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АНОТАЦІЯ 

 

Жук В.М. Удосконалення моніторингу водогосподарських систем з 

урахуванням природного та антропогенного впливу (на прикладі р. Уди). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». – Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, 2021. 

 

Дисертаційна робота Жука В.М. присвячена вирішенню наукової проблеми, 

пов’язаної з підвищенням рівня екологічної безпеки шляхом розробки 

удосконаленої системи моніторингу водогосподарських систем. 

Одним із головних напрямків забезпечення екологічної безпеки є створення 

систем моніторингу навколишнього природного середовища з метою отримання 

всебічних даних про вплив на довкілля різноманітних факторів.  

Існуюча на теперішній час система моніторингу вод та управління водним 

господарством не відповідає сучасним вимогам. Це, перш за все, викликано 

відсутністю комплексного підходу як до оцінки стану поверхневих вод, так і до 

визначення факторів впливу на водні об’єкти. 

Сучасна нормативна база оцінки якості поверхневих вод недостатньо 

інтегрується з нормативною базою передових європейських країн, а в Україні 

впродовж останніх років у відповідності до постанов Уряду здійснюється 

гармонізація національних природоохоронних нормативних документів із 

відповідними документами розвинених країн Європи та Світу. 

В зв’язку з цим актуальним є науково-прикладне завдання підвищення рівня 

екологічної безпеки шляхом встановлення закономірностей кліматичних і 

гідрометеорологічних змін та їх взаємозв’язку із антропогенними факторами 

формування стоку, комплексної оцінки та визначення ступеня природно-

антропогенного впливу на водні об’єкти з розробкою удосконаленої системи 

моніторингу водогосподарських систем. 
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Як об’єкт дослідження у представленій роботі розглядаються процеси 

природного та антропогенного впливу на формування екологічного стану водних 

об’єктів. 

Як предмет дослідження, у роботі розглянуто теоретично-методичні підходи 

удосконалення моніторингу водогосподарських систем на основі визначення впливу 

природних і антропогенних чинників на екологічний стан водних об’єктів. 

Під час виконання дисертаційного дослідження застосовувалися методи 

системного та статистичного аналізу, спостереження і вимірювання, моделювання 

та прогнозування. Для проведення вимірювань використовувалися сучасні 

інструментальні методи: потенціометричний, атомно-абсорбційний, екстракційно-

фотометричний тощо. Для обробки та аналізу даних експериментальних досліджень 

застосовувалася статистична обробка результатів та ретроспективний аналіз. У 

роботі використано методи: екологічної оцінки – для визначення екологічного стану 

водних об’єктів; багатофакторного аналізу – для визначення значимих факторів 

впливу на екологічний стан водних об’єктів; кореляційного аналізу – для 

встановлення закономірностей впливу кліматичних змін і антропогенних 

особливостей; метод Хольта–Уінтерса – для прогнозування формування якості 

водних об’єктів. 

У ході роботи досягнуті результати, що мають характер наукової новизни, 

зокрема: 

- вперше теоретично обґрунтовано особливості формування 

водогосподарських систем, які враховують вимоги із забезпечення водою 

водокористувачів та підвищення рівня екологічної безпеки для запобігання 

виснаження і забруднення водних об’єктів; 

- вперше теоретично обґрунтовано та доведено доцільність врахування 

факторів природного і антропогенного впливу на екологічний стан 

водогосподарської ділянки р. Уди, що визначається змінами характеристик водності 

річок і кліматичних показників та надходженням забруднюючих речовин до водних 

об’єктів зі стічними водами; 
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- удосконалено моніторинг водогосподарських систем з урахуванням 

природного і антропогенного впливу та сучасних підходів ведення моніторингу вод 

шляхом визначення пунктів моніторингу, переліку контрольованих показників та 

періодичності проведення спостережень, що дає змогу забезпечити обгрунтованість 

управлінських рішень при здійсненні водогосподарської діяльності. 

- набуло подальшого розвитку методичне забезпечення моніторингу 

водогосподарських систем за гідрологічними, гідрохімічними, гідробіологічними та 

гідроморфологічними показниками для забезпечення єдності, репрезентативності та 

необхідної достовірності отриманих даних. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у застосуванні отриманих 

результатів при розробленні заходів з управління, використання та відтворення 

поверхневих водних ресурсів, а також визначенні пріоритетів розвитку водного 

господарства при підготовці пропозицій до проектів програм з підвищення 

екологічної безпеки регіонів, а також врахуванні при здійсненні державного 

моніторингу вод розробленої системи моніторингу водогосподарських систем. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

підготовленою науковою працею. Здобувач приймав участь у всіх етапах наукових 

досліджень. Безпосередньо автором опрацьовано та проаналізовано літературні 

джерела за темою дисертації, проведено натурні спостереження, систематизовано та 

узагальнено результати експериментальних досліджень, виконано обробку 

статистичної і аналітичної інформації, різнопланового фактичного матеріалу і 

верифікацію отриманих результатів, виконано розрахунки з оцінки екологічного 

стану та вибору значимих факторів впливу на екологічний стан р. Уди, проведено 

системний порівняльний аналіз та вибір оптимального розташування 

моніторингових пунктів спостережень, контрольованих показників та періодичності 

і порядку проведення відбору проб. Положення інших авторів, які використані в 

дисертації, мають відповідні посилання. Особисто та у співавторстві опубліковано 

наукові праці за результатами проведених досліджень. 

Перший розділ присвячено визначенню понятійного апарату і термінології 

водогосподарських систем, проведено аналіз стану вітчизняних і закордонних 
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моніторингових досліджень, розкрито особливості здійснення моніторингу 

водогосподарських систем, визначено наукові засади забезпечення екологічної 

безпеки водогосподарських систем шляхом розробки систем моніторингу. 

Другий розділ спрямований на визначенні основних принципів організації 

моніторингу вод та науково-методологічних підходів оцінки екологічного стану 

водних об’єктів та моделей прогнозування змін стану водних ресурсів. 

Третій розділ зосереджується на дослідженні фізико-географічних і 

кліматичних умов формування екологічного стану водних об’єктів та гідрологічних 

і гідроморфологічних характеристик водних об’єктів та визначенні особливостей 

формування екологічного стану водогосподарських систем. 

Четвертий розділ містить результати аналізу екологічного стану водних 

об’єктів водогосподарської ділянки р. Уди, визначення значимих факторів впливу 

природних і антропогенних чинників на екологічний стан водних об’єктів та 

прогнозування екологічного стану р. Уди. 

