Лиманської групи та річці 

Сіверський Донець за період відбору проб. 

Пункти відбору проб 
Температура води, °С 

Весна Літо Осінь 

оз. Комишувате 15,4 28,6 21,30 

оз. Чайка (об’єднаний стік) 16 25,5 20,8 

оз. Чайка (насосна ст.) 15 29,5 21,6 

оз. Личове 17 26,9 23,70 

р. Сіверський Донець (с. Черкаський Бишкин) 16,4 25,6 20,90 

р. Сіверський Донець (смт. Донець) 17,7 26,7 20,30 

 

Згідно з даними табл. 3.12, можна зазначити, що в ряді водних об’єктів 

значення ХСК та БСК5 свідчать про велику кількість у воді речовин, які 
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окислюються, у тому числі органічного походження. В озерах Лиманської 

групи відмічені високі значення БСК5 у вересні 2018 р. що, ймовірно, 

пов’язані з антропогенним та вторинним  забрудненням у наслідок 

евтрофікації  («цвітіння») води в умовах досить високого температурного 

режиму – (20 – 24) °С.  

За період дослідження визначали забруднення води за інтегральними 

показниками ХСК і БСК5. Результати дослідження надані у табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12 – Результати визначення органічних речовин в озерах 

Лиманської групи та річці Сіверський Донець (2017 та 2018 рр.) 

Пункти відбору 

проб 
Кисень, мгО2/дм3 БСК5, мгО2/дм3 ХСК, мгО/дм3 

 
Весна  

 

Літо 

 

Осінь 

 

Весна  

 

Літо 

 

Осінь 

 

Весна  

 

Літо 

 

Осінь 

 

оз. Комишувате 6,4 15,9 9,8 1,6 2,35 9,84 60 116 119 

оз. Чайка 

(об’єднаний 

стік) 

11,2 1,8 3,2 2,56 2,82 11,04 23 14 115 

оз. Чайка  

(насосна 

станція) 

13,6 21,8 18,2 6,08 6,59 16,92 38 149 115 

оз. Личове 10,1 2,2 13,9 4,64 6,9 18,72 36 154 119 

р. Сіверський 

Донець 

(с. Черкаський 

Бишкин) 

8,8 4,6 3,2 1,44 5,64 6,24 52 30 23 

р. Сіверський 

Донець 

(смт. Червоний 

Донець) 

6,8 5,8 2,7 1,44 1,88 1,68 10 43 52 

 

Озеро Комишувате приймає забруднені води з оз. Світличне, що 

знаходиться у зоні інтенсивного присадибного господарства, цьому є 

підтвердженням значення ХСК та інтенсивний розвиток аллохтоної 

мікрофлори.  

Отриманий коефіцієнт самоочищення (ЗМЧ 22°/ЗМЧ 37 °С) досить 

низький в усі досліджені сезони, що свідчить про низький рівень 



122 

самоочищення води сапрофітними бактеріями. Це кореспондується з даними 

табл. 3.12 – за наявності у воді високих значень органічних сполук, 

спостерігалася велика кількість аллохтонної мікрофлори, як наслідок 

антропогенного забруднення (приймання стоку з вище розташованих озер), 

проведення меліоративних робіт та поступовим обмілінням цього озера. 

Озеро Чайка зазнає найбільшого техногенного тиску, так як озеро 

приймає стічні води від очисних споруд та від дренажного каналу 

золовідвалу. Озеро Личове приймає забруднені води оз. Чайка.  

Процеси самоочищення в озері Чайка та Личове спостерігалися лише 

восени за температури (6–8) °С. Навесні та влітку водні об’єкти не 

справлялися з антропогенним навантаженням (коефіцієнт самоочищення 

дорівнював 1,2–2,3), що пов’язано з прийманням стічних вод, 

неорганізованого поверхневого стоку та, як наслідок евтрофікації  

(«цвітіння») води в умовах досить високого температурного режиму – (18–

30) °С.  

В р. Сіверський Донець в районі с. Черкаський Бишкин та 

смт. Червоний Донець процеси самоочищення за рахунок мікроорганізмів  

навесні та влітку за температурою (17–26) °С відбувалися досить повільно. В 

районі смт. Червоний Донець в осінній сезон за температури (7–8) °С 

процеси самоочищення проходили інтенсивніше, цьому є підтвердженням 

значення БСК (табл. 3.13).  

Для оцінювання санітарного стану поверхневих водних об’єктів, що 

досліджувались, визначали бактерії групи кишкової палички, водні віруси –

коліфаги, умовно-патогенні та патогенні ентеробактерії (у т. ч. роду 

Сальмонела).  

Бактерій групи кишкової палички (БГКП) складають санітарно-

показові мікроорганізми та є індикатором фекального забруднення 

середовища. До БГКП відносяться лактозопозитивні кишкові палички, вміст 

яких лімітується санітарним законодавством. Наявність їх в стічних водах в 

наднормативних значеннях свідчить про фекальне забруднення (рис. 3.15).  
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Рисунок 3.15 – Бактерій групи кишкової палички  

 

Вміст БГКП не повинен перевищувати 5000–10000 клітин в 1 куб. дм 

(залежно від призначення водного об’єкту) [96]. Результати визначення 

кількості колонієутворюючих одиниць (КУО) бактерій ЛКП надані у табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 – Визначення кількості бактерій групи кишкової палички 

в досліджуваних пробах 

Пункти відбору проб 
Колі-титр ЛКП, КУО/дм3 

Весна Літо Осінь  

Гігієнічні вимоги до складу і властивостей 

води культурно-побутового водокористання 
5000 

оз. Комишувате 42000 68000 60000 

оз. Чайка (об’єднаний стік) 36000 50000 52000 

оз. Чайка (насосна ст.) 16000 до 5000 11600 

оз. Личове 6000 84000 89000 

р. Сіверський Донець (с. Черкаський Бишкин) 44000 81000 10500 

р. Сіверський Донець  (смт. Донець) 8000 20000 18000 

 

Найбільша щільність ЛКП спостерігається в озерах Комишувате, Чайка 

в районі об’єднаного стоку, Личове та в р. Сіверський Донець  

(смт. Червоний Донець). БГКП (рис. 3.16) присутні в усіх досліджених 
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водних об’єктах в усі сезони, що свідчить про постійний вплив 

антропогенного забруднення.  

 

 

Рисунок 3.16 – Наявність бактерій групи кишкової палички в досліджуваних 

водних об’єктах 

 

Найбільш забрудненими за показником ЛКП були проби води, що 

відібрані в 2017 р. навесні з р. Сіверський Донець в районі с. Черкаський 

Бишкин, в оз. Комишувате  та в оз. Чайка (об’єднаний стік), влітку – 

р. Сіверський Донець в районі с. Черкаський Бишкин, в оз.  Комишувате, в 

оз. Личове та восени – в оз.  Комишувате, оз. Чайка, в оз.  Личове – 

перевищення нормативних показників для водних об’єктів у пунктах 

культурно-побутового водокористування навесні складає у 9 раз, 8  раз, 7 раз, 

улітку 16 раз, 14 раз, 17 раз та восени 12 раз, 10 раз, 18 раз. Восени 2018 р. 

спостерігалося високий рівень забруднення води за показником ЛКП в 

оз. Комишувате, оз. Чайка, в оз.  Личове та на обох ділянках р. Сіверський 

Донець. 

Високий рівень ЛКП в оз. Комишувате в першу чергу пов’язаний з 

надходження води з оз. Світличне, що знаходиться у зоні 

інтенсивного присадибного господарства та приймає неорганізований 

дощовий стік з селищ. Враховуючи те, що в оз. Чайка скидають стічні води 

Зміївської ТЕС, смт. Слобожанське та надходить вода з, оз. Комишувате то 

вміст ЛКП в районі об’єднаного стоку також високий.  
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Також у всіх досліджених водних об’єктах були визначені  інші 

ентеробактерії, які відносяться до умовно патогенні. Попередня 

ідентифікація показала наявність ентеробактерій родів Proteus, Citrobacter, 

Enterobacter, а також Bacillus, Pseudomonas і мікроскопічних водних грибів.  

Наявність патогенних ентеробактерій, у т.ч. з роду Сальмонели (в 

р. Сіверський Донець та озерах Чайка, Комишувате та Личове) за даний 

період не виявлено. 

Для підтвердження фекального, а також, вірусного забруднення води 

визначали наявність коліфагів. За наявності коліфагів у пробі досліджуваної 

води відбувалася контамінація фагів і клітин кишкової палички, що 

спостерігалося  у вигляді бляшок (зон відсутності зростання) на 

діагностичному середовищі. Облік результатів проводили у кількості бляшок 

у дм3 (БУО) (рис. 3.17).  

 

 

Рисунок 3.17 – Коліфаги  

(За наявності коліфагів відбувалася контамінація фагів і клітин кишкової 

палички, що спостерігається у вигляді бляшок) 

 



126 

Під час проведення досліджень у весняний період в озері Комишувате 

наявність коліфагів складала 450 БУО/дм3, що перевищує нормативні 

значення (100 БУО/дм3) [96] у 4,5 рази і свідчить про фекальне та можливе 

вірусне забруднення водного об’єкту. В інших пробах, які досліджувались, 

коліфаги не виявлені. Результати визначення коліфагів в досліджених пробах 

подані у табл. 3.14.  

 

Таблиця 3.14 – Визначення коліфагів  кишкової палички в 

досліджуваних пробах 

 

У літній період лише в оз. Чайка (насосна станція) коліфаги не були 

виявлені. В інших пробах спостерігалося перевищення нормативних значень 

показника: в оз. Личове в 7,2 рази, в оз. Чайка (об’єднаний стік) в 1,8 рази, в 

оз. Комишувате в 4,5 рази, в р. Сіверський Донець (смт. Червоний Донець та 

с. Черкаський Бишкин) в 2,7 рази. Восени коліфаги виявлені в усіх 

досліджених об’єктах. Відмічено перевищення нормативних значень 

показника в оз. Личове та Комишувате в 1,8 рази, в оз.  Чайка (насосна 

станція) в 1,5 рази, у р. Сіверський Донець (смт. Червоний Донець) в 1,8 рази. 

В результаті проведеного санітарно-бактеріологічного аналізу води 

озер Комишувате, Чайка, Личове та ділянки р. Сіверський Донець з 2017–

2018 рр. в усіх досліджених водних об’єктах виявлені бактерії групи 

кишкової палички, у тому числі, лактозопозитивні, які значно перевищували 

нормативні значення (2–17 разів), що встановлені державним санітарним 

законодавством для води поверхневих водних об’єктів [96]. У більшості 

досліджених проб спостерігалася наявність коліфагів, значення яких 

перевищували нормативні вимоги.  

Пункти відбору проб 
БУО, дм3 

Весна Літо Осінь 

оз. Комишувате 450 450 180 

оз. Чайка (об’єднаний стік) відсутні 180 <100 

оз. Чайка (насосна станція) відсутні відсутні 150 

оз. Личове відсутні 720 <180 

р. Сіверський Донець (с. Черкаський Бишкин) відсутні 270 <100 

р. Сіверський Донець (смт. Донець) відсутні 270 <180 
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У всіх пробах виявлені умовно-патогенні ентеробактерії, які можуть 

являти потенційну загрозу здоров’ю людини, проте патогенні ентеробактерії, 

у тому числі роду сальмонела, не визначені.  

Визначений мікробіологічний коефіцієнт самоочищення свідчить про 

наявність біологічного та антропогенного забруднення та повільні процеси 

самоочищення води в досліджених озерах та на ділянках р. Сіверський 

Донець. Встановлено, що в осінній період за температурою (6–7) °С 

співвідношення ЗМЧ 22°/ЗМЧ 37 °С наближається до 4-х, що свідчить про 

позитивну динаміку процесів самоочищення води оз. Чайка, Личове та 

р. Сіверський Донець в районі смт. Червоний Донець. 

Озеро Чайка зазнає найбільшого техногенного тиску, так як озеро 

приймає стічні води від очисних споруд та від дренажного каналу 

золовідвалу. Процеси самоочищення в дослідженому озері спостерігалися 

лише восени за температури (5–8) °С, в інші сезони (коефіцієнт 

самоочищення дорівнював 1,2–2,3) водний об’єкт не справлявся з 

антропогенним навантаженням.  

 

3.4 Взаємозв’язок зміни характеристик біотичних угрупувань від 

зміни гідрохімічних характеристик озер 

 

В озері Чайка спостерігається процес нітрифікації у теплий період 

року. Джерелом нітратів в оз. Чайка є стік з оз. Комишувате (рис. 3.18). У 

холодний період кількість нітратів в оз. Чайка зменшується, спостерігається 

також процес денітрифікації за рахунок вищої водної рослинності.  

 

Рисунок 3.18 – Взаємозв’язок зміни біомаси фітопланктону від зміни азоту 

нітратного озер Лиманської групи 
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В озері Комишувате спостерігається сезонна динаміка 

хлоридів (рис. 3.19). 

 

 

Рисунок 3.19 – Взаємозв’язок зміни біомаси фітопланктону від зміни 

концентрації хлоридів в озерах Лиманської групи 

 

В озері Чайка у теплий період року спостерігаються процеси цвітіння. 

Встановлена кореляція зміни біомаси фітопланктону від зміни концентрації 

азоту амонійного. Джерелом амонію в оз. Чайка виступає вторинне 

забруднення за рахунок донних відкладів, а постійним джерелом є стік з 

оз. Комишувате (рис. 3.20). 

 

 

Рисунок 3.20 – Взаємозв’язок зміни біомаси фітопланктону від зміни 

концентрації азоту амонійного в озерах Лиманської групи 
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Джерелом забруднення оз. Чайка є стік з оз. Комишувате (за рахунок 

завислих речовин). В період «цвітіння» джерелом впливу є біомаса 

фітопланктону (рис. 3.21). 

В озері Чайка спостерігається високий рівень вторинного забруднення. 

Низький рівень БСК, низький рівень амонію та висока концентрація нітратів 

в оз. Чайка свідчить про стабільну біологічну очистку стічних вод (очисними 

спорудами) (рис. 3.22). 

 

 

Рисунок 3.21 – Взаємозв’язок зміни біомаси фітопланктону від зміни 

величини хімічного споживання кисню в озерах Лиманської групи 

 

 

Рисунок 3.22 – Взаємозв’язок зміни біомаси фітопланктону від зміни 

величини біологічного споживання кисню в озерах Лиманської групи 
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В озері Чайка спостерігається сезонна динаміка продукційних процесів: 

дефіцит кисню в холодну пору, в теплий період – перенасичення. У холодний 

період року в оз. Чайка деструкція речовин переважає над продукцією 

(рис. 3.23). 

Джерело надходження заліза в оз. Чайка (насосна станція), як 

біогенного елемента, є об’єднаний стік і вторинне забруднення (донні 

відклади) (рис. 3.24). 

 

 

Рисунок 3.23 – Взаємозв’язок зміни біомаси фітопланктону від зміни 

величини кисню в озерах Лиманської групи 

 

 

Рисунок 3.24 – Взаємозв’язок зміни біомаси фітопланктону від зміни 

концентрації кальцію в озерах Лиманської групи 



131 

Встановлена сезонна динаміка надходження талих вод в 

оз. Комишувате і дренажних вод в оз. Чайка (об’єднаний стік) (рис. 3.26). 

 

 

Рисунок 3.25 – Взаємозв’язок зміни біомаси фітопланктону від зміни 

концентрації заліза загального в озерах Лиманської групи 

 

Коефіцієнти кореляції між біомасою фітопланктону (тис. екз./м3) та 

хімічними показниками води (мг/дм3) озера Чайка (об’єднаний стік) наведено 

у табл. 3.15. 

 

Таблиця 3.15 − Показники кореляції між хімічними та біологічними 

характеристиками якості води озера Чайка 

 

Хімічні 

показники 

Коефіцієнт кореляції за 

B фітопл. * (оз. Чайка 

об’єдн. стік), тис. екз./м3 

Коефіцієнт кореляції за 

B фітопл.* (оз. Чайка н. ст.),  

тис. екз./м3 

рН, од 0,40 0,68 

Кисень, мгО/дм3 - 0,71 

ХСК, мгО/дм3 - 0,77 

N-NO3, мг/дм3 0,53 0,82 

N-NH4, мг/дм3 0,52 0,99 

Ca, мг/дм3 - 0,75 

Mg, мг/дм3 0,56 0,78 

Cl, мг/дм3 0,69 0,40 

Fe, мг/дм3 - 0,84 

Mn, мг/дм3 - 0,66 

*B фітопл. − біомаса фітопланктону 
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Таким чином встановлено взаємозв’язок зміни характеристик 

біотичних угрупувань фітопланктону від зміни гідрохімічних характеристик 

озер Лиманської групи. Кореляційний аналіз показав позитивний зв’язок між 

біомасою фітопланктону та хімічними показниками води озера Чайка 

(насосна станція), такими як водневий показник (R=0,68 з довірливою 

вірогідністю P=86,6 %), розчинений кисень (R=0,71, P=88,9 %), хімічне 

 споживання кисню (R=0,77, P=93,2 %), нітрати (R=0,82, P=95,5 %), азот 

амонійний (R=0,99, P=100 %), магній (R=0,75, P=75,9 %), хлориди (R=0,78, 

P=87,2 %), залізо (R=0,84, P=96,4 %), марганець (R=0,66, P=85,1 %). В 

залежності від кількості даних за показниками довірлива вірогідність складає 

75,9–95,5 %. 

 

3.5 Оцінка сучасного екологічного стану озер Лиманської групи та 

ділянки басейну річки Сіверський Донець в зоні їх впливу 

 

Вивчення екологічного стану водних об’єктів, що знаходяться в зоні 

впливу теплових електростанцій є одним з актуальних напрямків досліджень 

дисертаційної роботи. Дослідження проводились з метою оцінки 

комплексного впливу на річку Сіверський Донець поверхневого і дренажного 

стоку. 

Гідравлічний зв’язок озер з іншими водними об’єктами, зокрема з 

річкою Сіверський Донець, привернув увагу дослідників ще на початку 21-го 

сторіччя. Вже на той час виникла необхідність їх дослідження в умовах 

посиленого антропогенного тиску. Основні результати вивчення 

антропогенного впливу відображені в роботах Васенко О. Г., 

Єрмоленко В. А., Колісника А. В. та інших [115, 116]. Актуальним є 

проведення комплексних моніторингових досліджень сучасного стану якості 

озер Лиманської групи та р. Сіверський Донець внаслідок діяльності 

Зміївської ТЕС на даний час. 
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Для виявлення загальних рис формування екологічного режиму озер 

Лиманської групи було складено вибіркові сукупності за результатами всіх 

гідрохімічних та гідробіологічних зйомок, що проводились під час основних 

фаз гідрологічного режиму – літньої, осінньої та зимової межені, весняної 

повені. Оцінка якості води за окремими показниками виконувалась шляхом 

визначення значення трьох блокових індексів якості води, а саме для індексу 

забруднення компонентами сольового складу (Iс), для трофо-

сапробіологічного еколого-санітарного індексу (Iт-с), для індексу 

специфічних показників токсичної дії (Iт). Маючи значення блокових індексів 

якості води, визначалась їх належність до певного класу та категорії якості 

води за допомогою системи екологічної класифікації. Значення екологічного 

індексу якості води визначалось за формулою (1) методики екологічної 

оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями [117]. 

Середньорічні величини блокових та екологічного індексу, розраховані 

за цими вибірками, наведено представлено у вигляді діаграм на рис. 3.26 – 

3.31, що дає можливість оцінити гідроекологічний стан водоймищ. 

 

 

Рисунок 3.26 – Динаміка блокового екологічного індексу за сольовим 

складом (Iс) в озерах Лиманської групи та р. Сіверський Донець 

 

Як видно з приведеного вище графічного матеріалу (рис. 3.26), рівень 

забруднення по компонентах сольового складу, за розглянутий період 
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коливався в оз. Чайка від 4,0 до 5,5; в оз. Личовому від 4,0 до 5,0, в 

р. Сіверський Донець від 2,5 до 4,5. За останні роки (2016–2018) його 

значення зменшилося від 5,5 до 5 в оз. Чайка; 5,0 до 4,0 в оз. Личовому, та 

збільшилося від 4 до 4,5 в р. Сіверський Донець.  

 

 

Рисунок 3.27 – Динаміка блокового екологічного індексу за показниками 

токсичності (Iт) в озерах Лиманської групи  та р. Сіверський Донець  

 

 

Рисунок 3.28 – Динаміка блокового екологічного індексу трофо-

сапробіологічного стану вод (Iт-с) (за гідрохімічною частиною показників) в 

озерах Лиманської групи та р. Сіверський Донець  

 

За блоком специфічних показників токсичної дії (рис. 3.27) 

спостерігається зміна показників від 4,0 до 5,3 в оз. Чайка; від 3,5 до 4,3 в 
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оз. Личове; від 3,5 до 5,3 в р. Сіверський Донець. Порівняно з 2016 р. 

спостерігається зменшення значень даного показника на 2018 р в оз. Личове 

та збільшення в оз. Чайка та р. Сіверський Донець. 

У зв’язку з відсутністю регулярних гідробіологічних досліджень, до 

2016 р. (Iт-с) значення трофо-сапробіологічного індексу та загальний 

екологічний індекс розраховано за період 2004–2007 рр. та 2016–2018 рр. 

 

 

Рисунок 3.29 – Динаміка блокового екологічного індексу за трофо-

сапробіологічними показниками (Iт-с) в озерах Лиманської групи та 

р. Сіверський Донець  

 

За значенням екологічного індексу трофо-сапробіологічного стану вод 

(гідрохімічна частина показників) (рис. 3.28) спостерігається зміна 

показників в оз. Чайка від 5,0 до 4,5; в оз. Личове від 3,2 до 2,7; в 

р. Сіверський Донець від 4,3 до 4,0. За трофо-сапробіологічним блоком 

(рис. 3.29) спостерігається зміна показників в оз. Чайка від 3,2 до 2,9; в 

оз. Личове від 3,2 до 2,9; в р. Сіверський Донець від 3,0 до 2,9. Порівняно з 

2004 р. спостерігається зменшення значень даного показника в 

досліджуваних озерах та р. Сіверський Донець. Згідно отриманих результатів 

можна зазначити, що біота пристосувалася до локальних умов існування. 
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 Рисунок 3.30 – Динаміка екологічного індексу (Iе) в озерах Лиманської 

групи та р. Сіверський Донецьза період 1995–2018 рр. 

 

 Рисунок 3.31 – Динаміка екологічного індексу (Iе) в озерах Лиманської 

групи та р. Сіверський Донець за 2004–2007 рр. та 2016–2018 рр. 

 

За середніми значеннями екологічних індексів (рис. 3.30, 3.31), 

спостерігається найгірший стан якості води в озері Чайка. В оз. Личове 

виявлена нестабільна ситуація, що пов’язана з розташуванням озера на 

першій боровій терасі р. Сіверський Донець, насиченням води киснем, що 

формується після скиду з оз. Чайка та сполученням з р. Сіверський Донець. 

Коливання значень екологічних індексів р. Сіверський Донець пов’язане з  

впливом стоку з озер Личове та Чайка, що приймає очищені води 

золовідвалу, дренажні води та господарсько-побутові стічні води Зміївської 

ТЕС та с. Слобожанське. 
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Стан якості води озер Лиманської групи в 2016–2018 рр. за середніми 

значеннями екологічних індексів (табл. 3.16), коливаються між ІІ та III 

класом (3–5 категоріями), що відповідають за станом вод, як «добрі», 

«задовільні», та «погані» й за ступенем забрудненості, як «чисті», 

«забруднені» (рис. 3.32–3.33) [118].  

 

Таблиця 3.16 − Екологічна оцінка стану озер Лиманської групи та 

р. Сіверський Донець 

Пункт  

Рік 

Блокові індекси Загальна оцінка 

Сольового  

складу 

Трофо-

сапробності 

Специфічних 

речовин 

Індекс Клас Категорія 

Індекс Індекс Індекс Індекс Клас Категорія 

Оз. Світличне 

2016 6,0 4,6 3,8 4,8 III 5 

2017 6,7 3,3 3,4 4,5 III 5 

2018 6,3 3,7 2,7 4,1 III 4 

Ур. Сухий лиман 

2016 1,0 5,2 2,9 3,1 II 3 

2017 1,3 4,7 2,8 2,9 II 3 

2018 1,0 2,9 4,7 2,9 II 3 

Оз. Комишувате 

2016 2,3 3,8 2,8 3,0 II 3 

2017 2,3 4,0 2,4 2,9 II 3 

2018 2,5 2,6 2,3 2,5 II 3 

Оз. Чайка, 

об’єднаний стік 

2016 4,3 4,4 2,8 3,8 III 4 

2017 4,3 3,3 2,6 3,4 II 3 

2018 4,1 2,9 3,3 3,4 II 3 

Оз. Чайка, насосна 

станція 

2016 4,7 4,0 2,7 3,8 III 4 

2017 4,3 4,3 3,0 3,9 III 4 

2018 5 3,3 3,7 4,0 III 4 

Оз. Личове 

2016 5,0 2,9 4,0 4,0 III 4 

2017 4,0 2,8 4,0 3,6 III 4 

2018 4,0 2,9 3,7 3,5 III 4 

Р. Сіверський 

Донець, 

с. Черкаський 

Бишкин 

2016 3,7 3,8 2,6 3,4 II 3 

2017 3,0 3,3 2,5 2,9 II 3 

2018 3,5 3,2 3 3,2 II 3 

Р. Сіверський 

Донець, 

смт. Донець 

2016 4,0 2,7 3,7 3,5 III 4 

2017 4,5 2,7 3,7 3,6 III 4 

2018 4,5 2,9 4 3,8 III 4 
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Рисунок 3.32 – Динаміка екологічного індексу (Iе) в озерах Лиманської групи 

за 2016–2018 рр. 

 

 

Рисунок 3.33 – Динаміка екологічного індексу (Iе) ділянки р. Сіверський 

Донець за 2016–2018 рр. 

 

Визначено, що якість води оз. Комишувате та ур. Сухий Лиман 

відносяться до ІІ класу, 3 категорії), що класифікуються як «добрі» за станом 

вод та «досить чисті» за ступенем забрудненості вод. Протилежна ситуація 

склалась в озері Світличне, якість води якої відноситься до III (4–5 категорії), 

що класифікується як «задовільні» за станом вод та «забруднені» за ступенем 

забрудненості вод. Слід відзначити, що води озера Чайка та Личове 

відповідають ІІІ класу (4  категорії) якості, що класифікується як «задовільні» 

за станом вод та «забруднені» за ступенем забрудненості вод [118].  

Якість води р. Сіверський Донець (с. Черкаський Бишкин) відповідає ІІ 

класу (3  категорії), що класифікується як «добрі» за станом вод та «досить 
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чисті» за ступенем забрудненості вод, проте ж якість води 

р. Сіверський Донець (смт. Донець) відповідає задовільним значенням 

екологічних індексів – ІІІ клас (4 категорії) – «задовільні» за станом вод та 

«забруднені» за ступенем забрудненості. 

За середніми значеннями екологічних індексів, найкраща якість води 

була відмічена в озерах Комишувате, Сухий Лиман та р. Сіверський Донець 

(с. Черкаський Бишкиин), найгірша – в озері Світличне, Чайка (насосна 

станція) та Личове. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Досліджено гідрохімічний та гідробіологічний режим озер 

Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець. Основними 

забруднюючими речовинами техногенного походження у водах озер 

Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець (від с. Черкаський 

Бишкин до смт. Донець) є сульфати, нітрити, азот амонійний, фосфати та 

важкі метали [94, 95, 103].  

2. За результатами експедиційних досліджень визначено, що озера 

Лиманської групи та ділянки р.  Сіверський Донець (від с. Черкаський 

Бишкин до смт. Донець) не відповідають рибогосподарським нормативам 

якості води. Спостерігається значне порушення якості води в озерах 

Світличне за вмістом органічних речовин, біогенних речовин, хлоридів, 

сульфатів, важких металів; Чайка: за вмістом органічних речовин, біогенних 

речовин, сульфатів, важких металів; Личове: за вмістом органічних, 

біогенних речовин, сульфатів, важких металів та річці Сіверський Донець: за 

вмістом органічних речовин, біогенних речовин та важких металів [97]. 

3. Встановлено збільшення вмісту сульфатів та органічних речовин в 

оз. Чайка під впливом стоків з оз. Комишувате, золовідвалу, промзливових та 

стічних вод Зміївської ТЕС та смт. Слобожанське. Аналіз впливу викидів 

Зміївської ТЕС на хімічний склад води в оз. Чайка підтвердив значимий 

кореляційний зв’язок (R – 0,93) між викидами сірки Зміївської ТЕС та зміною 

вмісту сірки в озері Чайка. Встановлено вплив озер Лиманської групи на 

формування гідрохімічного режиму р. Сіверський Донець за такими 

гідрохімічними показниками, як жорсткість, хлориди та нітрати [93]. 

4. Науково обґрунтовано взаємозв’язок біотичних та абіотичних 

факторів під час формування екологічного стану масивів поверхневих вод в 

зоні впливу енергетичного об’єкту на прикладі Зміївської ТЕС [103]. 

Вивчено видове різноманіття фітопланктону, зоопланктонних та 

бентосних угруповань озер Лиманської групи та р. Сіверський Донець. За 

результатами натурних досліджень найбільше видове різноманіття 
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зоопланктонного та бентосного біоценозу спостерігається в озері Личове, 

найменше – в озері Комишувате. Визначено, що необхідно відновлювати 

власну систему біологічного самоочищення озера Чайка за рахунок наявного 

біоценозу її акваторії. 

Встановлено зв’язок зміни біотичних угрупувань фітопланктону та 

гідрохімічних характеристик озера Чайка. Кореляційний аналіз показав 

значимий зв’язок між біомасою фітопланктону та хімічними показниками 

такими, як нітратний азот, хлориди, хімічне споживання кисню та залізо, 

магній та марганець, азот амонійний.  

5. Проаналізовано процеси самоочищення в озерах Лиманської групи 

та окремих ділянок р. Сіверський Донець. При оцінюванні санітарно-

бактеріологічного стану досліджуваних водних об’єктів виявлено бактерії 

групи кишкової палички, кількість яких перевищує нормативні вимоги: в 

оз. Личове в 7,2 рази, в оз. Чайка в 1,8 рази, в оз. Комишувате в 4,5 рази, в 

р. Сіверський Донець в 2,7 рази. Досліджено роль мікроорганізмів в процесах 

самоочищення озера Комишувате, Чайка, Личове та ділянки р. Сіверський 

 Донець (від с. Черкаський Бишкин до смт. Донець) за такими показниками: 

загальне мікробне число, наявність бактерій групи кишкової палички, 

коліфаги, патогенні ентеробактерії. Встановлено сезонну динаміку 

інтенсивності цих процесів та їх вплив на формування якості води [95, 111].  

6. Проведено оцінку сучасного екологічного стану озер Лиманської 

групи та ділянки р. Сіверський Донець (від с. Черкаський Бишкин до 

смт. Донець). Виконано порівняльний аналіз ретроспективного та сучасного 

екологічного стану досліджуваних водних об’єктів [93]. 

Виявлено, що сприятлива екологічна ситуація спостерігається в озерах 

Сухий Лиман, Комишувате та р. Сіверський Донець (с. Черкаський Бишкин), 

а найгірша в озері Світличне, Чайка, Личове та р. Сіверський Донець 

(смт. Донець).  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [93–95, 97, 

103, 111, 118]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ОЗЕР ЛИМАНСЬКОЇ ГРУПИ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ 

ВОДИ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 

 

В останні роки зростає вплив на водний баланс озер, зокрема пов’язаний 

із прийманням стічних вод та стоку вод з урбанізованих територій. Тому 

особливо важливим є визначення елементів структури балансу при оцінці 

накопичувальних властивостей та самоочищення озер. Дослідження озер та 

визначення водного балансу та масобалансу були виконані 

Астраханцевою О. Ю. [119], Вікуліной З. А. [120], Медведєвою Ю. С. [121], 

Нежиховським Р. А. [122], Новіковим А. А. [123] та ін.  

Проведені дослідження проводились з метою комплексної оцінки та 

прогнозування наслідків впливу техногенного забруднення на озера 

Лиманської групи за окремими показниками та розробки заходів, щодо 

забезпечення екологічного благополуччя озер і запобігання забруднення 

річки Сіверський Донець.  

З огляду на те, що дослідження хімічного балансу системи «озеро 

Чайка – озеро Личове – річка Сіверський Донець» методом фізико-хімічного 

моделювання ще ніким раніше не проводилися, була поставлена задача 

створення фізико-хімічної моделі системи «озеро Чайка – озеро Личове – 

річка Сіверський Донець». У зв’язку з цим були поставлені такі завдання: 

1. представити схему взаємозв’язків у системі «озеро Чайка – озеро 

Личове – річка Сіверський Донець»; 

2. створити водну балансову модель всіх потоків і витрат системи 

«озеро Чайка – озеро Личове» у відрізок часу активного антропогенного 

навантаження; 

3. проаналізувати водний і масовий баланс системи «озеро Чайка – 

озеро Личове – річка Сіверський Донець»; 

4. визначити ступінь впливу озера Чайка на якість води 

річки Сіверський Донець. 
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По мірі зростання антропогенного навантаження на озера Лиманської 

групи та річку Сіверський Донець відбуваються негативні незворотні зміни, 

що стосуються всіх сторін існування водної екосистеми. При управлінні 

природоохоронною діяльністю важливим етапом є визначення найбільш 

вагомих джерел забруднення озер та впровадження необхідного комплексу 

водоохоронних заходів при мінімальних фінансових витратах. Визначення 

балансу (в одиницях маси) [121] дозволить оцінити ефект господарських 

заходів, пов’язаних з використанням водних ресурсів та побачити сукупний 

вплив усіх чинників, які впливають на зміну запасів води в озері. 

 

4.1. Визначення впливу озер Лиманської групи (озера Чайка та 

Личове) на формування якості води річки Сіверський Донець 

 

В районі розміщення Зміївської ТЕС основними факторами впливу на 

озера Лиманської групи (Чайка та Личове) є надходження забруднюючих 

речовин з: викидами Зміївської ТЕС, поверхневим стоком з площі водозбору 

та ґрунтовими водами (рис. 4.1).  

  

 

Рисунок 4.1 – Схема взаємовпливу оз. Чайка, підземних вод  та поверхневих 

вод р. Сіверський Донець 
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Відповідно до цього, оцінимо вплив на режим р. Сіверський Донець 2-х 

чинників:  

1) техногенного фактора – відведення з озера Чайка – Личове 

забруднених вод в р. Сіверський Донець;  

2) природно-техногенного фактора – надходження в р. Сіверський 

Донець профільтрованих з озера забруднених вод.  

 

4.1.1 Техногенний фактор впливу озера Чайка – відведення з озера 

забруднених вод до річки Сіверський Донець  

 

Водний та хімічний баланс озера Чайка та Личове. 

Формування об’єднаного стоку озера Чайка відбувається за рахунок 

1) природних та 2) техногенних факторів: перетікання стоку по відкритому 

каналу з урочища Комишувате;  поверхневого стоку з площі водозбору; – 

атмосферних опадів; господарсько-побутових, промислово-ливневих та 

стічних вод; переливних вод, що відводяться скидним каналом золовідвалу 

Зміївської ТЕС. Всі категорії об’єднаних стічних вод скидаються у 

р. Сіверський Донець.  