П’ятий розділ присвячено розробці системи моніторингу водогосподарських 

систем на прикладі водогосподарської ділянки р. Уди, в основу якої були покладені 

наступні принципи: комплексність і систематичність спостережень, узгодженість 

термінів їх проведення із характерними гідроекологічними періодами та ситуаціями, 

визначення показників складу і властивостей води згідно встановленим методикам, 

які забезпечують точність та співставлення результатів вимірювань. 

Таким чином, вирішено задачу забезпечення екологічної безпеки шляхом 

розробки удосконаленої системи моніторингу водогосподарських систем. 

Розроблена програма моніторингу відповідає стандартам Водної Рамкової 

Директиви ЄС 2000/60/ЄС та враховує вимоги Порядку здійснення державного 

моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 

вересня 2018 року № 758. Пропозиції з організації пунктів спостережень та 

здійснення моніторингу за відповідними показниками будуть передані на розгляд до 

Технічної ради Українського гідрометеорологічного Центру для їх врахування на 

гідрометеорологічній мережі (акт впровадження Харківського регіонального центру 
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з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 

22.01.2021 № 9920-1-31/9920-01). 

Матеріали і результати дослідження впроваджені та використовуються в 

навчальному процесі підготовки студентів за спеціальністю 101 Екологія, а саме в 

робочих програмах навчальних дисциплін «Гідрологія з основами гідрогеології» та 

«Збалансоване природокористування» (акт впровадження Харківського 

гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету 

від 16.11.2020 № 162). 

Результати наукових досліджень використовувались при розробленні заходів з 

управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, та 

визначення пріоритетів розвитку водного господарства в Харківській області. 

Автором прийнято участь у проведенні державного моніторингу вод, інвентаризації 

і паспортизації водних об’єктів в суббасейні Сіверського Дінця, результати яких 

використовуються при веденні державного водного кадастру (довідка про 

впровадження Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області 

Державного агентства водних ресурсів України від 15.10.2020 № 1318). 

Результати визначення екологічного стану водних об’єктів з урахуванням 

екологічних нормативів та оцінки екологічного ризику погіршення стану водних 

екосистем враховано в процесі підготовки пропозицій до проектів програм 

екологічного розвитку Харківської області (довідка про використання та 

впровадження Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської 

обласної державної адміністрації від 23.10.2020 № 03.02-19/4432). 

Ключові слова: водогосподарські системи, річка Уди, екологічна безпека, 

моніторинг, антропогенний вплив, кліматичні умови, екологічний стан, екологічний 

ризик, прогнозування якості вод. 
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ABSTRACT  

V.M. Zhuk. Upgrading the Monitoring of Hydroeconomic Systems Taking into 

Consideration Natural and Anthropogenic Effects. – Qualifying  research paper as a 

manuscript.  

The Thesis for the PhD degree in Engineering Science in the specialty of 21.06.01 

“Environmental Safety”. Research Institution “Ukrainian Research Institute for 

Environmental Problems”, Kharkiv, 2021  

The thesis authored by Zhuk V.M. is devoted to the solution of the scientific 

problem on raising the level of environmental safety through the development of the 

improved system intended for the monitoring of hydroeconomic systems.  

One of the main aspects of the assurance of environmental safety is the development 

of the monitoring system intended for the natural environment monitoring that enables the 

collection of in-depth data on the effects that different factors have on the environment.  

The water monitoring and hydroeconomic management system available today fails 

to meet up-to-date requirements. First of all, it is due to the unavailability of the integrated 

approach both to the assessment of the condition of surface waters and the identification of 

the factors affecting water objects.   

A contemporary normative base used for the surface water quality assessment is 

scantily integrated with the normative base of leading European countries and over the last 

years Ukraine has been involved in the harmonization of the national nature protection 

normative documents with the appropriate documents of developed European countries 

and World countries.   

In this connection, the scientific and applied task of the enhancement of the level of 

environmental safety through the establishment of the regularities of climatic and 

hydrometeorological changes and their interrelation with the anthropogenic factors of the 

runoff formation, the integrated assessment and identification of the level of natural-&-

anthropogenic effects on water objects with the development of the upgraded system for 

the monitoring of hydroeconomic systems seems to be rather topical.  

The object of research in this scientific paper deals with the processes of natural and 

anthropogenic effects on the formation of the environmental state of water objects. 
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The subject of research is relating to the consideration of theoretical and methodical 

approaches to the improvement of hydroeconomic systems based on the identification of 

the effect of natural and anthropogenic factors on the ecological condition of water 

objects. 

To do the thesis research we used the methods of the system and statistical analysis, 

observation and measurement, and also simulation and prediction methods. To take the 

measurements we used the following contemporary instrumental methods: potentiometric, 

atomic absorption, extraction –photometric, and other methods. To process and analyze 

the obtained experimental research data we carried out the statistical data processing and 

conducted the retrospective analysis. This research paper uses the methods of the 

ecological assessment to identify the environmental state of water objects and the 

multivariate analysis to identify the significant factors of effect on the environmental state 

of water objects, the method of correlation analysis to identify the regularities of the effect 

of climatic changes and anthropogenic peculiarities and the  Holt’s Winters method to 

forecast the quality formation of water objects.  

As a result of the research done we obtained the data that have the nature of 

scientific novelty, in particular: 

- The specific features of the formation of hydroeconomic systems that take into 

consideration the requirements applied to the water supplied to the water consumers and 

an increase in the level of the environmental safety to prevent the dehydration and 

decontamination of water objects were theoretically substantiated for the first time. 

- The reasonability of the consideration of the factors of natural and 

anthropogenic effect on the environmental state of the hydroeconomic section of the Udy 

river that are characterized by the changes in the water content indicators of the rivers and 

climate indices including the ingress of contaminating substances contained in the waste 

water that enter the water facilities was theoretically substantiated and proved for the first 

time. 

- The monitoring of hydroeconomic systems was improved taking into 

consideration natural and anthropogenic effects and contemporary approaches applied to 

the monitoring of the waters through the designation of monitoring points, enumeration of 
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controlled indices and by specifying  the periodicity of surveys getting thus an opportunity 

to provide the substantiation of managerial decisions taken during hydroeconomic 

activities.  

- The methodical ware used for the monitoring of hydroeconomic systems was 

further developed in terms of hydrological-, hydrochemical-, hydrobiological and 

hydromorphological indices to provide the integrity, representativity and appropriate 

reliability of obtained data. 

The practical importance of the obtained data consists in the use of the obtained data 

for the elaboration of the measures taken to control, use and recover surface water 

resources and in the identification of the priorities for the development of hydroeconomy 

when preparing the proposals for draft programs on the enhancement of the ecological 

safety of the region and also in the taking of proper account of the system developed for 

the monitoring of hydroeconomic systems at the domestic level. 

Individual contribution of the candidate. The thesis research is the self-prepared 

scientific paper. The candidate participated in all the stages of the research done. The 

author explicitly processed and analyzed the literature sources relating to the subject of the 

dissertation, he did the field studies, systemized and consolidated the obtained 

experimental research data, processed statistical and analytical information, including 

diversified actual material and verified the obtained data; he also did computations to 

assess the environmental state and identify the important factors of the effect on the 

environmental state of the Udy River, the comparative system analysis was done and the 

optimal arrangement of the monitoring and observing stations was specified, including 

controlled indices, the sampling procedure and its periodicity.  The conceptions of other 

authors that were quoted in the thesis have appropriate references. The scientific papers 

highlighting the obtained research data were published by the author in person and in the 

co-authored manner.  

The first section is devoted to the conceptual construct and the terminology 

pertaining to hydroeconomic systems, the scope of home and foreign monitoring 

investigations was analyzed, the specific features of the monitoring of hydroeconomic 

systems were described and the scientific basics of the assurance of the environmental 
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safety of hydroeconomic systems through the development of the monitoring systems 

were defined.  

The second section delves into the identification of the basic principles of the 

management or organization of the water monitoring and scientific and methodological 

approaches to the assessment of the environmental state of the water objects and the 

models used for the forecasting of the changes in the state of water resources.  

The third section is focused on the investigation of physical and geographical and 

climatic conditions of the formation of the environmental state of water objects and also 

hydrological and hydromorphological characteristics of water objects and the definition of 

the specific features of the formation of the environmental state of hydroeconomic 

systems.  

The fourth section includes the analysis data of the environmental state of water 

objects for the hydroeconomic stretch of the Udy River; it identifies the important factors 

of the effect of natural and anthropogenic factors on the environmental state of water 

objects and the forecast of the environmental state of the Udy River.  

The fifth section is devoted to the development of the monitoring system for 

hydroeconomic systems using as an example the hydroeconomic stretch of the Udy river 

and it is based on the following principles: complexity and consistency of the 

observations, approval of the time frames for the observation arrangement taking into 

consideration specific hydroecological periods and situations, identifying the factors that 

define the water composition and its properties according to the adopted methods that 

enable accuracy and comparison of the measurement data.  

Hence, we solved the problem of the assurance of the environmental safety through 

the development of the advanced monitoring system for hydroeconomic systems.  

The research data and regulations that claim scientific novelty of the Ph.D. thesis 

were used by the Regional Office for Water Resources in the Kharkiv Region under the 

National Agency of the Water Resources of Ukraine when working out the measures to be 

taken to manage, use and recover the surface water resources and identify the 

hydroeconomy development priorities (the act of adoption No1318 of 15.10.2020)  
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The environmental condition data obtained for water resources taking into 

consideration ecological norms and the estimation of the environmental risk of the 

degradation of the state of water ecosystems were taken into consideration by the 

Department for the Environmental Protection and Natural Resources of the Kharkiv 

Regional Public Administration when preparing the proposals for draft programs on the 

environmental development (the Certificate of the Use and Adoption No 03.02-19/4432 of 

23.10.2020).  

The materials and the research data were adopted for use and are used for the 

educational purposes when giving lectures to third-year and fourth-year students in the 

specialty of 101 Ecology at the Kharkiv Hydrometeorological Technical School and 

Odessa State Environmental University as provided for by the curricula for academic 

disciplines of “Hydrology with the Basics of Hydrogeology” and “Balanced Nature 

Management” (Act of Adoption No162 of 16.11.2020).  

The conclusions made by the candidate on the basis of the integrated investigation 

of the effect of natural and anthropogenic factors are of practical importance for the 

Kharkiv Regional Center that makes forecasts taking into account climatic changes. The 

proposals on the arrangement of observation sites that can also monitor appropriate indices 

will be submitted for consideration to the Technical Council of the Ukrainian 

Hydrometeorological Center for taking into consideration when conducting the national 

water monitoring in the hydrometeorological network (Act of Approval No9920-1-

31/9920-01of 22.01.2021). 

Key words: hydroeconomic systems, the Udy River, environmental safety, monitoring, 

anthropogenic effects, climatic conditions, environmental state, environmental risk, and 

the water quality forecast. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ВГК – водогосподарський комплекс 

ВГС – водогосподарська система; 

ВРД – Водна рамкова Директива 2000/60/ЄС; 

ГДК – гранично-допустима концентрація; 

ГТС – гідротехнічна споруда; 

ЗС – зрошувальна система; 

ЗР – забруднююча речовина; 

ІЗВ – індекс забрудненості вод; 

МПВ – масив поверхневих вод; 

БСК – біохімічне споживання кисню; 

ХСК – хімічне споживання кисню. 

 

Водне господарство – виробнича і природоохоронна система, метою 

функціонування якої є забезпечення потреб населення і народного господарства 

водою потрібної якості в потрібному обсязі, режимі і місці використання, що 

здійснює відтворення водних ресурсів, їх охорону від забруднення, засмічення і 

виснаження, захист навколишнього середовища від шкідливого впливу вод [5,26]; 

Водний об'єкт – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому 

зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, 

канал, а також водоносний горизонт) [27,37]; 

Водогосподарська ділянка - визначена частина річкового басейну, для якої 

розробляються водогосподарські баланси, встановлюються ліміти забору води із 

водного об’єкта та інші параметри використання водного об’єкта 

(водокористування) [27,37]; 

Водогосподарська система - комплекс пов’язаних між собою водних об’єктів та 

гідротехнічних споруд, призначених для управління водними ресурсами [26,27]; 

Водогосподарське районування – розподіл гідрографічних одиниць на 

водогосподарські ділянки, який здійснюється для розроблення водогосподарських 

балансів [9,27,37]; 
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Водогосподарський комплекс – сукупність водокористувачів різних галузей, які 

спільно використовують водні ресурси одного водозбірного басейну [13,14]; 

Водойма – безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт [27]; 

Водокористування – використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб 

населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей 

господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види 

використання вод (водних об'єктів) [26,27]; 

Водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована 

для створення запасу води та регулювання її стоку [26,27]; 