Система «Озеро Чайка – озеро Личове – річка Сіверський Донець» має 

визначені хімічні характеристики та пов’язана потоками речовин між 

водними об’єктами. Для визначення негативного впливу джерел забруднення 

озер Лиманської групи були проведені розрахунки балансу озера Чайки та 

Личове. Для загальної оцінки внеску джерел забруднення у формування 

гідрохімічного режиму озер та ділянки р. Сіверський Донець вперше 

виконано розрахунок балансу (в одиницях маси) в системі «озеро Чайка – 

озеро Личове – річка Сіверський Донець». 

Для балансових розрахунків використано дані якості води в наступних 

точках спостережень: оз. Комишувате – характеризує якість води, що 

надходить в оз. Чайка до впадіння обвідного каналу золовідвалу; обвідний 

канал золовідвалу – характеризує якість води, що сформована стоками води 
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очисних споруд смт. Слобожанське, фільтраційними водами золовідвалу та 

промливневими стоками ТЕС; оз. Личове – характеризує якість води, що 

надходить до р. Сіверський Донець після змішування всіх потоків з водою 

оз. Чайка, розбавлення та самоочищення. 

Водний баланс озер Лиманської групи системи «озеро Чайка – озеро 

Личове» визначається процесами надходження та витратами води. На основі 

аналізу проведеного за допомогою фізико-хімічної моделі системи «озеро 

Чайка – озеро Личове – річка Сіверський Донець» був визначений водний та 

хімічний баланс озера Чайка та Личове. Розрахунки були проведені за 

багаторічними даними хімічного складу води досліджених озер, об’ємами 

природного, техногенного та об’єднаного стоків. 

Водний режим озера Чайка складається з притоку води з різних джерел 

і відтоку у результаті перетоку її в озеро Личове. Середньобагаторічні 

величини притоку води в озеро Чайка складають (у тис. м3 на рік): об’єм 

стоку з оз. Комишувате та поверхневий стік – 4898; техногенний стік – 3995. 

Середньобагаторічні дані щодо перекачування води в озеро Личове 

складають 7012 тис. м3/рік (табл. 4.1). Приток води в озеро Личове складає – 

7728 тис. м3/рік, а витратна частина – 6700 тис. м3/рік [124]. 

 

Таблиця 4.1 – Водний баланс озер Лиманської групи 

Прихідна частина водного балансу Витратна частина водного 

балансу 

Об’єм 

техноген-

ного 

стоку, 

тис.м3/рік 

Техноген-

ний стік, 

% 

Об’єм 

природно-

техноген-

ного стоку  

м3/рік 

Загальний 

середньо-

річний стік, 

% 

Випарову-

вання, 

тис.м3/рік 

Фільт-

рація, 

тис.м3/

рік 

Скид 

стічних 

вод, 

тис.м3/рік 

Загальний об’єм стоку    

Озеро Чайка 

3995 45 % 4898 55 % 1792 88 7012 

Озеро Личове 

7728 1028 - 6700 
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При визначенні балансу (в одиницях маси) [121] системи «озеро Чайка 

– озеро Личове – річка Сіверський Донець» слід враховувати міграцію та 

трансформацію хімічних речовин в озерах, а саме середню багаторічну 

акумуляцію речовин, що надходять в озера Чайка та Личове. 

Розраховано хімічний баланс озера Чайка, т/рік 

 

∑miпч – ∑miвч = (mi1ч + mi2ч) – mi3ч,                                 (4.1) 

 

де: 

miпл/вл – маса речовини в озері, т/рік. 

 

miпл/вл = C . Q,                                                    (4.2) 

 

де: 

с – концентрація речовин, мг/м3; 

Q – витрата води, м3/рік; 

∑miпч – прихідна частина водного балансу; 

∑miвч – витратна частина водного балансу; 

mi1ч – приток вод об’єднаного техногенного стоку Зміївської ТЕС 

(фільтраційні та переливні води золовідвалу, промзливовї води Зміївської 

ТЕС, очищені господарсько-побутові стічні води с. Слобожанське та 

Зміївської ТЕС), що надходять до оз. Чайка; 

mi2ч – приток вод із оз. Комишувате, а також поверхневого стоку з 

площі водозбору; 

mi3ч – витрати води, що надходять з оз. Чайка до озера Личове. 

В зоні впливу Зміївської ТЕС озеро Чайка відіграє важливу роль, а 

саме: приймає води з озера Комишувате, поверхневого стоку з площі 

водозбору та техногенні води з доочищенням останніх на природному 

озерному «біоплато», захищає р. Сіверський Донець від забруднення 

можливими аварійними скидами електростанції. В табл. 4.2 були відображені 
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фактичні зміни вмісту хімічних речовин об’єднаного та природного стоку, 

після його проходження через озеро Чайка. 

 

Таблиця 4.2 – Вплив озера Чайка на якість води озера Личове 

 

Компоненти 

хімічного 

балансу 

Прихідна частина 

масобалансу 

Витратна 

частина 

масо-

балансу 
Співвід-

ношення 

між 

прито-

ком та 

витрата-

ми води, 

од. 

Ступінь 

очищен-

ня 

зміша-

ного 

стоку 

перед 

скидом у 

річку, % 

Вміст речовин притоку 

озера Чайка, т/рік Загаль-

ний 

вміст 

речо-

вин, 

т/рік 

Стік з оз. 

Чайка, що 

поступає 

до оз. 

Личове, 

т/рік 

Води 

техноген-

ного стоку 

Зміївської 

ТЕС 

Приток 

стоку з 

оз. 

Комишу-

вате 

 

1 2 3 4 5 6 

Сухий 

залишок 
3531 2542 6037 7125,39 0,8 - 

Хлориди 304 253,8 558 563,85 0,9 - 

Азот амоні-

йний 
1,6 2,64 4,24 3,15 1,3 25 

Сульфати 960,7 190,5 1151,2 2258,35 0,5 - 

Фосфати 5,7 1,37 7,07 10,69 0,6 - 

Легкооки-

слювані 

речови- 

ни за 

БСКпов 

23 19,42 42,42 45,57 0,9 - 

Азот 

нітритний 
0,42 0,34 0,76 0,83 0,9 - 

Азот 

нітратний 
13,7 9,25 22,95 24,65 0,9 - 

Завислі 

речовини 
42 46,28 88,28 114,66 0,7 - 

Нафтопро-

дукти 
0,15 0,83 0,98 0,47 2,08 52 

Залізо  0,58 0,97 1,55 1,16 1,3 25 

СПАР 0,37 1,12 1,49 1,77 0,8 - 

ХСК 156 260,12 416,12 340,84 1,2 18 

 

Згідно розрахованого хімічного балансу (в одиницях маси) озера Чайка, 

слід відзначити, що значення компонентів хімічного балансу техногенного 
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стоку вищі від стоку, що надходить з вище розмішеного озера: за сухим 

залишком (3531 т/рік), хлоридами (304 т/рік), сульфатами (960,7 т/рік), 

фосфатами (5,7 т/рік),  нітритами (0,42 т/рік), нітратами (13,7 т/рік) та за 

значенням БСКпов (23 т/рік), а нижчі – за азотом амонійним (1,6 т/рік), 

завислими речовинами (42 т/рік), нафтопродуктами (0,15 т/рік), залізом 

(0,58), СПАР (0,37 т/рік) та за значенням ХСК (156 т/рік). Головним 

фактором більшого притоку хімічних компонентів завислих речовин, заліза, 

азоту амонійного, СПАР та нафтопродуктів на відміну від стоку є 

неорганізований скид господарсько-побутових стічних вод, неконтрольоване 

застосування добрив, стік, що поступає в озера Комишувате з вище 

розташованих озер (Світличне, Сухий Лиман). Головною причиною більшого 

вмісту речовин в техногенному стоці є надходження в озеро Чайка 

промзливових, стічних вод та вод золовідвалу Зміївської ТЕС. Особливо слід 

відзначити вплив золовідвалу Зміївської ТЕС на вміст сульфатів в водах 

техногенного стоку [93]. 

Згідно проведеного аналізу виявлено різницю між притоком води, що 

надходить до озера Чайка та відтоком води з озера Чайка, що перетікає до 

озера Личове за деякими хімічними показниками.  

Витратна частина балансу (в одиницях маси) озера Чайка менша, 

порівнюючи з притоком, за такими показниками як залізо, азот амонійний, 

нафтопродукти та ХСК. Така зміна вмісту хімічних речовин в притоці та 

витратах в озері пояснюється тим, що в озері Чайка проходять процеси 

самоочищення, але дуже слабко (до 2 %). При проходженні через зарості 

рослин маса речовин стоку зменшується за рахунок осадження завислих 

речовин на їх вегетативних органах і поглинанні в процесі метаболізму [125–

127]. Слід відмітити, що у донних відкладеннях озера Чайка накопичуються 

відмерлі компоненти біотичної складової екосистеми і деякі речовини 

адсорбуються, що зменшує масоперенесення речовин до озера Личове. 

Самоочищення об’єднаного стоку в озері Чайка за хімічними 

компонентами, такими, як сухий залишок, хлориди, сульфати, фосфати, 
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нітрити, нітрати, завислі речовини, СПАР та БСКпов не відбувається. У місці 

впадіння каналу в озеро, через різке падіння швидкості води в озері 

накопичуються з речовини. Обстеження озера Чайка показало, що вода, що 

надходить до озера з обвідного каналу золовідвалу, знаходиться в озері 

незначний час. Витікаючи з каналу, потік відразу повертає і практично по 

прямій надходить в підвідний канал насосної станції. Тобто в озері не 

відбувається повноцінного самоочищення води оскільки об’єднаний стік, що 

надходить по обвідному каналу золовідвалу, має занадто малий час 

перебування в озері Чайка для повного перемішування з природним стоком і 

біологічного самоочищення [128]. 

Слід відмітити високу різницю між вмістом притоку води за 

сульфатами та їх витратами в озері Чайка. Тобто витрати води за сульфатами 

в 2 рази вищі ніж їх приток. Це можна пояснити впливом викидів Зміївської 

ТЕС на хімічний баланс озер Лиманської групи. Був встановлений значимий 

кореляційний зв’язок 0,93 між викидами сірки Зміївської ТЕС та зміною 

хімічного складу сірки в озері Личове [93]. 

Встановлено, що внаслідок активних біоседиментаційних процесів в 

оз. Чайка, донні відклади стали потужним додатковим джерелом 

надходження біогенних речовин та сульфатів у воду. Згідно проведених 

досліджень вміст сполук азоту (нітритів), фосфору в донних витяжках 

донних відкладеннях озера Чайка на порядок перевищує їхній вміст у воді. У 

період розвитку відновлювальних умов в озері при рН 7,8 і менше 

відбувається перехід окремих біогенних речовин, а також сульфатів з донних 

відкладень у воду. Цей процес призводить до збільшення масовиносу 

хімічних речовин з озера Чайка в озеро Личове. 

Розрахований хімічний баланс озера Личове буде складати (т/рік):  

 

                                         ∑miпл – ∑miвл = (mi1л + mi2л) – mi3л,                                            (4.3) 

 

де: 
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miпл/вл – маса речовини в озері, т/рік. 

 

                                     miпл/вл = C . Q,                                                (4.4) 

де: 

c – концентрація речовин, мг/м3; 

Q – витрата води, м3/рік; 

∑miпл – прихідна частина водного балансу; 

∑miвл – витратна частина водного балансу; 

mi1л – приток вод з оз. Чайка до оз. Личове; 

mi2л – приток природного стоку в оз. Личове (надходження 

поверхневого стоку з площі водозбору); 

mi3л – витрати води, що надходять з оз. Личове до р. Сіверський 

Донець. 

Стосовно притоку води з озера Личове до р. Сіверський Донець, то слід 

відзначити, що різниця між притоком та витратами води, за дослідженими 

компонентами хімічного балансу, не значна, окрім таких речовин, як завислі 

речовини, СПАР та БСКпов. При цьому у місці скиду води, що перекачується 

з оз. Чайка по трубопроводу в оз. Личове, спостерігається перенасичення 

води киснем. Для екосистеми озера Личове наявність аераційної зони, є 

позитивним моментом, оскільки це сприяє інтенсифікації гідробіологічних та 

фізико-хімічних процесів деструкції органічної речовини. Незважаючи на це, 

в озері Личове процес самоочищення проходить слабко (від 14 % до 30 %), 

окрім притоку за такими компонентами, як завислі речовини, СПАВ, а також 

за значенням БСК (від 30 % до 60 %) (табл. 4.3). 

Згідно проведеного аналізу водного балансу визначено, що прихідна 

частина водного балансу техногенного стоку менша на 10 % від стоку, що 

надходить з озера Комишувате та поверхневого стоку з площі водозбору. 

Проведені дослідження, дозволили виявити особливості формування балансу 

озер Чайка та Личове. 
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Таблиця 4.3 – Вплив озера Личове на якість води річки Сіверський 

Донець 

Компоненти 

хімічного 

балансу 

Прихідна частина 

масобалансу 

Витратна 

частина 

масобалансу Співвідношення 

між притоком 

та витратами 

води, од. 

Ступінь 

очищення 

змішаног

о стоку 

перед 

скидом у 

річку, % 

Загальний вміст 

речовин притоку 

озера Личове, 

т/рік 

Стік з оз. 

Личове, що 

поступає до  

р. Сіверський 

Донець, т/рік 

1 2 3 4 

Сухий залишок 7843,35 6103,35 1,2 22 

Хлориди 620,66 512,95 1,2 17 

Азот амонійний 3,47 2,86 1,2 18 

Сульфати 2485,89 1708,42 1,4 31 

Фосфати 11,77 9,57 1,2 19 

Легкоокислюван

і речовини за 

БСКпов 

50,16 29,57 1,6 41 

Азот нітритний 0,91 0,70 1,3 23 

Азот нітратний 27,13 23,30 1,2 14 

Завислі 

речовини 
126,21 78,46 1,6 38 

Нафтопродукти 52 41 1,2 21 

Залізо 1,28 1,09 1,2 15 

СПАР 1,95 0,61 3,2 69 

Забруднюючі 

речовини за 

ХСК 

375,18 267,13 1,4 29 

 

При визначенні балансу (в одиницях маси) системи «озеро Чайка – 

озеро Личове» було встановлено, що в озері Чайка більшість хімічних 

компонентів витрат води переважають над її притоком. В першу чергу це 

пов’язано з неврахованим фактором при розрахунку водного балансу, а саме 

осідання хімічних речовин в озеро Чайка, які потрапляють з викидами в 

атмосферу. Також вплив ґрунтових вод може вплинути на зміну притоку 

води в озері. Найбільші значення вмісту хімічних компонентів, таких як 

сульфати та фосфати відмічаються в техногенному стоці озера Чайка. 

Встановлено, що лише концентрація нафтопродуктів у воді, яка поступає до 

оз. Личове з оз. Чайка менша в 2 рази, порівнюючи з притоком води, так, як 
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техногенний стік, що надходить по обвідному каналу золовідвалу, має 

занадто малий час перебування в озері Чайка для повного перемішування з 

природним стоком і біологічного самоочищення. В існуючих умовах роль 

озера Чайка в поліпшенні якості води об’єднаного стоку Зміївської ТЕС 

незначна.  

Що стосується озера Личове, то проведений аналіз показав, що 

екосистема озера приймає участь у зменшенні концентрацій деяких хімічних 

речовин скидних вод об’єднаного стоку Зміївської ТЕС (табл. 4.3). Внаслідок 

процесів самоочищення в озері до р. Сіверський Донець потрапляє вода зі 

зменшеними концентраціями (табл. 4.4).  

 

Таблиця 4.4 – Фактичні cередньорічні показники хімічного складу вод 

озер Лиманської групи (оз. Чайка та Личове) 

Показники хімічного 

складу 

Фактичні показники хімічного складу вод озер 

Лиманської групи, мг/дм3 

Оз. Чайка Оз. Личове 

Завислі речовини 16,15 11,56 

БСКпов. 6,42 4,36 

ХСК 48,01 39,35 

Нітрати 3,47 3,43 

Нітрити 0,12 0,10 

Азот амонійний 0,91 0,42 

Отртофосфати 2,15 1,41 

Залізо заг. 0,16 0,16 

Сульфати 318,07 251,68 

Хлориди 91,30 75,57 

Сухий залиш. 1003,55 899,13 

ПАР 0,25 0,09 

Нафтопродукти 0,07 0,06 

 

Озеро Личове, як «біоплато» доочищення в паводкові сезони 

затоплюється водою річки Сіверський Донець і тому дуже важливим є 

питання доочистки техногенного стоку в озері Чайка методом інтенсифікації 

процесів самоочищення.  
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4.1.2 Метод визначення ступеню впливу озера Чайка на якість води 

річки Сіверський Донець 

 

Визначення фільтраційних витрат з озера Чайка. 

Озера Чайка та Личове знаходяться в зоні дренування річки Сіверський 

Донець, їх вплив на гідрологічний режим та якість річних вод проявляється 

за рахунок надходження забруднюючих речовин в результаті фільтраційних 

витрат. 

Слід відзначити, що фільтраційні втрати з оз. Личове в меженевий 

період практично відсутні – озеро майже пересихає, тому інфільтрація з озера 

в підземні води в розрахунках не враховувалась. У випадку заповнення озера, 

інфільтраційне живлення підземних вод в результаті фільтрації буде 

враховуватись автоматично при розрахунках фільтрації з озера Чайка до 

р. Сіверський Донець. 