Гідровузол – група гідротехнічних споруд, об’єднаних за розташуванням і умовами 

їх сумісної роботи [14,26]; 

Гідрологічна мережа – система гідрологічних станцій і постів, розташованих на 

будь-якій території [26]; 

Гідрологічний пост – пункт на водному об’єкті, обладнаний пристроями і 

приладами для проведення систематичних гідрологічних спостережень [26,39]; 

Гідромеліоративна мережа – система каналів, лотків і трубопроводів зі спорудами 

на них для подачі і відведення води при меліорації земель [26]; 

Гідрометеорологічна станція – водобалансова, болотна, гідрометрична, 

метеорологічна, гідрологічна спеціалізована станція, що забезпечує одержання 

інформації про стан водних об’єктів і про прогноз очікуваного їх режиму [26]; 

Гідротехнічна споруда – споруда, призначена для використання водних ресурсів, а 

також для боротьби зі шкідливою дією вод [14,27]; 

Гранично допустима концентрація речовин у воді (ГДК) – концентрація речовин у 

воді, вище якої вода непридатна для установленого виду водокористування [26,27]; 

Екологічна безпека – такий стан навколишнього природного середовища, при якому 

забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення 

небезпеки для здоров'я людей [47]; 

Забір води – вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою 

технічних пристроїв або без них [14,27]; 
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Забруднююча речовина – речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті 

господарської діяльності людини [26,27]; 

Зрошувальна система – сукупність взаємопов’язаних гідротехнічних споруд для 

зрошення земель [14,27]; 

Індекс якості води – узагальнена числова оцінка якості води за сукупністю основних 

показників і видів водокористування [26]; 

Істотно змінений масив поверхневих вод – поверхневий водний об’єкт або його 

частина, природні характеристики якого зазнали істотних змін у результаті 

діяльності людини [37,54]; 

Каскад гідровузлів – група гідровузлів, розташованих послідовно за течією водотоку 

і пов’язаних між собою спільністю водогосподарського режиму [26]; 

Клас якості води – оцінка якості води, виявлена в інтервалі чисельних значень 

показників складу і властивостей води, що характеризують її придатність для 

певного виду водокористування [26]; 

Масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт або його частина [37,54]; 

Моніторинг вод - система спостережень, збирання, обробки, збереження та аналізу 

інформації про стан водних об'єктів, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень [27,49]; 

Осушувально-зволожувальна система – сукупність взаємопов’язаних 

гідротехнічних і допоміжних споруд для осушення земель на зрошуваних землях 

[14,26]; 

Пункт контролю якості вод – місце на водоймі або водотоці, на якому здійснюється 

комплекс робіт для отримання даних про якість води [26]; 

Район річкового басейну – головна одиниця управління у галузі використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів, що складається з річкового басейну та 

пов’язаних з ними прибережних і підземних вод [27,37]; 

Річка – природний водний потік, що протікає у виробленому ним руслі та живиться 

за рахунок стоку з площі свого водозбору [27,37]; 
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Річковий басейн (водозбірний басейн) – частина земної поверхні і товщі ґрунтів, стік 

води з якої послідовно через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в море, 

лиман або озеро [27,37]; 

Скид води – процес відведення зворотної (стічної, скидної, дренажної) води у 

водний об’єкт [12,26]; 

Ставок – штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн. кубічних метрів 

[27]; 

Стан водного об’єкта – характеристика водного об’єкта сукупністю його 

кількісних і якісних показників стосовно до видів водокористування [26]; 

Створ гідрометричний – створ водотоку, в якому проводяться вимірювання 

характеристик гідрологічного режиму [26]; 

Створ замикаючий – нижній створ на річці, обмежуючий водозбірний басейн [26]; 

Створ контрольний – переріз водотоку, в якому контролюється якість води [26]; 

Суббасейн – частина річкового басейну, стік води з якої через пов’язані водойми і 

водотоки здійснюється до головної річки басейну або водогосподарської ділянки 

нижче за течією [27,37]; 

Управління водними ресурсами – планування, організація, регулювання, контроль і 

облік використання і охорони водних ресурсів [26]; 

Штучний масив поверхневих вод – поверхневий водний об’єкт або його частина, 

створені в результаті діяльності людини [37,54]; 

Якість води – характеристика складу і властивостей води, яка визначає її 

придатність для конкретних цілей використання [12,27]. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним із головних напрямків забезпечення екологічної 

безпеки є створення систем моніторингу навколишнього природного середовища з 

метою отримання всебічних даних про вплив на довкілля різноманітних факторів. 

Існуюча на теперішній час система моніторингу та управління водним 

господарством не відповідає сучасним вимогам передових країн Європи та Світу. 

Це, перш за все, викликано відсутністю комплексного підходу як до оцінки стану 

поверхневих вод, так і до визначення факторів впливу на водні об’єкти, а по друге, 

значною розгалуженістю моніторингових органів, що вносить певну неузгодженість 

в забезпеченні єдності, репрезентативності та необхідній достовірності отриманих 

даних про стан водних об’єктів. 

Основними вимогами функціонування водогосподарських систем є наявність 

водних ресурсів у достатній кількості та необхідній якості з метою задоволення 

потреб населення і галузей економіки. При цьому необхідно дотримуватись норм 

екологічної безпеки щодо запобігання забруднення та вичерпання водних ресурсів. 

В зв’язку з цим актуальним є науково-прикладне завдання визначення 

природних і антропогенних факторів формування екологічного стану водних 

об’єктів з розробкою системи моніторингу водогосподарських систем.  

Зокрема, це стосується водогосподарської ділянки р. Уди, що зазнає значного 

антропогенного навантаження. 

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

роботу виконано в 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». Основні положення дисертаційної роботи виконано відповідно до 
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Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, та 

Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 № 758. Ідеологія та підходи 

проведеного дослідження відповідають Водній Рамковій Директиві 2000/60/ЄС від 

23 жовтня 2000. Окремі результати використані в межах теми «Науковий супровід 

впровадження Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне 

водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)» (№ держреєстрації 

0115U004541). 