За даним методом визначення ступеню впливу озера Чайки на якість 

води річки Сіверський Донець було розраховано:  

1. Фільтраційні витрати поверхневих вод з озера Чайка, які надходять 

з потоком ґрунтових вод в річку, з використанням водно-балансового методу; 

2. Фільтраційні витрати поверхневих вод з озера Чайка, які надходять 

в річку Сіверський Донець з використанням аналітичного методу; 

3. Кількість  надходження забруднюючих речовин в річку Сіверський 

Донець за рахунок фільтрації з оз. Чайка. 

Водний баланс озера Чайка. 

Вплив озера Чайка на стан р. Сіверський Донець визначався шляхом 

розрахунку масового балансу. При цьому враховувалися техногенні та 

природні фактори впливу на гідрологічний і гідрохімічний режими 

зазначеного озера. 

Між кількістю стічних вод, що надходять в озеро Чайка (Vст), 

кількістю вод, вилучених із нього, та зміною водної маси за певний проміжок 

часу, існує рівновага, що представляє собою водний баланс (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Схема водного балансу озера Чайка 

 

Співвідношення прихідних, витратних та акумулятивних складових 

балансу озера залежить від багатьох факторів, головними з яких є: кліматичні 

та сезонні особливості району розташування озера, гідрогеологічні умови, 

антропогенне (техногенне) навантаження та морфометричні характеристики 

озера (розміри котловини, площі та обсяги водної поверхні). 

Аналіз перелічених факторів дозволив виділити основні елементи 

приходної та витратної частин, що впливають на формування водного 

балансу озера Чайка. Ними є: 

– атмосферні опади; 

– надходження стічних вод; 

– випаровування з водної поверхні; 

– випаровування за рахунок транспірації вищою водною рослинністю; 

– фільтраційні втрати (через дно та береги озера), вплив яких 

позначається на якості ґрунтових вод і на якості річкової води 

р. Сіверський Донець, яка дренує ґрунтові води. 

Враховуючи, що в літній та зимовий періоди співвідношення елементів 

балансу будуть відрізнятися, а також виходячи з режиму експлуатації озера 

(режим скидання освітлених вод золовідвалу), розрахунок фільтраційних 

втрат в нашому випадку слід вести в умовах критичного режиму водного 



155 

об’єкта та ґрунтових вод в період літньо-осінньої межені, як найбільш 

екологічно напруженого режиму р. Сіверський Донець. 

Водний баланс озера в літньо-осінню межень можливо представити в 

наступному вигляді: 

 

V2 – V1 = Vст + Vао – (Vтс + Vвип + Vтр + Vф),      (4.5) 

де: 

V1 та V2 – об’єми води в озері, м3; 

Vст – об’єм стічних вод, що надходить до озера, м3/добу; 

Vао – об’єм води, що надійшов за рахунок атмосферних опадів на площу 

акваторії озера, м3; 

Vтс – обсяг техногенного скиду з озера, м3; 

Vвип – об’єм води, що випарувався із відкритої водної поверхні, м3; 

Vтр – об’єм води, що випарувався, м3; 

Vф – обсяг спільних фільтраційних втрат, м3. 

 

З рівняння 4.5 виходить, що: 

 

Vф = Vст + Vао – Vтс – Vвип – Vтр – ∆V.   (4.6) 

 

Проаналізувавши складові водного балансу, можна зробити висновок, 

що вплив оз. Чайка на режим р. Сіверський Донець може проявлятись за 

рахунок  фільтраційних втрат з озера. Фільтраційні втрати відбуваються як 

через дно (Vфд), так і через береги озера (Vфб). Величина Vфв. представляє 

суму цих втрат. 

 

 Vф = Vфд + Vфб. (4.7) 

 

Зміна об’єму води в озері за розрахунковий період (ΔV = V2 – V1) 

визначається за контрольними замірами рівнів в озері на початку (h1) і в кінці 

(h2) цього періоду за формулою: 

  

 ∆V = (h2 – h1) . S, (4.8) 
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 h2 – h1 = | h|, тобто, ∆V = | h| . S, (4.9) 

 

де: 

S – загальна площа водної поверхні озера Чайка на мілководді 

(визначалась за аналізом космічного знімку 2018 р. (рис. 2.2), м2. 

Зміна об’єму рідини в озері за рахунок кліматичних факторів 

розраховується за формулами: 

 

 Vао = hао . S, (4.10) 

 

 Vвип = hвип . Sсв, (4.11) 

 

 Vтр = hтр . Sросл, (4.12) 

 

 

де: 

hао – кількість атмосферних опадів за розрахунковий період, м; 

hвп – кількість води, що випарувалася з відкритої поверхні води (за 

натурними та літературними даними), м; 

hтр – кількість води, що випарувалася з акваторії озера, що заросла 

вищою водною рослинністю (ВВР), (визначається 3-ма способами за 

натурними та літературними даними), м; 

Sвп – площа водної поверхні (акваторії) озера, м2. 

Sрос – площа мілководдя при заданій відмітці горизонту води м2.      

Перепишемо формулу (4.5) з урахуванням вищевикладеного: 

 

 Vфв = Q . t + hао . Sвп – hвип . Sсв – hтр . Sросл – | h | . S – Qтс . t. (4.13) 

 

Обґрунтування вихідних даних і результати розрахунків. 

За літературними даними [129, 130] випаровування безпосередньо з 

водної поверхні, затіненої вищими водними рослинами, становить 15–30% 

від випаровування з відкритої поверхні. Таким чином, величина 

евапотранспірації буде дорівнювати: 
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 hевгр = Hтр + hвип, (4.14) 

 

де: 

hвипз – випаровування води з затіненої поверхні. 

Враховуючи, що hвип = hвип . (0,15 / 0,3), 

 

 hевтр = (Hтр + Hвип) . (0,15 / 0,3), (4.15) 

 

В результаті ряду досліджень було встановлено, що величина 

транспірації ВВР, зокрема угрупуваннями очерету звичайного, знаходиться в 

межах від 2,0 до 17,0 мм/добу. Відомі рекомендації визначати величину 

транспірації очерету звичайного, що росте в середній смузі країни, виходячи 

з того, що 1,0 м3 заростей транспірує (випаровує) за 7 місяців, з квітня по 

жовтень, 1,0 м3 води. У перерахунку на шар води це дорівнює 5 мм/добу. 

За літературними даними [131], при наявності рослинності, у водоймі 

різко змінюються втрати води на випаровування. Якщо прийняти за 100 % 

випаровування з відкритої водної поверхні, то для зарослої водної поверхні 

випаровування складає 150–200 % в залежності від виду ВВР та їх щільності. 

Для перерахунку величин випаровування, отриманих на дослідному водно-

випарному майданчику на конкретні водойми встановлені перехідні 

коефіцієнти (kп), що відображають відношення величини випаровування з 

заростей до випаровування води у відкритій частині водойми. Для водойм, 

розташованих на території України коефіцієнт (kп) змінюються від 1,6 до 1,9 . 

У нашому випадку, з урахуванням кліматичних особливостей району 

розташування озера Чайка, перехідний коефіцієнт (kп) приймемо рівним 1,8, 

тоді: 

                                                     kn = hевгр / hвип = 1,8, (4.16) 

 hев.гр. = 1,8 . hвип. (4.17) 

 

За даними, отриманими ВНДІВО (наразі УКРНДІЕП), під час 
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виконання досліджень у даному об’єкті (під час проведення досліджень в 

натурних умовах), величина евапотранспірації склала 11,0 мм/добу, 

Кліматичні умови аналогічні умовам, в яких розташовані Лиманські озера 

[131]. У розрахунках використовується саме це значення евапотранспірації. 

За даними контрольних замірів з квітня по жовтень 2007 р. (214 діб), 

рівень води в озері Чайка зріс на 0,31 м (з 86,78 м до 87,09 м); при цьому 

обсяг стічних вод, що був відведений у озеро за цей період, становив 

5213981 тис.м3. 

Площа акваторій озера складає 171000 м2. За цей період атмосферні 

опади склали 611 мм або 0,61 м, корегуючий коефіцієнт для урахування 

обсягу опадів, що потрапили до озера в межах водозбору, складає 0,85;  

Випаровування з відкритої водної поверхні (hвип) – 484 мм  або   

0,484 м. Випаровування з затіненої водної поверхні за цей період склало 410 

мм або 0,41м.  

Величина евапотранспірації (при різних граничних значеннях 

випаровування з затіненої водної поверхні), дорівнює: 

 

 hевтр = hтр + hвип . (0,15 / 0,3), (4.18) 

hевтр = 5,55 мм/добу. 

 

Розрахунок за формулою із встановленими величинами складових має 

вигляд: 

 

 Vф = Q + hоп . S – hвип.  (Sвв – Sросл) – hгр . Sросл – | h | . S – Qтс. (4.19) 

 

Таким чином, при площі відкритої та зарослої водної поверхні озера, 

рівної у літній період відповідно 855000 м2, і середній величині 

евапотранспірації, рівній 5,52 мм/добу, середньодобові фільтраційні витрати 

з озера Чайка склали 2045 м3/добу (витрата води з озера, яка надходить в 

ґрунтові води). 
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Для обґрунтування впливу озера Чайка на хімічний склад річкової води 

та на гідрологічний режим р. Сіверський Донець, величина живлення річки за 

рахунок фільтраційних втрат із озера  коригувалася шляхом їх визначення 

крім водно-балансового і аналітичним методом.  

 

4.1.3 Вплив озер Чайка та Личове на якість поверхневих вод річки 

Сіверський Донець  

 

Фільтрація поверхневих вод з озера Чайка в р. Сіверський Донець.  

У четвертому розділі наводиться опис вільної фільтрації поверхневих 

вод з оз. Чайка в умовах його взаємозв’язку з р. Сіверський Донець з 

урахуванням скиду очищених вод золовідвалу Зміївської ТЕС.  

Для визначення фільтраційних витрат з оз. Чайка та ступеня його 

впливу на рівні та якість води в р. Сіверський Донець, схематизуємо умови їх 

взаємодії в такий спосіб (рис. 4.3). 

У водопроникній товщі четвертинних алювіальних відкладень, що 

характеризується коефіцієнтом фільтрації k = 3,5 м/діб та підстилаючим 

горизонтальним водотривом (межигірсько-обухівські глинисті мергелі та 

алеврити), знаходиться оз. Чайка з шириною по горизонту води В = 1700 м. 

Горизонт води в озері вище покрівлі водотриву на 15 м (Но = 15 м.) На 

південь від озера (за течією річки – праворуч) на відстані L = 2000 м протікає 

р. Сіверський Донець, яка дренує алювіальний водоносний горизонт. Дно 

річки знаходиться вище водотриву на 9,0 м (Н = 9,0 м). 

Розглянута схема представляє собою комбінацію випадку фільтрації з 

каналу при односторонньому підпорі та випадку одностороннього притоку 

до нескінченно широкої дрени (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Схема фільтрації забруднених вод з оз. Чайка в умовах 

взаємозв’язку з р. Сіверський Донець 

 

Використовуючи рішення для зазначених випадків, наведені в роботі 

Нумерова С. Н. та Аравіна В. І. «Фільтраційні розрахунки гідротехнічних 

споруд», частини кривої депресії наближено апроксимуємо горизонтальною 

прямою (пунктирні лінії) і параболою Дюпюї (суцільні лінії) [132], які 

наведені на рисунку 4.3 та 4.6. 

При односторонньому притоці підземних вод в р. Сіверський Донець, 

фіктивні глибини НО
1; Но11 та Н1, представлені на рисунку 4.3, визначаються 

залежностями: 

 

Но1/Но = Ф1; (Но11/Но)2 = Ф1
2 – qr /Но Ф2; (Н

1/Н)2 =Ф3,    (4.20) 

де: 

qr – наведені питомі фільтраційні витрати з озера; 

Ф – фільтраційний опір:  

Ф1 та Ф2 – функції аргументу відповідно В/Но та qr/Но, що 

визначаються графіками на рисунках 4.4 а,б і 4.5, а функція Ф3 – аргументів 

b1/Н = ∞ та qr/Н, яка визначається графіком на рис. 4.4, де Но замінюється на 

(Н), а (qr)др замінюється на (qr). 
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                        а)                                                                  б) 

Рисунок – 4.4 Графіки функцій Ф1 і  Ф2 аргументів  В/Но і qr /Но 

а) графік функції Ф1 аргументів  В/Но і qr /Но; б) графік функції Ф2  аргументів В/Но і qr/Но 

 

 

Рисунок – 4.5 Графік функції Ф3  аргументів  b1/Н  і  (qr)др /Но 

 

Невідомі величини Но1; Но11, Н1 та qr визначаються послідовними 

наближеннями. При виконанні розрахунків, в першому наближенні 
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приймаємо Ф1=Ф3=1; Ф2=0. Значення функцій Ф1 та Ф2 в наступних 

наближеннях обчислюємо за значенням В/Но≥5=0,75 та значенням величини 

qr/Но в попередніх наближеннях. Значення функції Ф3 в другому та 

наступних наближеннях обчислюємо за значенням b1/Н=∞ та значенням 

величини qr/Н в попередніх наближеннях. 

Якщо величини, що визначаються Но1; Но11, Н1 і qr в третьому та 

четвертому наближеннях збігаються в межах точності розрахунків, 

обчислення припиняються. 

Виконаємо розрахунки фільтрації з оз. Чайка в р. Сіверський Донець 

використовуючи їх параметричні характеристики наведені в табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Морфометричні характеристики озера Чайка та 

р. Сіверський Донець  

Водний об’єкт Загальна 

площа 

(S), км2 

 

Глибина Довжина 

(L), км 

Найбільша 

ширина, 

(Вмакс), км 
середня 

(Hсер), м 

максимальна 

(Hмакс), м 

Чайка 1,71 1,0 1,6 1,7 1,28 

Річка 

Сіверський 

Донець 

- 3,0 6,0 2,0 - 

 

Оскільки величини, що визначаються Но1; Но11,  Н1 та qr в шостому та 

сьомому та наближеннях збігаються в межах точності розрахунків, 

обчислення були припинені. 

Вихідні дані для розрахунків і результати обчислень наведені 

в табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6 – Вихідні дані та результати розрахунків фільтраційних витрат стічних вод із оз. Чайка, що будуть 

надходити в р. Сіверський Донець на період межені (при середньобагаторічних значеннях рівнів, витрат і хімічного 

складу поверхневих вод)  
 

№
 

L
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м
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H
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Ф
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о
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L

 (
м

3
/д

о
б
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1 2000 1700 15 
0,75 

(≥5) 
1 0 1 15 225 15 81 9,0 0,036 0,0024 0,004 9,0 

0,121 241,8 

2 2000 1700 15 
0,75 

(≥5) 
0,995 0,54 1,01 14,925 222,46 14,92 81,81 9,045 0,03516 0,00236 0,00391 9,0 

3 

 
2000 1700 15 

0,75 

(≥5) 
0,993 0,52 1,015 14,895 221,59 14,89 82,215 9,0673 0,0348 0,00232 0,00387 9,0 

4 

 
2000 1700 15 

0,75 

(≥5) 
0,991 0,52 1,014 14,865 220,70 14,86 82,134 9,0628 0,0346 0,00231 0,00384 9,0 

5 

 
2000 1700 15 

0,75 

(≥5) 
0,990 0,52 1,014 14,85 220,52 14,85 82,134 9,0628 0,0346 0,00231 0,00384 9,0 

6 

 
2000 1700 15 

0,75 

(≥5) 
0,990 0,52 1,014 14,85 220,25 14,84 82,134 9,0628 0,0345 0,00230 0,00384 9,0 

7 

 
2000 1700 15 

0,75 

(≥5) 
0,990 0,52 1,014 14,85 220,25 14,84 82,134 9,0628 0,0345 0,00230 0,00384 9,0 
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Рисунок 4.6 – Карта-схема положення рівнів грунтових вод 

(верхнечетвертичний алювіальний горизонт) 

 

Згідно з розрахунками, остаточно приймаємо наступні розрахункові 

значення: Но1 = 14,85 м; Но11 = 14,84 м; Н1 = 9,06 м і qr = 0,03453 м.  

Тоді для меженевого періоду питома фільтраційна витрата (q) стічних 

вод з оз. Чайка в р. Сіверський Донець при коефіцієнті фільтрації 

k = 3,5 м/доб, дорівнюватиме:  

q = k . qr = 3,5 м/доб . 0,03453 м2/доб м = 0,1209 м2/доб м або 0,0014 л/сек м.  

Загальні фільтраційні витрати з оз. Чайка (Q) (розраховані з запасом 

надійності – без урахування екрануючого ефекту мулистих відкладень в його 

дні), які будуть надходити в р. Сіверський Донець на ділянці довжиною (L), 

рівній ширині зони максимального впливу озера дорівнюватимуть:  
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Q = q . L                                                (4.21) 

 

При довжині ділянки (L), яка дорівнює 2000 м (рисунок 4.6), 

фільтраційні витрати води, що надходять з оз. Чайка в р. Сіверський Донець, 

становитимуть:  

 

Q = q . L = 0,121 . 2000 = 241,8 м3/доб або 0,0028 м3/сек або 2,8 л/сек. 

 

4.1.4 Визначення впливу озера Чайка на гідрохімічний режим 

р. Сіверський Донець  

 

Визначення впливу оз. Чайка на гідрохімічний режим р. Сіверський 

Донець за рахунок техногенних вод та за рахунок фільтрації. 

Зміна хімічного складу води в р. Сіверський Донець, яка може бути 

спричинена скидом техногенних вод та фільтрації з оз. Чайка залежить від їх 

витрат та концентрацій. Концентрація в річці нормованих компонентів в 

припущенні миттєвого змішування визначалась розрахунковим способом за 

формулами: 

 – для визначення техногенного впливу 

 

Ст = (Ст . Qт+ Ср  Qp) / (Qт + Qp),                           (4.22) 

де: 

Ст – концентрація забруднюючої речовин в техногенних водах, які 

скидаються в річку, мг/дм3; 

Ср – концентрація цієї речовини в річковій воді, мг/дм3; 

Qт – витрата техногенних вод, що скидаються в річку з оз. Чайка, м3/с; 

Qp – витрата річки, м3/с. 