Мета роботи полягає в удосконаленні моніторингу водогосподарських систем 

із застосуванням теоретичного обґрунтування та комплексного підходу визначення 

природних і антропогенних факторів впливу на стан водних об’єктів. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- виконати аналіз вітчизняного і закордонного досвіду ведення моніторингу 

поверхневих вод та існуючих методів оцінювання і прогнозування екологічного 

стану водних об’єктів; 

- встановити сучасний стан водогосподарських систем Харківської області та 

визначити їх основні екологічні проблеми; 

- дослідити гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні і гідроморфологічні 

характеристики водних об’єктів на водогосподарській ділянці р. Уди, та по 

отриманим даним оцінити їх екологічний стан; 

- теоретично обґрунтувати вплив природних і антропогенних факторів на 

стан водогосподарських систем та виконати прогнозування екологічного стану 

водних об’єктів на водогосподарській ділянці р. Уди; 

- удосконалити моніторинг водогосподарських систем з урахуванням 

природного та антропогенного впливу на стан водних ресурсів. 

Об’єктом дослідження є процеси природного і антропогенного впливу на 

формування екологічного стану водних об’єктів. 
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Предметом дослідження є теоретично-методичні підходи удосконалення 

моніторингу водогосподарських систем на основі визначення впливу природних і 

антропогенних чинників на екологічний стан водних об’єктів. 

Методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи 

застосовувалися методи системного і статистичного аналізу, спостереження, 

вимірювання, аналізу та прогнозування. Під час натурних і аналітичних досліджень 

використовувались сучасні методи: візуальні спостереження на водних об’єктах 

Харківської області; відбір проб води та біоти за стандартизованими методиками; 

вимірювання фізико-хімічних, хімічних та гідробіологічних показників 

здійснювалось в лабораторіях Харківського регіонального управління водних 

ресурсів та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. 

Систематизація та узагальнення даних моніторингу здійснювалось на основі 

фондових матеріалів інвентаризації водних об’єктів Харківської області, паспортів 

річок і поверхневих водних об’єктів, довідників основних гідрологічних 

характеристик, баз даних державного обліку водокористування Регіонального офісу 

водних ресурсів у Харківській області; узагальнених результатів 

гідрометеорологічних спостережень Галузевого державного архіву Гідрометслужби 

України; даних інформаційно-аналітичних систем Держводагентства України, та 

доповнено результатами досліджень нормативно-правової документації і 

літературних джерел. 

Для обробки та аналізу досліджень застосовувалась статистична обробка 

експериментальних даних та ретроспективний аналіз. Обробка і узагальнення 

інформації виконувалась за допомогою інформаційно-довідкової підсистеми 

«Гідрохімія», та системи державного обліку водокористування GosWod. Для 

побудови прогнозних моделей методом Хольта–Уінтерса застосовувалась програма 

статистичного аналізу STATISTICA 10. Розрахунки, узагальнення та графічна 

візуалізація виконувались за допомогою прикладної програми статистичної обробки 

Microsoft Excel. Для картографічної візуалізації отриманих узагальнених результатів 

дослідження використано програму GIS MapInfo 15.2, графічні редактори 

CorelDRAW GraphicsSuite, MicrosoftVisio, Paint.NET, Adobe IllustratorCC. 
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Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше: 

- теоретично обґрунтовано особливості формування водогосподарських 

систем, які враховують вимоги із забезпечення водою водокористувачів та 

підвищення рівня екологічної безпеки для запобігання виснаження і забруднення 

водних об’єктів; 

- теоретично обґрунтовано та доведено доцільність врахування факторів 

природного і антропогенного впливу на екологічний стан водогосподарської 

ділянки р. Уди, що визначається змінами характеристик водності річок і 

кліматичних показників та надходженням забруднюючих речовин до водних 

об’єктів зі стічними водами. 

Удосконалено: 

- моніторинг водогосподарських систем з урахуванням природного і 

антропогенного впливу та сучасних підходів ведення моніторингу вод шляхом 

визначення пунктів моніторингу, переліку контрольованих показників та 

періодичності проведення спостережень, що дає змогу забезпечити обґрунтованість 

управлінських рішень при здійсненні водогосподарської діяльності. 

Набуло подальшого розвитку: 

- методичне забезпечення моніторингу водогосподарських систем за 

гідрологічними, гідрохімічними, гідробіологічними та гідроморфологічними 

показниками для забезпечення єдності, репрезентативності та необхідної 

достовірності отриманих даних. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані на основі 

проведеного комплексного дослідження впливу природних та антропогенних 

факторів висновки мають практичну значимість та є актуальними під час складання 

прогнозів з урахуванням кліматичних змін, що дозволяє забезпечити оперативний 

контроль за екологічним станом водних об’єктів. Пропозиції з організації пунктів 

спостережень та здійснення моніторингу за відповідними показниками будуть 

передані на розгляд до Технічної ради Українського гідрометеорологічного Центру 

для їх врахування на гідрометеорологічній мережі (акт впровадження Харківського 
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регіонального центру з гідрометеорології Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій від 22.01.2021 № 9920-1-31/9920-01). Матеріали і результати 

дослідження впроваджені та використовуються в навчальному процесі підготовки 

студентів за спеціальністю 101 Екологія, а саме в робочих програмах навчальних 

дисциплін «Гідрологія з основами гідрогеології» та «Збалансоване 

природокористування» (акт впровадження Харківського гідрометеорологічного 

технікуму Одеського державного екологічного університету від 16.11.2020 № 162). 

Результати наукових досліджень використовувались при розробленні заходів з 

управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, та 

визначення пріоритетів розвитку водного господарства в Харківській області. 

Автором прийнято участь у проведенні державного моніторингу вод, інвентаризації 

і паспортизації водних об’єктів в суббасейні Сіверського Дінця, результати яких 

використовуються при веденні державного водного кадастру (довідка про 

впровадження Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області від 

15.10.2020 № 1318). Результати визначення екологічного стану водних об’єктів з 

урахуванням екологічних нормативів та оцінки екологічного ризику погіршення 

стану водних екосистем враховано в процесі підготовки пропозицій до проектів 

програм екологічного розвитку Харківської області (довідка про використання та 

впровадження Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської 

обласної державної адміністрації від 23.10.2020 № 03.02-19/4432). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення дисертаційної, що 

винесено на захист, виконано здобувачем особисто. Постановку мети, завдань 

дослідження, аналіз отриманих результатів виконано разом із науковим керівником. 