– для визначення впливу фільтрації з оз. Чайка  

  

СФ = (СФ . QФ + СФ.  QФ) / (QФ + QФ),                            (4.23) 
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де: 

Сф – концентрація забруднюючої речовини, що профільтрувалась з 

оз. Чайка до р. Сіверський Донець, мг/дм3; 

Ср – концентрація цієї речовини в річковій воді, мг/дм3; 

Qф – фільтраційні втрати води з оз. Чайка, м3/с; 

Qp – витрата річки, м3/с. 

Вихідні дані для розрахунків приводяться в табл. 4.7, 4.8. 

Вихідними даними для визначення гідрогеологічних параметрів, 

необхідних для кількісних оцінок і прогнозних розрахунків з метою охорони 

підземних і річкових вод послужили  матеріали натурних, польових, 

дослідно-фільтраційних досліджень і розрахункові величини.  

Слід зазначити, що кількість забруднюючих речовин, що може надійти 

з оз. Чайка до р. Сіверський Донець залежить від їх вмісту в воді озера, якість 

якої сформувалась під впливом природно-техногенних факторів. 

Розраховані за формулою змішування прогнозні концентрації 

нормованих компонентів, які будуть формувати хімічний та біологічний склад 

води в р. Сіверський Донець, за рахунок техногенного впливу та за рахунок 

фільтрації оз. Чайка будуть досягати наступних значень (табл. 4.7–4.8). 

При розрахунках прогнозних концентрацій мікроорганізмів, які 

надходять в р. Сіверський Донець з фільтраційним потоком слід враховувати, 

що час збереження життєздатності санітарно-показових бактерій кишкової 

палички (ентерокока) в піщаних ґрунтах становить від 100 до 400 діб при 

щільності зараження від 104 до 108 м.  

Можливий вплив в умовах відведення техногенних вод в р. Сіверський 

Донець через оз. Личове проявляється в поширенні мікроорганізмів в 

річковій воді. Згідно з розрахунками приріст концентрації лактозопозитивної 

кишкові палички буде складати 439 КУО/дм3, коліфаг – 2 БУО/дм3 (табл. 4.7). 

 

 

 



167 

Таблиця 4.7 – Прогнозні концентрації мікробіологічних компонентів в 

р. Сіверський Донець  

 

Зауважимо, що одержані розрахункові концентрації ґрунтових вод в 

зоні техногенного впливу є розрахунковим максимумом і має «екологічний 

запас надійності», оскільки визначалися [133]: 

– для умов максимально можливих втрат води з оз. Чайка; 

– для умов максимальної концентрації речовин у воді оз. Чайка. 

Таким чином, максимально можливий вплив в умовах відведення 

техногенних вод в р. Сіверський Донець через оз. Личове проявиться в 

формуванні хімічного складу та солевмісту річкової води. Згідно з 

розрахунками приріст концентрації сульфатів буде складати 2,85 мг/дм3, 

хлоридів – 1,03 мг/дм3. Солевміст збільшиться на 11,51 мг/дм3. 

Враховуючи, що фільтраційні витрати з оз. Чайка, складають 

0,121 м3/добу, фільтрація з озера в розрахованій кількості практично не 

впливає на гідрологічний режим р. Сіверський Донець і хімічний склад 

річкових вод (табл. 4.8). 

 

 

 

Показники 

мікробіоло-  

гічного 

складу 

 

ГДК 

Фактичні санітарно-

бактеріологічні показники 

Прогнозні концернтрації   

мікробіологічних 

показників в 

р. Сіверський Донець 

Озеро 

Чайка 

Озеро 

Личове 

Річка 

Сівер-

ський 

Донець 

З урахуван-

ням 

техноген-

ного стоку 

Приріст 

концент-

рацій в 

річній воді 

Лактозопози-

тивні кишкові 

палички, 

КУО/дм3 

5000 46000 59667 15333 15772 439 

Коліфаги, 

БУО/дм3 
100 140 450 225 227 2 
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Таблиця 4.8 – Концентрації нормованих компонентів в р. Сіверський 

Донець 

Показники 

хімічного 

складу 

Фактичні показники 

хімічного складу, мг/дм
3
 

Розрахункові концентрації в 

р. Сіверський Донець, мг/дм
3
 

Озеро 

Чайка 

Озеро 

Личове 

Річка 

Сіверський 

Донець 

З урахуванням 

техногенного 

стоку 

З урахуванням 

фільтрації з 

оз. Чайка 

Завислі 

речовини 
16,00 11,00 8,00 8,00 8,00 

БСКпов. 6,42 4,36 2,85 2,89 2,85 

ХСК 48,01 39,35 42,00 42,46 42,00 

Азот нітратний 3,47 3,43 5,19 5,24 5,19 

Азот нітритний 0,12 0,10 0,43 0,43 0,43 

Азот 

амонійний 
0,91 0,42 0,39 0,40 0,39 

Отртофосфати 2,15 1,41 2,04 2,06 2,04 

Залізо заг. 0,16 0,16 0,13 0,13 0,13 

Сульфати 318,07 251,68 127,00 129,85 127,04 

Хлориди 91,30 75,57 62,00 63,03 62,01 

Сухий залиш. 1003,00 899,00 973,00 984,00 973,00 

ПАР 0,25 0,09 0,06 0,06 0,06 

Нафтопродукти 0,07 0,06 0,03 0,03 0,03 

 

Згідно з розрахунками, озеро Чайка не буде значно впливати на 

формування хімічного складу річкових вод р. Сіверський Донець при 

існуючій системі відведення очищених господарчо-побутових та 

промислово-зливових стічних вод Зміївської ТЕС та смт. Слобожанське. 

 

4.2 Прогнозування екологічного стану озер Лиманської групи та 

ділянки річки Сіверський Донець  

 

При прогнозуванні значень показників оверхневих вод озер Лиманської 

групи (оз. Чайка, оз. Личове) та ділянки р. Сіверський Донець (смт. Донець) 

був використаний метод Хольта, для вирішення завдання прогнозування 

часового ряду з урахуванням середньорічних значень [134].  
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Прогнозування значень показників  поверхневих вод за методом 

Хольта [135, 136]: 

1. Експоненціально згладжений ряд 

 

Lt = α. yt + (1 – α) . ( Lt-1 – Tt-1),                            (4.24) 

 

2. Оцінка тренду 

 

Tt = β . (Lt  – Lt-1) + (1 + β) . Tt-1,                               (4.25) 

 

3. Прогноз на р періодів вперед 

 

yt = Lt + р . Tt,                                               (4.26) 

 

де: 

Lt – прогнозне значення для поточного моменту часу;  

Tt – визначення тенденції значень;  

yt – прогнозне значення на t періодів у майбутнє; 

α, β – постійні згладжування з інтервалу [0,1]. 

Метод Хольта успішно застосовується при розробленні довгострокових 

прогнозів [137]. Оптимальні параметри α, β  підбиралися шляхом мінімізації 

середньоквадратичної помилки прогнозу розподілу поля концентрації.  

Використання прогнозних значень необхідно для уточнення значень 

(гідрохімічних показників) якості поверхневих вод, а також для правильного 

планування водогосподарської діяльності, в тому числі і розробки науково-

обґрунтованих природоохоронних заходів, які будуть спрямовані на 

вирішення прогнозованих проблем за відповідними показниками. 

У роботі проведено прогнозування екологічного стану поверхневих вод 

озер Лиманської та р. Сіверський Донець [138] (табл. 4.9–4.11). 
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Таблиця 4.9 – Прогнозні значення хімічних речовин у воді оз. Чайка 

№ 

з/п Показники 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Прогноз 

2024 

Прогноз 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Зв. р-ни, мг/дм3 23,14 26,99 30,84 34,70 38,55 

2 БСК5, мг/дм3 7,40 8,57 8,93 9,31 9,67 

3 ХСК, мг/дм3 54,28 55,44 56,59 57,74 58,89 

4 NO3, мг/дм3 5,73 6,02 6,31 6,59 6,87 

5 NO2, мг/дм3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

6 NH4, мг/дм3 0,67 0,65 0,64 0,63 0,62 

7 PO4,  мг/дм3 1,93 1,89 1,85 1,81 1,76 

8 Fe, мг/дм3 0,10 0,16 0,16 0,17 0,18 

9 SO4, мг/дм3 337 318 299 280 260 

10 Cl, мг/дм3 90 90 90 91 91 

11 Сухий залишок, мг/дм3 798 782 767 751 735 

12 СПАР, мг/дм3 0,11 0,07 0,04 0,04 0,02 

13 Нафтопродукти, мг/дм3 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 

 

За результатами прогнозування (табл. 4.9), значення хімічних 

показників в оз. Чайка на 2025 рік передбачається тенденція до погіршення за 

наступними показниками (мг/дм3): зв. р-ни – з 23,14,72 до 38,55; БСК5 – з 

8,20 до 9,67; NO3
- – з 5,73 до 6,87; Cl- – з 90 до 91; Fe – з 0,23 до 0,18.  

 

Таблиця 4.10 – Прогнозні значення хімічних речовин у воді оз. Личове 

№ 

з/п 
Показники 

Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Прогноз 

2024 

Прогноз 

2025 

1 Зв. р-ни,  мг/дм3 13,55 13,89 14,23 14,58 14,92 

2 БСК5, мг/дм3 6,87 7,12 7,37 7,62 7,87 

3 ХСК, мг/дм3 40,97 40,72 40,47 40,23 39,98 

4 NO3, мг/дм3 4,43 3,99 3,56 3,12 2,68 

5 NO2, мг/дм3 0,057 0,053 0,048 0,044 0,039 

6 NH4, мг/дм3 0,65 0,69 0,73 0,77 0,82 

7 PO4,  мг/дм3 1,1 0,96 0,83 0,69 0,56 

8 Fe, мг/дм3 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 

9 SO4, мг/дм3 181 168 154 141 128 

10 Cl, мг/дм3 79,30 78,15 76,99 75,83 74,67 

11 Сухий залишок, мг/дм3 678 654 629 605 580 

12 СПАР, мг/дм3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

13 Нафтопродукти, мг/дм3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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За результатами прогнозування (табл. 4.10), значення хімічних 

показників в оз. Личове на 2025 рік передбачається тенденція до погіршення 

за такими показниками (мг/дм3): завислі р-ни – з 13,55 до 14,92; NH4 – з 0,65 

до 0,82.  

Таблиця 4.11 – Прогнозні значення хімічних речовин у воді 

р. Сіверський Донець (смт. Донець) 

№ 

з/п 
Показники 

Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Прогноз 

2024 

Прогноз 

2025 

1 Зв. р-ни,  мг/дм3 8,23 8,00 7,78 7,55 7,33 

2 БСК5, мг/дм3 5,14 5,23 5,32 5,41 5,49 

3 ХСК, мг/дм3 38,52 39,03 39,54 40,05 40,56 

4 NO3, мг/дм3 10,28 10,22 10,16 10,11 10,05 

5 NO2, мг/дм3 0,19 0,20 0,22 0,24 0,26 

6 NH4, мг/дм3 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 

7 PO4,  мг/дм3 1,81 2,12 2,42 2,73 3,04 

8 Fe, мг/дм3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

9 SO4, мг/дм3 157 157 151 148 145 

10 Cl, мг/дм3 56,83 55,96 55,09 54,22 53,35 

11 Сухий залишок, мг/дм3 540,7 531,3 521,9 512,5 503,2 

12 СПАР, мг/дм3 0,06 0,04 0,04 0,03 0,02 

13 Нафтопродукти, мг/дм3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

 

За результатами прогнозування (табл. 4.11), значення хімічних 

показників в річці Сіверський Донець (смт. Донець) на 2025 рік 

передбачається тенденція до погіршення за такими показниками (мг/дм3): 

БСК5 – з 5,14 до 5,49; ХСК – з 38,52 до 40,56; NO2 – з 0,19 до 0,26; NH4 – з 

0,32 до 0,34; PO4 – з 1,81 до 3,04. 

Виконано прогнозування значень показників поверхневих вод озера 

Чайки, Личове та ділянки р. Сіверський Донець (смт. Донець) на 2025 р., що 

представлені у додатку Г. Погіршення якості води в оз. Чайка спостерігається 

за такими хімічними показниками, як БСК5, NO3
-, Cl-, Fe2+; оз. Личове – NH4

+; 

р. Сіверський Донець – ХСК, БСК5, NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3. Прогнозні 

значення екологічної оцінки стану озер Лиманської групи та ділянки 

р. Сіверський Донець (смт. Донець) на 2021–2025 рр. підтверджують 

тенденцію до погіршення якості води досліджуваних водних об’єктів. 
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4.3 Розробка заходів щодо забезпечення екологічного благополуччя 

озер Лиманської групи та запобігання забрудненню річки 

Сіверський Донець 

 

Вивчені фактори природного та антропогенного впливу на довкілля, 

пов’язані з впливом Зміївською ТЕС на поверхневі води грають важливу 

роль при визначенні підходів щодо прийняття управлінських рішень для 

покращення екологічного стану масивів поверхневих вод у даному регіоні. 

Визначення масивів поверхневих вод (МПВ) у районі басейну річки 

Сіверський Донець було здійснено відповідно до Методики визначення 

масивів поверхневих та підземних вод, затвердженої Наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України № 5 від 14 січня 2019 р. [139]. 

Відповідно ст. 1 Водного кодексу України масив поверхневих вод – це 

поверхневий водний об’єкт або його частина.  

У Водній рамковій директиві ЄС [140] під масивом поверхневих вод 

розуміється окремий та значний елемент поверхневих вод, на який 

спрямована головна стратегічна мета – досягнення доброго екологічного 

стану. Визначення масивів поверхневих вод створює передумови для 

впровадження державного моніторингу вод, розроблення планів управління 

річковими басейнами та оцінки ефективності їх виконання. 

У ході виконання дисертаційної роботи були проведені натурні 

дослідження якісного складу компонентів поверхневих вод, а також 

проаналізовано існуючі відомості з наукових, науково-технічних робіт та 

літературних джерел про стан навколишнього природного середовища 

Зміївського району і фактори природного та антропогенного впливу на 

довкілля, пов’язані з Зміївською ТЕС.  

За результатами аналізу проведених досліджень здійснено оцінку 

екологічного стану поверхневих вод в зоні впливу Зміївької ТЕС і 

пропонуються заходи, щодо забезпечення екологічного благополуччя озер 

Лиманської групи та запобігання забрудненню річки Сіверський Донець. 
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Зважаючи на те, що основним забруднювачем на території Зміївського 

району є Зміївська ТЕС, необхідно, перш за все, провести комплекс заходів, 

що сприятимуть зменшенню її негативного впливу на стан поверхневих вод.  

Для стабілізації та покращення екологічного стану водних об’єктів, що 

знаходяться в зоні впливу Зміївської ТЕС, пропонуємо: 

– оптимізувати використання водних ресурсів на озерах 

Лиманської групи; 

– для покращення кисневого режиму та асиміляційної і 

розбавлювальної здатності оз. Чайка, провести днопоглиблювальні роботи та 

будівництво гідротехнічних споруд; 

– для збереження гідрологічного зв’язку між оз. Світличне та 

ур. Комишувате з метою запобігання процесів підтоплення с. Лиман, 

необхідно проведення технічних заходів з підтримання каналу, що сполучає 

ці водні об’єкти, у робочому стані на протязі всього року; проведення 

природоохоронних заходів для зменшення поверхневого стоку, з водозбірної 

площі оз. Світличне, що зменшить кількість аллохтонної органічної 

речовини, яка потрапляє до озера з поверхневим стоком, для покращення 

екологічного стану озера Личове провести гідротехнічні заходи, щодо 

поліпшення самоочищувальної здатності в приймальному ковші оз. Чайка. 

Оскільки золовідвал Зміївської ТЕС є потужним джерелом забруднення 

поверхневих та підземних вод, ґрунтів, атмосферного повітря, для зниження 

його негативного виливу необхідно: 

– провести заходи щодо попередження виносу пилу від золовідвалу 

ТЕС (на період незадовільних метеорологічних умов); 

– необхідно підтримувати практику відвантаження золошлаків 

населенню та підприємствам для будівельних робіт, що сприятиме меншому 

надходженню золошлаків у золовідвал;  

– на території Зміївського району, а особливо у 30-ти км зоні впливу 

Зміївської ТЕС необхідне систематичне проведення комплексного 

екологічного моніторингу за спеціалізованою програмою. Регламентом 
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моніторингу обґрунтовано необхідність проведення систематичних хіміко-

аналітичних та біологічних спостережень водних об’єктів в зоні впливу ТЕС; 

– пропонується удосконалити систему екологічного моніторингу 

водних об’єктів в зоні впливу енергооб’єктів за рахунок доповнення переліку 

характеристик гідробіологічними (фітопланктон, зоопланктон, зообентос) та 

мікробіологічними показниками (загальне мікробне число, бактерії групи 

кишкової палички, коліфаги, патогенні ентеробактерії), що дозволить 

комплексно оцінити їх екологічний стан. 

Під час активного антропогенного навантаження на озеро Чайка стає 

все більш актуальною проблема забезпечення здатності екосистеми озера 

зберігати свою структуру і функціональні властивості. Скидання очищених 

стічних вод в озера приводить до порушення стійкості його екологічного 

стану. На сьогоднішній день розбавлення техногенного стоку водою озера 

Чайка природним стоком (що надходить з ур. Комишувате) не є достатньо 

ефективним. Це пов’язано з впливом наступних факторів: техногенний стік, 

що надходить обвідним каналом золовідвалу, має занадто малий час 

перебування в оз. Чайка для повного перемішування з природним стоком і 

біологічного самоочищення. Вода, що надходить обвідним каналом 

золовідвалу в оз. Чайка, долає найменшу відстань від лівого берега каналу до 

початку підвідного каналу насосної станції уздовж східного берега озера. 