Безпосередньо автором опрацьовано та проаналізовано літературні джерела за 

темою дисертації, проведено натурні спостереження, систематизовано та 

узагальнено результати польових та лабораторних досліджень, виконано обробку 

статистичної і аналітичної інформації і верифікацію отриманих результатів, 

виконано розрахунки з оцінки екологічного стану та вибору значимих факторів 

впливу на екологічний стан р. Уди, проведено системний порівняльний аналіз та 

вибір оптимального розташування моніторингових пунктів спостережень, 
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досліджень контрольованих показників та періодичності і порядку проведення 

відбору проб. Положення інших авторів, які використані в дисертації, мають 

відповідні посилання. Деталізований внесок дисертанта в наукові публікації 

поданий у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 13 наукових 

конференціях, симпозіумах, семінарах різного рівня: «Екологічні аспекти 

регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях» (Харків, 2012), «Методи 

підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» (Харків, 2014), «Екологія і 

природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 

(Тернопіль, 2015), «Тиждень еколога – 2015» (Кам’янське, 2015), «Ресурс і безпека 

експлуатації конструкцій, будівель та споруд» (Харків, 2015), «Ресурсосбережение и 

энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий 

и промышленных предприятий» (Харків, 2016), «Проблеми техногенно-екологічної 

безпеки: освіта, наука, практика» (Харків, 2016), «Фінансова спроможність 

об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії» (Рівне, 2017); «Екологічна 

безпека: проблеми і шляхи вирішення» (Харків, 2020), «Сучасна наука: проблеми, 

перспективи інновації» (Вінниця, 2020), «Меліорація та водовикористання. 

Функціонування техніко-технологічних систем» (Мелітополь, 2020), «International 

Trends in Science and Technology» (Warsaw, Poland, 2018). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 29 

наукових працях, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях України за 

технічними науками, 1 стаття – у закордонному спеціалізованому науковому 

виданні, 9 статей – в інших збірниках, 13 робіт – в тезах доповідей у матеріалах 

конференцій різного рівня. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 5 

розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел із 370 найменувань на 

39 сторінках та 7 додатків на 35 сторінках. Робота містить 34 рисунки та 35 таблиць, 

у тому числі 8 рисунків та 9 таблиць на окремих листах. Повний обсяг дисертації – 

259 сторінок, із них основного тексту – 168 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ З МОНІТОРИНГУ 

ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ 

 

1.1 Визначення понятійного апарату водогосподарських систем 

 

Екологічна безпека, пов’язана із забезпеченням сталого функціонування 

водного господарства, охоплює сфери охорони та відтворення вод, раціонального 

використання водних ресурсів та розвитку водного господарства і меліорації земель, 

та сприяє координованому розвитку і управлінню водними, земельними та іншими 

пов’язаними з ними ресурсами в межах басейнів річок, а також досягненню 

максимального соціально-екологічного благополуччя з урахуванням інтересів усіх 

водокористувачів. 

Водне господарство є особливою, специфічною галуззю економіки України, 

тому що його розвиток безпосередньо пов'язаний з процесом забезпечення водою 

населення та всіх галузей економіки. Особливістю галузі водного господарства є 

масштабність і зв’язок майже з усіма галузями економіки. Особливо велике 

значення водного господарства у створенні необхідних соціальних і побутових умов 

життя населення [1]. 

Водне господарство тісно пов’язано з найважливішими галузями економіки, 

насамперед виробничою формою: промисловістю та сільським господарством. На 

сьогодні воно має суттєві організаційні недоліки. Управляють, фінансують і 

технічно направляють його різні міністерства, агентства і служби, а також 

комунальні підприємства місцевих органів влади, що вносить певну неузгодженість 

в питаннях раціонального використання і охорони водних ресурсів та не забезпечує 

належного порядку в забезпеченні екологічної безпеки [2]. Таким чином, стан справ 

в галузі водного господарства вимагає кардинальних змін у відношенні держави до 

розвитку водогосподарського комплексу та реформування системи управління 

водними ресурсами, тому що саме від державного регулювання залежить розвиток 

даного сектору економіки і в цілому соціально-економічний розвиток країни [3].  
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Слід зазначити, що існуюча в Україні система управління водним 

господарством має багато невідповідностей щодо адміністративно-територіальної 

спрямованості, за якої управління здійснюється на рівні адміністративних одиниць з 

високим ступенем централізації та управління водними ресурсами за басейновим 

принципом [4]. При цьому не враховуються основні природні фактори формування 

та взаємозв’язку поверхневих і підземних водних ресурсів у межах річкових 

басейнів. Таким чином механізм управління має незбалансований характер, не 

відповідає принципам належного урядування, потребує проведення структурно-

інституційних реформ, впровадження міжнародних стандартів та кращих світових 

практик в управлінні водними ресурсами [5-7]. 

Дослідженню змісту понятійного апарату водного господарства, а також місця 

і значення даної галузі в національній економіці країни присвячено роботи 

наступних науковців: В.І. Вишневський, А.П. Голиков, В.Р. Лозанський, 

С.С. Левківський, М.М. Падун, К.А. Рябець, В.А. Сташук, В.М. Хорєв, А.В. Яцик.  

На даний час водне господарство як ланка народного господарства ще 

недостатньо вивчене: не розроблені теоретичні основи водогосподарського 

комплексоутворення, типізації та ієрархічної структури; немає чіткого визначення 

його територіальної, функціональної і галузевої структури; недостатньо досліджені 

фактори впливу [8]. Пояснюється це тим, що водне господарство тривалий час 

вивчались переважно у галузевому аспекті. Частково ці питання були розглянути в 

роботі [9], присвяченої водогосподарському районуванню та економічної оцінки 

водних ресурсів, а також в роботі [10], де розглядалися особливості використання 

води у народному господарстві. 

Однією з перших наукових праць, присвячених організації водного 

господарства була робота А.П. Голикова [11], в якій приводяться основні 

методологічні принципи щодо визначення об’єкту та предмету дослідження водного 

господарства. В зв’язку з тим, що всі види водогосподарської діяльності були 

закріплені за багатьма міністерствами та відомствами, виникла необхідність 

проведення комплексних міжгалузевих наукових  досліджень водного господарства. 
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Під поняттям водогосподарського комплексу С.С. Левківський та М.М. Падун 

[12] розуміють складову національної економіки, що охоплює водні об’єкти, 

гідротехнічні споруди, а також діяльність водокористувачів та органів відповідного 

контролю та управління. 

В державному стандарті [13] зазначається, що, водогосподарський комплекс – 

це сукупність різних галузей народного господарства, які спільно використовують 

водні ресурси одного водного басейну. У сучасній науковій та учбовій літературі 

суть і зміст поняття ВГК трактується по-різному. Зокрема,  деякі автори під 

водогосподарським комплексом розуміють сукупність різних галузей народного 

господарства, що спільно використовують водні ресурси одного водного басейну 

[14] або систему соціально-економічних і технічних щодо задоволення потреб всіх 

водоспоживачів та водокористувачів, раціональному використанню та охороні 

водних ресурсів [15-17]. Інші вважають, що це складна міжгалузева територіальна 

система, яка включає просторове територіальне сполучення ресурсів води та 

підприємств з її підготовки та безпосереднього використання в народному 

господарстві [18]. Дехто визначає ВГК як систему, що складається із сукупності 

об’єктів, підприємств у сполученні з певними природними умовами [19].  

Також під водогосподарським комплексом називають систему гідровузлів і 

водосховищ, які містяться в одному або кількох річкових басейнах, гідравлічно 

зв’язаних між собою і створених для оптимального використання водних ресурсів 

основними водоспоживачами і водокористувачами, або групу водоспоживачів та 

водокористувачів, що сумісно використовують водний об’єкт [20-22]. 

В масштабах України функціонує єдиний водогосподарський комплекс, який є 

невід’ємною складовою єдиного народногосподарського комплексу. В окремих 

частинах країни виділяються обласні і міжобласні водогосподарські комплекси, а 

також водогосподарські комплекси на базі великих водогосподарських систем, які 

обслуговують декілька адміністративних областей. Таким прикладом може служити 

водогосподарський комплекс у басейні річки Сіверського Дінця [23]. 

Структура водогосподарського комплексу складається з двох частин: 

природної і антропогенної. Природна частина включає водні ресурси, довкілля і 
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місцеві природні умови. Антропогенна частина визначає систему взаємопов’язаних 

технічних вирішень, споруд і заходів, які забезпечують дію водогосподарського 

комплексу в конкретних місцевих умовах. До складу технічної частини входять: 

водосховища і водоприймачі, гідротехнічні споруди і водозабори (греблі, насосні 

станції, дамби, канали, водоводи, меліоративні системи, захисні та інші споруди). 

Обидві складові водогосподарського комплексу (як природна, так і антропогенна) 

перебувають у тісному взаємозв’язку і взаємодії [24]. Економічна складова 

водогосподарського комплексу враховує інтереси всіх галузей і окремих 

водоспоживачів. Її задачі полягають в максимізації економічного ефекту і 

мінімізації збитків при недоодержанні води окремими споживачами [25]. 

Термінологія поняття водогосподарських систем між авторами також декілька 

розбігається. Так, згідно В.Р. Лозанського [26] водогосподарська система – це 

сукупність пов’язаних між собою водних об’єктів, гідротехнічних, водопровідних, 

каналізаційних та інших споруд, призначених для забезпечення раціонального 

використання та охорони вод. 

Також слід зазначити, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними 

ресурсами за басейновим принципом» від 4 жовтня 2016 року № 1641-VII вперше 

внесено в ст. 1 Водного Кодексу України (ВКУ) [27] термін «водогосподарські 

системи», який визначається як комплекс пов’язаних між собою водних об’єктів та 

гідротехнічних споруд, призначених для управління водними ресурсами. Згідно ст. 

76 ВКУ водогосподарські системи визначаються як водосховища, канали та інші 

зв’язані між собою водні об’єкти, робота яких регулюється шляхом встановлення 

відповідних режимів для кожного водного об’єкта системи з урахуванням прогнозу 

водності. І в ст. 78 ВКУ є суттєве доповнення, за яким водогосподарські системи 

складаються із водопідпірних, водозахисних або водозабірних споруд. 

Підприємства, на балансі яких знаходяться дані споруди, зобов’язані дотримуватись 

встановлених режимів їх роботи та правил експлуатації. 

Враховуючі останні зміни у водному законодавстві, в структурі 

водогосподарського районування України виділяються певні рівні, засновані на 



35 
 

басейновому принципі управління водними ресурсами. Головною гідрографічною 

одиницею є район річкового басейну, в межах якого виділяються суббасейни. 

Частинами суббасейну являються водогосподарські ділянки, на яких розташовані 

водогосподарські системи у вигляді пов’язаних між собою водних об’єктів та 

гідротехнічних споруд. Для поверхневих водних об’єктів визначаються масиви 

поверхневих вод з метою розроблення програм державного моніторингу вод та 

оцінки ефективності виконання планів управління річковими басейнами (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Ієрархічна структура водогосподарського районування 

З метою забезпечення технічних, санітарно-гігієнічних та екологічних 

аспектів водопостачання в роботі [28] запропоновано вжиття терміну «Екологічна 

безпека водопостачання», який сформульований з урахуванням стандартів ISO 

704:2000 та дозволяє використовувати йог в сфері безпеки водопостачання. 

При функціонуванні водогосподарські системи повинні відповідати 

наступним основним вимогам [29]: забезпечувати запити їх учасників як за 

кількістю води, так і за якістю; не допускати погіршення природних умов і 

гарантувати охорону водотоків і водойм від забруднення та виснаження; 

гарантувати надійну експлуатацію гідротехнічних споруд. 

Для забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів, вибору оптимальних 

параметрів і режиму роботи водогосподарських систем необхідно глибоко і всебічно 

їх проаналізувати. 
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1.2 Наукові засади забезпечення екологічної безпеки водогосподарських 

систем шляхом розробки систем моніторингу 

 

Екологічна безпека є важливим напрямом державної екологічної політики та 

невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку. Одним із 

головних напрямків державної екологічної програми є створення систем 

моніторингу навколишнього природного середовища з метою отримання всебічних 

даних про вплив на довкілля різноманітних факторів [30].  

Зміни в навколишньому природному середовищі відбуваються під впливом 

природних і антропогенних факторів. Пізнання цих змін неможливе без вивчення 

антропогенних процесів на фоні природних умов. В зв’язку з цим організовуються 

спостереження за параметрами  довкілля та впливу на нього діяльності людини.  

Як галузь екологічної науки моніторинг довкілля ґрунтується на загальних 

екологічних законах і взаємодії з природничими, географічними та технічними 

науками. Його завдання полягає: у постановці та виробленні теоретичних засад 

практичного розв’язування проблем організації спостережень; науковому 

обґрунтуванні складу, структури мережі та методів спостережень за природними 

процесами і рівнем забруднення навколишнього природного середовища; виборі 

методів і методик оцінювання і прогнозування стану довкілля; розробленні 

рекомендацій щодо управління станом використання природних ресурсів [31]. 

Питанням ведення моніторингу навколишнього природного середовища, у 

тому числі поверхневих вод, присвячено ряд наукових праць та посібників [32-36]. 