Про це свідчить слабка течія та регулярна поява суцільного килиму 

плаваючих нитчастих водоростей [141].  

Необхідно відновлювати власну систему біологічного самоочищення 

озера, використовуючи резерв асиміляційної здатності природного 

біологічного плато, створюючи за рахунок вищої водної рослинності 

(очерету звичайного, рогозу широколистного) умови для доочищення 

об’єднаного стоку перед випуском у річку Сіверський Донець. 

Аналіз літературних даних, що описаний у першому розділі, показав, 

що одним з ефективних методів очистки вод є біологічна, яка представляє 

собою інфільтраційні басейни з посадками вищих водних рослин (ВВР). 
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Основним компонентом штучно сформованого біоценозу цих споруд є ВВР, 

бактерії, гриби, актиноміцети, безхребетні, водорості та продукти їх 

життєдіяльності. Всі вони беруть участь у біологічному самоочищенні води 

від завислих речовин (91–97 %), біогенних (73–96 %) та органічних речовин 

(69–93 %), заліза (до 58,4 %), сульфатів (33 %), хлоридів (до 77 %) [142]. 

Технічні рішення можуть слугувати аналогами тих біотопів, які будуть 

основою субстратів для спрямованого формування біоценозів. Ефективність 

вилучення біогенів з води розвиненим перефітоном складає 90–97 %, БСК5 – 

97 %, ХСК – 87%, завислих речовин – 71 % [143]. 

На підставі результатів власних досліджень пропонується 

удосконалена схема доочищення (рис. 4.7) об’єднаного техногенного стоку 

Зміївської ТЕС і сел. Слобожанського на «біоплато», що використовує 

природний процес самоочищення наявного біоценозу акваторії оз. Чайка. В 

озері Чайка пропонується створення неглибокого ковша з метою 

перехоплення об’єднаного техногенного стоку.  

Передбачається створення дамби, що сприятиме зменшенню швидкості 

потоку об’єднаного техногенного стоку, збільшення площі плавного 

розтікання потоку, а також сприятиме більш ефективному використанню 

сомоочисної здатності оз. Чайка. Після дамби починається саме «біоплато», 

обмежене з південного боку струєнаправляючою дамбою, з північної – 

огороджувальною дамбою, із заходу закінчується гирловим біоплато.  

В якості доочистки рекомендується використовувати перефітон, який 

обростатиме струєнаправляючу дамбу, що наведений у додатку В. На основі 

проведених гідробіологічних досліджень рекомендований видовий склад 

перефітону за основними представниками: Lymnaea stagnalis, Lymnaea ovate, 

Viviparus viviparous, Bithynia tentaculata, Physa acuta, Planorbis planorbis і 

т. д. [144]. 
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Рисунок 4.7 – Гідроспоруда, як елемент інтенсифікації процесу 

самоочищення озера 

Гідроспоруда, як елемент інтенсифікації процесу самоочищення озера Чайка складається з 

1) дренажного каналу, 2) огороджувальної дамби, 3) біоплато, 4) струмененаправляючої 

дамби, 5) струменероздільної дамби, 6) ковша об’єднаного техногенного стоку. 

 

З огляду на практику впровадження та експлуатації біоплато в Україні 

та інших країнах, можна припустити те, що об’єднаний техногенний стік, 

пройшовши «біоплато», всю акваторію оз. Чайка, піддається фізико-хімічним 

і біохімічним впливам. В результаті процесів очищення, частина речовин, 

видаляється у вигляді газів (CO2, N2, H, CH4, H2S), інша в розчиненому стані з 

очищеною рідиною, третя – з фітомасою ВВР, біомасою бактерій і 

водоростей, частина речовин залишається в озері і використовується 

рослинами для подальшого розвитку. Додатковим фактором очищення буде 

слугувати фільтраційна здатність перефітону (біофільтратори), що 

забезпечуватиме інтенсивне зменшення завислих органічних речовин.  

Спираючись на літературні дані, при впровадженні технічних рішень 

спрямованих на інтенсифікацію біологічних процесів самоочищення озера, 

можна досягти зниження таких концентрацій забруднюючих речовин, як 
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завислі речовини на 91–97 %, органічні речовини – 69–97 %, біогенні 

речовини – 73–97 %, сульфати – 33 %, хлориди – 77 %, залізо – 58 %. 

Пропонується розрахунок параметрів гідротехнічної споруди для 

поліпшення умов розбавлення та біологічного самоочищення (табл. 4.12). 

Найважливішою характеристикою під час визначення конструкції та 

параметрів гідротехнічної споруди є мінімально необхідний час контакту 

води, що піддається очищенню з біогеоценозом. Тому необхідно визначити 

час проходження вод об’єднаного техногенного стоку Q з обвідного каналу 

через «біоплато». Для розрахунку приймалися такі дані: 

– витрата вод техногенного стоку  – 3994,6 тис. м3/рік або 0,12 м3/с; 

– довжина БІС – 1250 м. 

– струєроздільна дамба довжиною – 220 м; 

– висота фільтруючого шару води в біоплато дорівнює (влітку) – 0,4 м 

– висота фільтруючого шару води в біоплато дорівнює (взимку) – 0,9 м 

Розрахунки проводилися з урахуванням витрат вод техногенного стоку 

Q, який залишається рівним в одиницю часу до та після надходження в 

біоплато, вважаючи, що баланс до та після струєроздільної дамби в біоплато 

вже встановився. 

 

                                                             V1 . S1 = Q1,                                                                                  (4.27) 

                                       V2  S2 = Q2,                                                                                    (4.28) 

де: 

Q1 – усереднені витрати об’єднаного техногенного стоку до біоплато; 

Q2 – усереднені витрати об’єднаного техногенного стоку після 

біоплато; 

V1 – швидкість об’єднаного техногенного стоку вимірюваної ділянки 

обвідного каналу; 

V2 – швидкість проходження об’єднаного техногенного стоку по 

вимірюваній ділянці біоплато; 

S1 – площа перетину в обвідному каналі; 

S2 – площа перетину в біоплато. 

 

                                                      V1  = L1 / t1,                                                                              (4.29) 
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                                                         V2  = L2 / t2,                                                                      (4.30)                                                                           

                                    

де: 

L1 – довжина вимірюваної ділянки обвідного каналу; 

L2 – довжина вимірюваної ділянки біоплато; 

t1 – час проходження об’єднаного техногенного стоку по вимірюваній 

ділянці обвідного каналу; 

t2 – час проходження об’єднаного техногенного стоку по всій площі 

біоплато, 

отримуємо для Q1 і Q2: 

  

                                                                             Q1 = (L1 . S1) / t1,                                                                   (4.31) 

                                                             Q2 = (L2 . S2) / t2,                                            (4.32) 

                                                             Q1 = Q2 = Q2,                                                  (4.33) 

де: 

Q – усереднені витрати об’єднаного техногенного стоку, що 

залишаються рівними в одиницю часу до і після надходження в біоплато, 

маємо: 

 

                                                                t2 = (L2 . S2 ) / Q2.                                                                 (4.34) 

Отримуємо: 

t2 = (1250 . 220 . 0,4) / 0,12 = 916667 c = 11 діб 

 

Таблиця 4.12 − Вихідні дані для проектування гідроспоруди 

інтенсифікації процесу самоочищення озера Чайка 

Вихідні дані для проектування гідроспоруди 

Усереднені витрати об’єднаного техногенного стоку  0,12 м3/с  

Струменевонаправляюча дамба довжиною  1250 м  

Струменевороздільна дамба довжиною  220 м  

Захисна дамба довжиною  1850 м  

Дренажний канал довжиною  1650 м  
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Закінчення таблиці 4.12 

Середня ширина біоплато  220 м  

Площа біоплато  30 га  

Швидкість течії на вході в біоплато  0,0486 м/с  

Середня швидкість потоку в біоплато  0,00193 м/с  

Час проходження потоку через біоплато  11 діб  

 

Таким чином, розрахунковий час проходження води через «біоплато» 

влітку становить в середньому t2 = 11 діб. 

Під час впровадження технічних рішень спрямованих на 

інтенсифікацію біологічних процесів самоочищення озера Чайка, можна 

досягти зниження таких концентрацій забруднюючих речовин, як органічні 

речовини – 60–80%, біогенні речовини – 70–98%, сульфати – 36–40%,  залізо 

– 14–90% та нафтопродукти – 80–90 % (табл. 4.13). 

 

Таблиця 4.13 − Прогнозований склад очищеної води озера Чайка 

№  

п/п  

ГДКр.г.  ГДКк.п.  Найменування  

компонентів,  

у мг/дм3 

До 

очищен-

ня  

Після 

очищення  

Ефект 

очищення,

%  

1  50 15-30 ХСК  61,3 18,39 60-80 

2  9,1 10,2 Азот нітратний  0,65 0,03 95-98 

3  0,024 1 Азот нітритний  0, 034 0,004 95-98 

4  0,5 2 Азот амонійний  0,83 0,17 70-90 

5  0,61 3,5 Фосфати  2,1 0,84 до 80 

6  100 500 Сульфати  269 167 36-40 

7  0,1 0,3 Залізо  0,27 0,13 14-90 

8  0,05 0,3 Нафтопродукти  0,0938 0,023 80-90 

 

Аналіз якісного складу вод озер Лиманської групи та ділянки 

р. Сіверський Донець показав, що основними забруднюючими речовинами є: 

органічні сполуки, біогенні речовини, сульфати та важкі метали.  

Проведені дослідження свідчать, що в сучасних умовах роль озера 

Чайка у поліпшенні якості води техногенного стоку Зміївської ТЕС незначна. 
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Запропонована удосконалена схема доочищення на «біоплато» озера Чайка, 

що включає в себе природний біоценоз.  

Основним фактором біологічної очистки стічної води, що поступає до 

озера Чайка, в акваторії інтенсивного самоочищення є мікрофлора на ВВР, 

що забезпечує високу інтенсивність деструкційних процесів органічної 

речовини. Додатковим фактором очищення є фільтраційна здатність 

зооценозу, що забезпечує інтенсивне зменшення завислих органічних 

речовин. Запропонований технологічний спосіб доочищення не вимагає 

значних експлуатаційних витрат, простий в будівництві та обслуговуванні.  

Під час впровадження технічних рішень, спрямованих на 

інтенсифікацію біологічних процесів самоочищення озера Чайки, можна 

досягти зниження концентрацій таких забруднюючих речовин, як органічні 

речовини – 60-80%, біогенні речовини – 70–98 %, сульфати – 36–40 %, залізо 

– 14–90 % та нафтопродукти – 80–90  %. 

Запропонована схема доочищення об'єднаного стоку на «біоплато» 

озера Чайки, що включає в себе природний біоценоз, дозволить досягти 

зниження концентрацій забруднюючих речовин (мг/дм3): ХСК – до 18,39, 

азот нітратний – до 0,03, азот нітритний – до 0,004, азот амонійний – до 0,17, 

фосфати – до 0,84, сульфати – до 167,0, залізо – до 0,13 та нафтопродукти – 

до 0,023. 

Впровадження запропонованих заходів суттєво підвищить рівень 

екологічної безпеки р. Сіверський Донець та озер Лиманської групи в районі 

впливу Зміївської ТЕС. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Для загальної оцінки внеску джерел забруднення у формування 

гідрохімічного режиму озер та ділянки р. Сіверський Донець вперше 

виконано розрахунок балансу в системі «озеро Чайка – озеро Личове – річка 

Сіверський Донець» [124]. Запропонований підхід може бути використаний 

для подальших більш масштабних і складних водно-господарських 

комплексів. Проведені дослідження підтвердили, що в озері Чайка не 

відбувається повноцінного самоочищення води оскільки об’єднаний стік, що 

надходить обвідним каналом золовідвалу, має занадто малий час перебування 

в озері для повного перемішування з природним стоком і біологічного 

самоочищення [128]. 

2. На підставі проведених аналітичних досліджень розроблено метод 

визначення ступеню впливу озера Чайка на якість води річки Сіверський 

Донець, що дозволяє врахувати надходження забруднюючих речовин в річку 

за рахунок техногенних вод та фільтрації з озера [133]. Визначено та науково 

обґрунтовано вплив фільтраційних витрат з озера Чайка на річку, які 

надходять з потоком ґрунтових вод. Встановлено, що фільтрація з озера Чайка 

в розрахованій кількості не викличе проблем з гідрологічним режимом 

р. Сіверський Донець і хімічними складом річкових вод. 

3. Спрогнозовано та науково обґрунтовано наслідки впливу 

техногенного забруднення на озера Лиманської групи та ділянку 

р. Сіверський Донець. Прогноз змін якості вод озера Чайка, Личове та 

ділянки р. Сіверський Донець (смт. Донець) до 2025 р. свідчить про можливе 

погіршення якості води в оз. Чайка за такими хімічними показниками, як 

завислі речовини, нітрати, хлориди, біологічне споживання кисню та залізо, в 

оз. Личове – завислі речовини та азот амонійний, в р. Сіверський Донець 

(смт. Донець) – хімічне та біологічне споживання кисню, нітрити, азот 

амонійний та фосфати [138]. 
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4. Обґрунтовано необхідність проведення систематичних хіміко-

аналітичних та біологічних спостережень водних об’єктів в зоні впливу ТЕС. 

Пропонується удосконалити систему екологічного моніторингу водних 

об’єктів в зоні впливу енергооб’єктів за рахунок доповнення переліку 

характеристик гідробіологічними (фітопланктон, зоопланктон, зообентос) та 

мікробіологічними показниками (загальне мікробне число, бактерії групи 

кишкової палички, коліфаги, патогенні ентеробактерії), що дозволить 

комплексно оцінити їх екологічний стан [95]. 

5. Теоретично обґрунтовано та розроблено заходи щодо забезпечення 

сприятливого екологічного стану озера Чайка і запобігання забруднення 

р. Сіверський Донець [141]. 

Удосконалено технологічну схему доочищення об’єднаного стоку в 

озері Чайка, що включає в себе комплекс гідротехнічних споруд та природних 

біоценозів, а саме рифи. 

За прогнозними оцінками це дозволить досягти зниження в озері Чайка 

концентрацій забруднюючих речовин, таких як органічні речовини – 60–

80 %, біогенні речовини – 70–98 %, сульфати – 36–40 %, залізо – 14–90 % та 

нафтопродукти – 80–90 %. Впровадження запропонованих заходів суттєво 

підвищить рівень екологічної безпеки р. Сіверський Донець та 

озер Лиманської групи в районі впливу Зміївської ТЕС [144]. 

Впровадження запропонованих заходів забезпечить екологічну безпеку 

р. Сіверський Донець, шляхом запобігання її забруднення 

несанкціонованими та аварійними скидами стічних вод Зміївської ТЕС. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [124, 128, 

133, 138, 141, 144]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науковою працею, у якій розв’язана 

актуальна науково-практична задача з забезпечення екологічної безпеки 

річки Сіверський  Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської 

ТЕС на основі регуляції процесів формування якості озер Лиманської групи. 

За результатами дисертаційних досліджень одержано такі наукові та 

практичні результати: 

1. Визначено основні антропогенні фактори, що впливають на 

формування якості води водних об’єктів, розташованих в зоні впливу 

Зміївської ТЕС, а саме: викиди забруднюючих речовин Зміївської ТЕС, 

поверхневий стік з площі водозбору, розвантаження ґрунтових вод як 

наслідок зрошення полів і будівництва доріг, техногенні ґрунтові води з боку 

золовідвалу, господарсько-побутові та стічні води, переливні води, що 

відводяться каналом золовідвалу ТЕС. 

2. Досліджено гідрохімічний і гідробіологічний режими озер 

Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець. Основними 

забруднюючими речовинами техногенного походження у водах озер 

Лиманської групи та ділянки р. Сіверський Донець (від с. Черкаський 

Бишкин до смт. Донець) є сульфати, нітрити, азот амонійний, фосфати та 

важкі метали.  

Встановлено збільшення вмісту сульфатів та органічних речовин в 

оз. Чайка під впливом стоків з оз. Комишувате, золовідвалу, промзливових та 

стічних вод Зміївської  ТЕС та смт. Слобожанське. Аналіз впливу викидів 

Зміївської ТЕС на хімічний склад води в оз.  Чайка підтвердив значимий 

кореляційний зв’язок (R – 0,93) між викидами сірки Зміївської ТЕС та зміною 

вмісту сірки в озері Чайка. Встановлено вплив озер Лиманської групи на 

формування гідрохімічного режиму р. Сіверський Донець за такими 

гідрохімічними показниками, як жорсткість, хлориди та нітрати. 
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Визначено роль біотичних та абіотичних факторів у формуванні 

екологічного стану масивів поверхневих вод в зоні дії енергетичного об’єкту 

(ТЕС) на прикладі озер Лиманської групи та р. Сіверський Донець. 

Встановлено зв’язок зміни біотичних угрупувань фітопланктону та 

гідрохімічних характеристик озера Чайка. Кореляційний аналіз показав 

значимий зв’язок між біомасою фітопланктону та хімічними показниками 

такими, як нітратний азот, хлориди, хімічне споживання кисню та залізо 

(R=0,8), магній та марганець (R=0,7), азот амонійний (R=0,9).  

3. Проаналізовано процеси самоочищення в озерах Лиманської групи 

та окремих ділянок р. Сіверський Донець. При оцінюванні санітарно-

бактеріологічного стану досліджуваних водних об’єктів виявлено бактерії 

групи кишкової палички, кількість яких перевищує нормативні вимоги: в оз. 

Личове в 7,2 рази, в оз.  Чайка в 1,8 рази, в оз.  Комишувате в 4,5 рази, в 

р. Сіверський Донець в 2,7 рази. Досліджено роль мікроорганізмів в процесах 

самоочищення озера Комишувате, Чайка, Личове та ділянки р.  Сіверський 

Донець (від  с.  Черкаський Бишкин до смт. Донець) за такими показниками: 

загальне мікробне число, наявність бактерій групи кишкової палички, 

коліфаги, патогенні ентеробактерії. Встановлено сезонну динаміку 

інтенсивності цих процесів та їх вплив на формування якості води. 

4. Проведено оцінку сучасного екологічного стану озер Лиманської 

групи та ділянки р. Сіверський Донець (від с.  Черкаський Бишкин до 

смт. Донець). Виконано порівняльний аналіз ретроспективного та сучасного 

екологічного стану досліджуваних водних об’єктів. 

Виявлено, що сприятлива екологічна ситуація спостерігається в озерах 

Сухий Лиман, Комишувате та р. Сіверський Донець (с. Черкаський Бишкин), 

які відповідають 3 категорії II класу (добрі, достатньо чисті), а найгірша в 

озері Світличне, Чайка, Личове та р. Сіверський Донець (смт. Донець), яка 

відповідає III класу (задовільні, забруднені), 4-5 категорії (задовільні – 

посередні, слабко – помірно забруднені).  
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5. З урахуванням проаналізованої хімічної моделі системи «озеро 

Чайка – озеро Личове – річка Сіверський Донець», розроблено підхід, який 

полягає у розрахунку масового балансу системи поверхневих вод та дозволяє 

оцінити їх процеси самоочищення. Запропонований підхід може бути 

використаний для інших водно-господарських комплексів. 

6. На підставі проведених аналітичних досліджень розроблено метод 

визначення ступеню впливу озера Чайка на якість води р. Сіверський Донець, 

що дозволяє врахувати надходження забруднюючих речовин до водного 

об’єкту за рахунок техногенних вод та фільтрації з озера. Визначено та 

науково обґрунтовано вплив фільтраційних витрат з озера Чайка на річку, які 

надходять з потоком ґрунтових вод. Встановлено, що фільтрація з озера 

Чайка в розрахованій кількості не викличе проблем з гідрологічним режимом 

р. Сіверський Донець і хімічними складом річкових вод. 

7. Спрогнозовано та науково обґрунтовано наслідки впливу 

техногенного забруднення на озера Лиманської групи та ділянку 

р. Сіверський Донець. Прогноз змін якості вод озера Чайка, Личове та 

ділянки р.  Сіверський  Донець (смт. Донець) до 2025 р. свідчить про 

можливе погіршення якості води в оз. Чайка за такими хімічними 

показниками, як завислі речовини, нітрати, хлориди, біологічне споживання 

кисню та залізо, в оз. Личове – завислі речовини та азот амонійний, в 

р. Сіверський Донець (смт. Донець) – хімічне та біологічне споживання 

кисню, нітрити, азот амонійний та фосфати. 

8. Теоретично обґрунтовано та розроблено заходи щодо забезпечення 

сприятливого екологічного стану озера Чайка і запобігання забруднення 

р. Сіверський Донець. 

Удосконалено технологічну схему доочищення об’єднаного стоку в 

озері Чайка, що включає в себе комплекс гідротехнічних споруд та 

природних біоценозів, а саме рифи. 

За прогнозними оцінками це дозволить досягти зниження в озері Чайка 

концентрацій забруднюючих речовин, таких як органічні речовини – 60–80 
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%, біогенні речовини – 70–98 %, сульфати – 36–40 %, залізо – 14–90 % та 

нафтопродукти – 80–90 %. 

Впровадження запропонованих заходів забезпечить екологічну безпеку 

р. Сіверський Донець, шляхом запобігання її забруднення 

несанкціонованими та аварійними скидами стічних вод Зміївської ТЕС. 

9. Обґрунтовано необхідність проведення систематичних хіміко-

аналітичних та біологічних спостережень водних об’єктів в зоні впливу ТЕС. 

Пропонується удосконалити систему екологічного моніторингу водних 

об’єктів в зоні впливу енергооб’єктів за рахунок доповнення переліку 

характеристик гідробіологічними (фітопланктон, зоопланктон, зообентос) та 

мікробіологічними показниками (загальне мікробне число, бактерії групи 

кишкової палички, коліфаги, патогенні ентеробактерії), що дозволить 

комплексно оцінити їх екологічний стан. 
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3. Карлюк А. А. Водний та хімічний баланс озера Чайка та Личове 

(Зміївський район, Харківська область) // Екологічні науки. 2018, № 2(21). С. 

127–132. (Особистий внесок: розраховано масовий баланс озера Чайка, 

Личове та проведена оцінка самоочищення досліджених озер). 

4. Васенко О. Г., Карлюк А. А. Доочищення об’єднаного стоку 

Зміївської теплової електростанції за допомогою створення 

гідроспорудження як елемента інтенсифікації процесу самоочищення озера // 

Екологічні науки. 2018, № 3(22). С. 25–30. (Особистий внесок: удосконалено 

існуючі схеми доочищення стічних вод, а саме доочищення на біоплато озера 

Чайка з використанням резерву його асиміляційної здатності). 
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Закордонні видання. 

5. Карлюк А. А. Санітарно-бактеріологічна та гідрохімічна 
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розроблена геоінформаційна система екологічного моніторингу для 
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самоочищення водних об’єктів Харківської області (на прикладі озер 
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екологічної безпеки. 2019. Вип. 41. С. 171–182. (Особистий внесок: 
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ДОДАТОК Б 

Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове  

 

 
Рисунок Б.1 – Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове за розчиненим 

киснем 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове в залежності 

від вмісту нітратів 
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Рисунок Б.3 – Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове в залежності 

від вмісту нітритів 

 

 
Рисунок Б.4 – Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове в залежності 

від вмісту фосфатів 
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Рисунок Б.5 – Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове в залежності 

від вмісту заліза 

 

 

 
Рисунок Б.6 – Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове в залежності 

від показника жорсткісті 
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Рисунок Б.7 – Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове в залежності 

від вмісту сульфатів 

 

 

 
Рисунок Б.8 – Кореляція впливу озера Чайки на озеро Личове в залежності 

від вмісту хлоридів 
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Кореляція впливу озера Личове на формування якості води р. Сіверський 

Донець, ділянка смт.  Червоний Донець 
 

 

 
Рисунок Б.9 – Вплив озера Личове на формування якості води р.Сіверський 

Донець (за вмістом розчиненого кисню) 

 
 

 
Рисунок Б.10 – Вплив озера Личове на формування якості води р.Сіверський 

Донець (за вмістом нітратів) 
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Рисунок Б.11 – Вплив озера Личове на формування якості води р.Сіверський 

Донець (за вмістом нітритів ) 

 

 

 
Рисунок Б.12 – Вплив озера Личове на формування якості води р.Сіверський 

Донець (за жорсткістю) 
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Рисунок Б.13 – Вплив озера Личове на формування якості води р.Сіверський 

Донець (за лужністю) 
 

 

 
Рисунок Б.14 – Вплив озера Личове на формування якості води р.Сіверський 

Донець (за вмістом хлоридів) 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 – Видовий склад фітопланктону р. Сіверський Донець та 

озер Лиманської групи за матеріалами досліджень в 2017–2018 рр. 
 

№з/п Таксони Термін проведення досліджень 

1 2 3 4 5 

  весна літо осінь 

  Синьозелені + + + 

1 Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs + + + 

2 Gloeocapsa turgida (Kütz.) Hollerb.   + + + 

3 Merismopedia glauca (Ehr.) Nӓg. + + + 

4 M. tenuissima Lemm. + + + 

5 Microcystis aeruginosa Kütz. em. Elenk. + + + 

6 M. pulverea (Wood) Forti em. Elenk. + + + 

7 Oscillatoria agardii Gom. + + + 

8 O. limnetica Lemm. + + + 

9 O. planctonica Wolosz. + + + 

10 O. tenuis Ag. + + + 

11 Spirulina subtilissima Kütz. + + + 

 Динофітові + + + 

12 Peridinium cinctum Ehr. + + + 

 Криптофітових                      + + + 

13 Cryptomonas caudata Schiller + + + 

14 C. ovata Ehr. + + + 

 Золотисті + + + 

15 Chrysococcus biporus Skuja + + + 

15 C. rufescens  Klebs + + + 

 Жовтозелені + + + 

17 Ophiocytium capitatum Wolle + + + 

18 Trachychloron biconicum Pasch. + + + 

 Діатомові + + + 

19 Achnanthes delicatula  (Kütz.) Grun. + + + 

20 A. hauckiana Grun. + + + 

21 A. lanceolata f. ventricosa Hust. + + + 

22 Amphora ovalis Kütz. + + + 

23 A. veneta Kütz. + + + 

24 Cocconeis pediculus Ehr. + + + 

25 C. B132 + + + 

26 Cyclotella glomerata Bachmann + + + 

27 C. kuetzingiana Thw. + + + 

28 C. meneghiniana Kütz. + + + 

29 Cymbella cistula (Hemp.) Grun.  + + + 
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Закінчення таблиці В.1 
1 2 3 4 5 

30 C. hustedtii Krasske  + + + 

31 C. pusilla Grun. + + + 

32 C. turgida (Greg.) Grun.  + + + 

33 Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag. + + + 

34 G. augur Ehr.  + + 

35 G. constrictum var. capitatum (Ehr.) Cl.  + + 

36 G. olivaceum  (Lyngb.) Kütz. + + + 

37 G. parvulum var. subellipticum Cl. + + + 

38 M. varians Ag. + + + 

39 Navicula crucicula (W. Sm.) Donk. + + + 

40 N. exigua (Greg.) O. Müll. + + + 

41 N. gregaria Donk. + + + 

42 N. hungarica var. capitata (Ehr.) Cl. + + + 

43 N. laterostrata Hust. + + + 

44 N. placentula f. lanceolata Grun. + + + 

45 N. pupula Kütz. + + + 

46 N. radiosa Kütz. + + + 

47 N. frustulum (Kütz.) Grun. + + + 

48 N. hantzschiana Rabenh. + + + 

49 N. intermedia Hantzsch + + + 

50 N. kuetzingiana Hilse + + + 

51 N. linearis W. Sm. + + + 

52 N. palea (Kütz.) W. Sm. + + + 

53 N. spectabilis (Ehr.) Ralfs + + + 

54 N. thermalis Kütz. + + + 

55 N. thermalis var. minor Hilse + + + 

56 Rhoicosphaenia curvata (Kütz.) Grun. + + + 

57 Stephanodiscus  hantzschii Grun. + + + 

58 Synedra tabulata (Ag.) Kütz. + + + 

59 S. ulna var. danica (Kütz.) Grun. + + + 

60 S. ulna var. oxyrhynchus (Kütz.) V.H. + + + 

 Евгленові + + + 

61 Euglena ornata Roll. + + + 

62 Trachelomonas granulosa Playf. + + + 

63 T. oblonga Lemm. + + + 

64 T. volvocina Ehr. + + + 

 Зелені + + + 

65 Carteria globosa Korsch. + + + 

66 C. klebsii France + + + 

67 Chlamydomonas sp. + + + 
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Закінчення таблиці В.1 
1 2 3 4 5 

68 Chlorococcum infusionum (Schrӓnk) Menegh. + + + 

69 Closterium acutum (Lyngb.) Breb. + + + 

70 C. sphaericum Näg. + + + 

71 Cosmarium punctulatum Breb. + + + 

72 Cosmoastrum orbiculare (Ralfs) Pal.-Mordv. + + + 

73 C. rectangulare Grun. + + + 

74 Crucigenia apiculata (Lemm.) Schmidle   + + + 

75 Didymocystis planctonica Korsch. + + + 

76 Hyaloraphidium contortum Pasch. et Korsch. + + + 

77 Kirchneriella lunaris (Kirchn.) Mob. + + + 

78 Lagerheimia geneviensis Chod. + + + 

79 Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind. + + + 

80 M. contortum (Thur.) Kom.-Legn. + + + 

81 M. irregulare (G. M. Smith) Kom.-Legn. + + + 

82 M. minutum (Nӓg.) Kom.-Legn. + + + 

83 M. tortile (W. et G.S. West) Kom.-Legn. + + + 

84 Oocystis borgei Snow + + + 

85 O. lacustris Chod. + + + 

86 Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. + + + 

87 P. duplex Meyen + + + 

88 P. tetras (Ehrenb.) Ralfs + + + 

89 Scenedesmus acutus Meyen + + + 

90 S. bicaudatus Deduss.  + + + 

91 S. costatus Schmidle  + + + 

92 S. denticulatus Lagerh.  + + + 

93 S. ellipticus Corda + + + 

94 S. magnus Meyen + + + 

95 S. obliquus (Turp.) Kütz.  + + + 

96 S. quadricauda (Turp.) Breb. + + + 

97 Schroederia setigera (Schrӧd.) Lemm. + + + 

98 Sphaerocystis planctonica (Korsch.) Bourr. + + + 

99 Tetraedron triangulare Korsch. + + + 

100 Tetrastrum glabrum (Roll) Ahlstr. et Tiff. + + + 

101 T. staurogeniaforme (Schrӧd.) Lemm. + + + 

  РАЗОМ 98 101 101 
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Таблиця В.2 – Кількість видів, одиниць фітопланктону р. Сіверський Донець та озер Лиманської групи  
 

Дата 

Таксони р. Сів. Донець, 

с. Черкаський 

Бишкин 

оз. Комишу-

вате 

оз. Чайка 

(об’єднаний 

стік) 

оз. Чайка 

(насосна 

станція) 

оз. Личове р. Сів. Донець, 

смт. Червоний 

Донець 

Осінь 

2016 

Cyanophyta - Синьозелені  6  4 5 8 11 - 

Bacillariophyta - Діатомові 23  37 34 15 23 - 

Chlorophyta - Зелені 20  10 11 14 17 - 

РАЗОМ 58  66 57 53 60 - 

Весна 

2017 

Cyanophyta - Синьозелені  3  6 7 6 10 1 

Bacillariophyta - Діатомові 31  16 41 4 35 19 

Chlorophyta - Зелені 16  7 8 18 29 3 

РАЗОМ 54  36 64 32 87 25 

Літо  

2017 

Cyanophyta - Синьозелені  7  12 6 8 11 4 

Bacillariophyta - Діатомові 30  28 32 13 34 9 

Chlorophyta - Зелені 17  18 6 9 15 10 

РАЗОМ 63  69 51 38 62 29 

Осінь 

2017 

Cyanophyta - Синьозелені  6  6 4 9 11 3 

Bacillariophyta - Діатомові 23  26 24 21 30 36 

Chlorophyta - Зелені 18 14 2 28 19 3 

РАЗОМ 53 53 35 66 68 49 

Весна 

2018 

Cyanophyta - Синьозелені  3 6 3 12 7 2 

Bacillariophyta - Діатомові 19 19 31 15 17 5 

Chlorophyta - Зелені 14 9 6 32 39 7 

РАЗОМ 44 45 45 73 74 19 

Осінь 

2018 

Cyanophyta - Синьозелені  4 8 9 9 10 5 

Bacillariophyta - Діатомові 23 33 52 7 30 12 

Chlorophyta - Зелені 3 11 5 14 33 8 

РАЗОМ 30 52 66 30 73 25 
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Таблиця В.3 – Чисельність (млн. кл/дм3) і біомаса (мг/дм3) фітопланктону р. Сіверський Донець та озер Лиманської 

групи 

Дата Таксони 

р. Сів. Донець, 

с. Черкаський 

Бишкин  

оз. Комишувате 

 

оз. Чайка 

(об’єднаний 

стік) 

оз. Чайка 

(насосна 

станція) 

оз. Личове 

 

р. Сів. Донець, 

смт. Червоний 

Донець 

 

Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Осінь 

2016 

Синьозелені 9,48 0,24 21,59 0,43 12,77 0,11 15,26 0,7 97,63 4,71 - - 

Динофітові - - 0,036 0,29 - - 1,156 1,783 - - - - 

Криптофітові 0,017 0,03 0,24 0,243 - - 4,22 10,7 3,844 1,583 - - 

Діатомові 1,97 0,059 2,12 1,29 1,074 0,67 2,51 0,945 5,07 1,82 1,97 0,59 

Евгленові 0,076 0,157 0,547 3,37 0,024 0,044 0,077 0,29 0,16 0,15 0,076 0,157 

Зелені 1,012 0,22 1,35 0,55 0,444 0,092 5,44 3,23 10,66 1,98 1,012 0,22 

РАЗОМ 13,38 1,29 27,32 6,28 15,87 1,03 29,28 17,68 121,01 10,42 13,38 1,29 

Весна 

2017 

Синьозелені 11,28 0,219 5,88 0,196 9,58 0,553 5,39 0,24 13,32 0,613 0,07 0,002 

Динофітові - -   0,008 0,009 0,011 0,027 0,007 0,054 - - 

Криптофітові 0,004 0,011 0,016 0,003 - - - - 0,144 0,16 0,003 0,022 

Діатомові 0,65 0,519 0,17 0,106 1,59 1,54 0,65 0,53 1,275 0,923 0,126 0,092 

Евгленові 0,009 0,078 0,008 0,002 0,09 0,36 0,049 0,254 0,223 0,504 0,004 0,002 

Зелені 0,58 0,112 0,573 0,257 0,47 0,082 0,935 0,52 1,92 0,58 0,23 0,008 

РАЗОМ 13,61 1,01 6,97 0,752 13,35 2,64 7,26 1,59 18,4 2,93 0,433 0,126 

Літо  

2017 

Синьозелені 2,98 0,127 13,74 0,75 17,79 0,275 695,2 124,1 474,23 93,02 9,3 0,142 

Динофітові 0,004 0,038 0,054 0,306   0,102 0,206   0,005 0,043 

Криптофітові 0,027 0,001 0,009 0,044 0,03 0,005 0,017 0,002 0,017 0,071 0,08 0,004 

Діатомові 0,69 0,716 1,89 2,04 0,595 0,388 11,03 2,227 6,15 4,73 0,16 0,199 

Евгленові 0,031 0,045 0,205 0,485 0,045 0,018 0,067 0,108 0,034 0,025 0,009 0,004 

Зелені 0,96 0,208 2,42 0,518 0,42 0,058 1,213 0,252 1,735 1,61 0,84 0,093 

РАЗОМ 5,35 1,18 19,62 4,28 22,47 0,99 712,1 127,3 482,17 99,46 11,53 0,55 
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Закінчення таблиці В.3 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Осінь  

2017 

Синьозелені 13,3 0,147 10,06 0,306 39,51 0,887 229,2 9,042 277,4 10,12 18,94 0,174 

Динофітові - - 0,128 0,258 - - 0,162 0,387 0,056 0,335 0,005 0,012 

Криптофітові - - 0,056 0,189 - - 0,286 0,617 0,4 1,62 0,01 0,042 

Діатомові 0,59 0,248 0,779 0,935 0,383 0,45 6,108 11,81 25,39 25,85 2,165 1,443 

Евгленові 0,027 0,021 0,008 0,01 0,013 0,03 0,1 0,24 0,069 0,335 0,005 0,029 

Зелені 0,677 0,15 1,14 0,462 0,035 0,007 6,58 1,125 6,9 1,544 0,22 0,053 

РАЗОМ 15,65 0,637 13,01 2,223 41,22 1,45 247,9 23,45 312,8 39,95 23,64 1,94 

Весна  

2018 

Синьозелені 5,015 0,105 4,482 0,153 3,813 0,084 64,31 2,524 33,3 1,822 4,8 0,08 

Динофітові 0,003 0,009 0,04 0,196 - - 0,208 0,87 0,066 0,183   

Криптофітові 0,014 0,002 0,024 0,025 0,014 0,005 0,338 1,307 0,003 0,013 0,01 0,014 

Діатомові 0,338 0,18 0,367 0,185 1,58 1,397 3,494 1,425 2,092 0,873 0,2 0,097 

Евгленові 0,031 0,068 0,017 0,051 0,018 0,014 0,053 0,178 0,05 0,154 0,006 0,002 

Зелені 0,484 0,084 0,257 0,045 0,303 0,039 5,354 0,95 10,17 2,154 0,123 0,028 

РАЗОМ 6,84 0,52 5,548 0,686 6,624 1,6 78,73 7,54 2,092 0,873 5,57 0,265 

Осінь 

2018 

Синьозелені 4,456 0,201 34,9 4,87 56,01 1,107 371,43 72,66 558,8 16,22 9,254 0,185 

Динофітові - - 3,46 6,97 - - 0,208 0,516 0,16 1,535 - - 

Криптофітові - - 1,73 4,28 0,615 0,079 0,236 0,514 2,58 0,182 0,016 0,002 

Діатомові 0,593 0,385 4,136 2,345 6,7 3,574 6,35 1,04 6,613 5,205 0,39 0,155 

Евгленові 0,085 0,047 0,114 0,53 0,57 0,863 0,065 0,22 0,161 0,83 0,007 0,107 

Зелені 1,91 0,207 2,09 0,667 2,265 0,28 2,336 0,533 162,01 31,62 1,513 0,186 

РАЗОМ 7,044 0,210 46,430 19,660 66,160 5,903 380,62 75,483 730,32 55,592 11,18 0,635 
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Таблиця В.4 – Видовий склад зоопланктонних угруповань р. Сіверський 

Донець та озер Лиманської групи за матеріалами досліджень в 2017–2018 рр. 
 

№ 

п/п 

Таксони* Термін проведення досліджень 

весна літо осінь зима 

1 2 3 4 5 6 

 Тип SARCOMASTIGOPHORA     

1 Arcella vulgaris Ehrenberg, 1830 + + + + 

2 Arcella dentate  0 + 0 0 

3 Centropyxis discoides Deflandre, 1929 0 + + + 

4 Centropyx aculeate Ehrenberg, 1840 0 0 + + 

5 Аctinosphaericus eichhorni Ehrenberg, 1840 0 0 + 0 

 Tип CILIOPHORA     

6 Astylozoon faurei Kahl, 1935 0 0 + + 

7 Vorticella companula Ehrenberg, 1831 0 0 + + 

8 Vorticella microstoma Ehrenberg, 1830 0 0 0 + 

 Тип ROTATORIA     

9 Asplanchna herricki de Guerne, 1888 0 0 0 + 

10 Brachionus angularis angularis Gosse, 1851 0 + + + 

11 B. calyciflorus calyciflorus Pallas, 1766 + 0 + 0 

12 B. calyciflorus anuraeiformis Brehm, 1885 0 0 + 0 

13 B. calyciflorus dorcas Gosse, 1851 0 0 + 0 

14 B. calyciflorus spinosus Wierzejski, 1891 + 0 + 0 

15 B. leudigii rotunda Rousselet, 1907 0 0 + 0 

16 B. quadridentatus quadridentatus Herman, 1783 + 0 0 0 

17 B. quadridentatus cluniorbicularis Scoricov, 1894 0 + + 0 

18 Euchlanis dilatata dilatata (Ehrenberg, 1832)+ 0 + +  0   

19 Keratella cochlearis tecta (Gosse, 1851) 0 0 + 0 

20 Keratella quadrata (Muller, 1786) + 0 + 0 

21 Lecana luna Muller, 1776 + 0 + 0 

22 Lecana lunaris (Ehrenberg, 1832) 0 + 0 0 

23 Lecana cornuta rotunda (Fadeev, 1927) 0 + 0 0 

24 Lecana infula Harring et Myers, 1926 0 + 0 0 

25 L. nana nana (Murray,1913) 0 + + 0 

26 L. bulla bulla (Go sse, 1832) 0 + + 0 

27 L. qudridentata (Ehrenberg, 1832) 0 + 0 0 

28 Mytilina mucronata mucronata (Muller, 1773) 0 + 0 0 

29 Polyarrthra dolichoptera dolichoptera Idelson, 

1925 

0 0 + 0 

30 Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) 0 + 0 0 

31 Pleuroxus trigonellus O.F. Muller, 1785 0 0 0 + 

32 Trichotria tetractis pauperra (Ehrenberg, 1830) 0 + 0 0 

33 Rotatoria sp. + + 0 0 

 Тип ARTHROPODA     

 CLADOCERA     

34 Alona affinus Leydig, 1860 + 0 0 0 

35 A. quadrangularis (O.F.Muller,1785) 0 + 0 0 

36 A.rectangula Sars, 1862 0 0 + 0 

37 Chydorus sphaericus (O.F.Muller,1785) + 0 0 0 

38 Diaphanosoma brachiurum (Lievin, 1848) jvn. 0 + 0 0 
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Закінчення таблиці В.4 

1 2 3 4 5 6 

39 Peracantha truncate (O.F.Muller,1785) + 0 0 0 

40 Rhynchjtalona rostrata (Koch, 1841 0 0 + 0 

41 Scapholeberis mucronata (O.F.Muller,1785) + 0 0 0 

42 Simocephalus vetulus (O. F. Muller, 1776) 0 0 + 0 

 COPEPODA 0 0 0 0 

43 Cyclops vicinus, Uljnine, 1875 0 + + 0 

44 Cуclops strenuus Fischer, 1851 0 + + 0 

45 Harpacticоidae sp. + 0 0 0 

46 Nauplii + + + + 

47 Copepoditii cyclopoda + + + + 

48 Copepoditii diaptomus + 0 0 0 

 РАЗОМ 14 22 27 11 

 

 *Кількість видів під час дослідження коливалося в широких межах від 11 

восени до 27 в літку, що обумовлено сезонною динамікою розвитку гідробіонтів. 



224 

Таблиця В.5 – Чисельність та біомаса основних зоопланктонних  

угруповань р. Сіверський Донець та озер Лиманської групи (чисельність (Ч), 

екз/м3; біомаса (Б), мг/м3). 
Місяці 

дослі-

джень 

 

Таксоном

ічні 

групи 

 

По

ка

з-

ни

ки 

Пункти проведення досліджень 

Р. Сів. 

Донець, 

с. Бишк

ин 

Р. Сів. 

Донець, 

смт. Че

рвоний 

Донець 

Уроч

ище 

Сухи

й 

Лима

н 

Оз. 

Комиш

увате 

Оз. 

Чайка, 

об’єдн

аний 

стік 

Оз. Ча

йка, 

насос

на ст. 

Оз. Ли

чове  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Осінь 

2016 

Rotatoria Ч 6800 0 13600 0 2170 58600 9000 

Б 39,1 0 36,97 0 7,8 7,68 54,8 

Cladocera Ч 6000 0 7000 0 1470 1500 12000 

Б 186,1 0 127,2 0 29,2 31,1 424 

Copepoda Ч 5600 0 14200 0 11130 2900 11100 

Б 138,5 0 254,8 0 35 62,8 238,9 

РАЗОМ Ч 18400 0 34800 0 4770 10000 32100 

Б 364 0 418,9

7 

0 72 101,6 717,6 

Весна 

2017 

Sarcomast

igophora 

Ч 0 100 0 0 500 0 800 

Б 0 0,76 0 0 0,38 0 0,61 

Rotatoria Ч 500 100 0 0 500 0 4000 

Б 0,45 0,22 0 0 1,225 0 488,4 

Cladocera Ч 0 300 0 0 500 0 1200 

Б 0 1,0 0 0 60,0 0 162,0 

Copepoda Ч 750 300 0 0 6000 0 2000 

Б 5,55 0,22 0 0 4,49 0 16,88 

РАЗОМ Ч 1250 800 0 0 7500 0 8000 

Б 6,0 2,2 0 0 66,1 0 671,1 

Літо 

2017 

Sarcomast

igophora 

Ч 1818 600 1125 375 600 0 5000 

Б 1,36 0,45 0,51 0,2 0,45 0 3,8 

Rotatoria Ч 1818 3600 125 0 2400 0 1200 

Б 1,593 3,28 0,113 0 0,54 0 1,4 

Cladocera Ч 0 0 125 0 0 0 0 

Б 0 0 0,113 0 0 0 0 

Copepoda Ч 104838 1600 1000 0 800 0 2600 

Б 721,14 9,76 6,1 0 1,72 0 11,28 

РАЗОМ Ч 108474 5800 2375 375 3800 0 8800 

Б 724,09 13,5 6,836 0,2 2,71 0 16,48 

 

 

 

Sarcomast

i-gophora 

Ч 300 1200 750 1000 100 0 1200 

Б 0,228 0,85 2,273

5 

0,69 0,076 0 0,9 

Ciliophora Ч 0 100 0 0 0 0 400 

Б 0 0,04 0 0 0 0 0,006 
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Закінчення таблиці В.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Rotatoria Ч 300 100 3250 400 0 4000 7600 

Осінь 

2017 

Б 0,27 0,8 4,105 0,28 0 19,2 16,52 

Cladocera Ч 150 1000 250 100 0 0 0 

Б 3,0 7,0 51,25 29,0 0 0 0 

Copepoda Ч 300 800 500 500 0 400 3200 

Б 2,085 15,2 2,9 5,42 0 5,2 24,32 

РАЗОМ Ч 1050 2300 4750 2000 100 4400 12400 

Б 5,583 2,38 60,53 35,4 0,076 24,4 41,75 

Зима 

2017 

Sarcomastigophora Ч 1200 0 300 0 1000 2800 300 

Б 0,776 0 0,126 0 0,76 1,12 0,16 

Ciliophora Ч 400 0 0 0 0 13000 0 

Б 0,0056 0 0 0 0 0,182 0 

Rotatoria Ч 0 0 0 0 1000 0 0 

Б 0 0 0 0 13,47 0 0 

Cladocera Ч 200 0 0 0 0 0 0 

Б 4,0 0 0 0 0 0 0 

Copepoda Ч 600 0 0 0 500 0 0 

Б 6,0 0 0 0 1,1 0 0 

РАЗОМ Ч 2400 0 300 0 2500 15800 300 

Б 11,336 0 0,126 0 15,33 1,302 0,16 

 

Весна 

2018 

Sarcomasti-

gophora 

Ч 0 500 1000 200 200 0 2400 

Б 0 0,335 0,76 0,152 0,152 0 4,34 

Rotatoria Ч 0 0 750 0 200 100 0 

Б 0 0 1,7505 0 0,243 0,5 0 

Cladocera Ч 0 0 1000 100 0 0 1600 

Б 0 0 15,0 1,8 0 0 259,0 

Copepoda Ч 0 250 3500 2500 800 600 3400 

Б 0 0,9 11,9 19,3 2,6 2,16 15,32 

РАЗОМ Ч 0 750 6250 2800 1200 900 7600 

Б 0 1,24 29,41 21,252 2,995 2,812 278,81 

 

 

Осінь 

2018 

Sarcomasti-

gophora 

Ч 400 100 400 0 200 400 700 

Б 0,0441 0,076 0,119 0 0,152 0,304 1,89 

Ciliophora Ч 0 0 200 0 0 0 0 

Б 0 0 0,0028 0 0 0 0 

Rotatoria Ч 0 200 0 0 200 200 800 

Б 0 4,0 0 0 0,083 4,0 4,29 

Cladocera Ч 0 600 0 0 0 0 100 

Б 0 15,0 0 0 0 0 1,7 

Copepoda Ч 400 600 0 0 300 200 0 

Б 1,44 4,44 0 0 1,44 2,0 0 

РАЗОМ Ч 800 1500 600 0 700 800 1600 

Б 1,48 23,516 0,12 0 1,675 6,50 7,88 
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ДОДАТОК Г 

ПРОГНОЗ ВМІСТУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В ОЗЕРАХ ЛИМАНСЬКОЇ 

ГРУПИ (ЧАЙКИ, ЛИЧОВЕ) ТА Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ (СМТ. ДОНЕЦЬ) 

(В МЕЖАХ ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ) 

 

Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ (СМТ. ДОНЕЦЬ) 

 

 
 

Рисунок Г.1 – Прогноз вмісту завислих р-ин в р. Сів. Донець (смт. Донець) 

 

 
 

Рисунок Г.2 – Прогноз значень БСК5 в р. Сів. Донець (смт. Донець) 

 
 

Рисунок Г.3 – Прогноз значень ХСК в р. Сів. Донець (смт. Донець) 
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Рисунок Г.4 – Прогноз вмісту нітратів в р. Сів. Донець (смт. Донець) 

 

 
 

Рисунок Г.5 – Прогноз вмісту нітритів в р. Сів. Донець (смт. Донець) 

 

 
 

Рисунок Г.6 – Прогноз вмісту азоту амонійного в р. Сів. Донець 

(смт. Донець) 
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Рисунок Г.7 – Прогноз вмісту ортофосфатів в р. Сів. Донець (смт. Донець) 

 

 
 

Рисунок Г.8 – Прогноз вмісту заліза загального в р. Сів. Донець (смт. Донець) 

 

 
 

Рисунок Г.9 – Прогноз вмісту сульфатів в р. Сів. Донець (смт. Донець) 



229 

 
 

Рисунок Г.10 – Прогноз вмісту хлоридів в р. Сів. Донець (смт. Донець) 

 

 
 

Рисунок Г.11 – Прогноз вмісту сухого залишку в р. Сів. Донець (смт. Донець) 

 

 
 

Рисунок Г.12 – Прогноз вмісту нафтопродуктів в р. Сів. Донець (смт. Донець) 
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ОЗЕРО ЧАЙКА 

 

 
 

Рисунок Г.13 – Прогноз вмісту завислих р-ин в оз. Чайка 

 

 
 

Рисунок Г.14 – Прогноз значень БСК5 в оз. Чайка 

 

 
 

Рисунок Г.15 – Прогноз значень ХСК в оз. Чайка 
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Рисунок Г.16 – Прогноз вмісту нітритів в оз. Чайка 

 

 
 

Рисунок Г.17 – Прогноз вмісту азоту амонійного в оз. Чайка 

 

 
 

Рисунок Г.18 – Прогноз вмісту ортофосфатів в оз. Чайка 
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Рисунок Г.19 – Прогноз вмісту заліза загального в оз. Чайка 

 

 
 

Рисунок Г.20 – Прогноз вмісту сульфатів в оз. Чайка 

 

 

 
 

Рисунок Г.21 – Прогноз вмісту хлоридів в оз. Чайка 
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ОЗЕРО ЛИЧОВЕ 

 

 
 

Рисунок Г.22 – Прогноз вмісту завислих р-ин в оз. Чайка 

 

 
 

Рисунок Г.23 – Прогноз значень БСК5 в оз. Личове 

 

 
 

Рисунок Г.24 – Прогноз значень ХСК в оз. Личове 
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Рисунок Г.25 – Прогноз вмісту нітратів в оз. Чайка (смт. Донець) 

 

 

 
 

Рисунок Г.26 – Прогноз вмісту нітритів в оз. Личове 

 

 
 

Рисунок Г.27 – Прогноз вмісту азоту амонійного в оз. Личове 
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Рисунок Г.28 – Прогноз вмісту ортофосфатів в оз. Личове 

 

 

 
 

Рисунок Г.29 – Прогноз вмісту сульфатів в оз. Личове 

 
 

Рисунок Г.30 – Прогноз вмісту хлоридів в оз. Личове 
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Рисунок Г.31 – Прогноз вмісту СПАР в оз. Личове 

 

 

 
 

Рисунок Г.32 – Прогноз вмісту нафтопродуктів в оз. Личове 
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ДОДАТОК Д 
 

 
 

 



238 

 
 
 

 

 



239 

 
 

 

 

 

  