Також прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів, якими 

встановлюються основні вимоги до організації державного моніторингу вод, 

взаємодії міністерств і відомств під час його проведення, забезпечення органів 

державної виконавчої влади інформацією про стан водних ресурсів та прийняття 

управлінських рішень по запобіганню надзвичайним ситуаціям техногенного та 

природного характеру на поверхневих водних об’єктах [37-40]. 

Враховуючи наукові дослідження [41], моніторинг та оцінка екологічного 

стану водних об’єктів взаємно доповнюють один одного та являються 
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інструментами, що забезпечують ясність усіх зацікавлених сторін щодо діяльності, 

яка здійснюється на водних об’єктах. Методи отримання інформації реалізуються 

через безпосередні спостереження на відповідних пунктах моніторингу (станціях, 

постах, створах) [42]. Також використовуються дистанційні засоби спостережень, 

зокрема за допомогою прямих спостережень і вертикальних зондувань, 

аерофотографічних і геофізичних зйомок та геостаціонарних спостережень [43]. 

Методи отримання вторинної інформації полягають в упорядкуванні та 

опрацюванні баз даних, одержаних за допомогою первинної інформації. Результати 

видаються у вигляді карт, таблиць та графіків. Також для акумулювання та 

узагальнення інформації застосовуються геоінформаційні системи (ГІС) [44]. 

Можливості ГІС дозволяють використовувати їх для аналізу інформації про стан 

водних об’єктів та інших робіт [45]. Отримані за допомогою технічних засобів 

результати моніторингу використовуються у відповідних процесах [46]. 

Законодавчою базою екологічного моніторингу України є Закон про охорону 

навколишнього природного середовища [47]. Згідно зі ст. 21 ВКУ, державний 

моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження 

та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів [48]. 

Державний моніторинг вод є складовою частиною державної системи 

моніторингу навколишнього природного середовища України і здійснюється в 

порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 затверджений Порядок здійснення 

державного моніторингу вод [49]. 

До об’єктів державного моніторингу вод відносяться: поверхневі води, до 

яких належать природні водойми і водотоки, штучні водойми і канали; масиви 

поверхневих вод, в тому числі прибережні води та природоохоронні території; 

масиви підземних вод; внутрішні морські води і територіальне море та виключна 

морська економічна зона; джерела забруднення вод, включаючи зворотні води, 

скиди стічних вод і відходів. 
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Результатами здійснення державного моніторингу вод є наступна інформація: 

первинна інформація (дані спостережень), яку одержують суб’єкти державного 

моніторингу вод внаслідок спостережень; узагальнені дані, які стосуються певного 

проміжку часу або певної території; індекси і комплексні показники, одержані 

узагальненням; оцінки стану вод та джерел негативного впливу на нього; прогнози 

стану вод і його змін; науково обґрунтовані рекомендації [50] 

Завдання моніторингу виконують різні відомства, так звані суб’єкти 

моніторингу: ДСНС (Держгідрометслужба), Мінприроди (Держекоінспекція), 

Держводагентство (басейнові управління та регіональні офіси водних ресурсів), 

Держгеонадра, Держгеокадастр, Держрибагентство, МОЗ (Держпродспоживслужба), 

Мінрегіонрозвитку, Мінекономіки та їх органи на місцях. Загальна координація та 

організація здійснюється Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів. 

Основним документом, що встановлює структуру захисту і управління 

водними ресурсами для Європейського Союзу є Директива Парламенту і Ради 

Європи від 23 жовтня 2000 р., або Водна Рамкова Директива 2000/60/ЄС (ВРД). 

Згідно [52] для кожного річкового басейну вимагається створення наступних 

програм моніторингу: діагностичного (або контрольного); операційного (або 

робочого); дослідницького [53,54]. Моніторинг має надати відповіді на три питання: 

де відбирати, коли відбирати і які показники визначати [55]. 

Показники, за якими здійснюється державний моніторинг вод та періодичність 

їх вимірювання встановлюються з урахуванням результатів, одержаних під час 

державного контролю та моніторингу, а також даних державної звітності, та 

інформації щодо об’єктів та видів діяльності, що підлягають оцінці впливу на 

довкілля відповідно до нормативно-правоих документів [56,57,58]. 

Значна увага проблеми удосконалення системи моніторингу  пов’язана з тим, 

що існуюча система ще не повністю відповідає міжнародним вимогам. Крім того, 

сучасна нормативна база недостатньо інтегрується з нормативною базою передових 

країн світу. Дані, одержані в ході існуючого моніторингу, часто залишаються без 

належного використання внаслідок відставання методичного забезпечення їх 

обробки, узагальнення і аналізу [59]. 
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1.3 Аналіз закордонних та вітчизняних методів моніторингу і оцінки 

екологічного стану водних об’єктів 

 

Сучасна нормативна база моніторингу поверхневих вод повинна 

інтегруватись із нормативною базою передових європейських країн, й в Україні 

впродовж останніх років здійснюється гармонізація національних нормативних 

документів із відповідними нормативними документами високорозвинених країн 

Європи і світу [60]. 

Системи моніторингу поверхневих вод різних країн Світу істотно 

відрізняються одна від одної в зв’язку з історичними, економічними та соціально-

політичними умовами, різними системами управління водними ресурсами та 

специфічними особливостями формування якості вод в окремих регіонах [61]. 

В роботі [62] зазначається, що водогосподарські системи тісно пов’язані з 

річками та являють собою єдину систему з управління водними ресурсами. Також в 

роботі [63] зазначається, що екологічний стан водогосподарських систем залежить 

від кліматичних факторів. Але при цьому не розглядається антропогенний вплив 

точкових та дифузних джерел на екологічний стан водогосподарських систем. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень, присвячених різним аспектам 

функціонування водогосподарських систем, багато питань у цій сфері потребують 

більш детального аналізу, зокрема, щодо управлінських рішень в системі 

комплексного використання водних ресурсів, що базується на інтегрованому 

управлінні за басейновим принципом [64]. В роботі [65] зазначається, що 

інтегрований підхід до управління водними ресурсами дозволяє збалансовано 

управляти та розвивати водні ресурси, враховуючи соціальні, економічні та 

природоохоронні інтереси. В роботі [66] розглядаються різноманітні, інколи 

конкуруючі групи і галузі економіки, що використовують і забруднюють воду. 

Згідно [67] наголошується, що інтегрований підхід управління водогосподарськими 

системами вимагає розробки методів оцінки екологічного стану водних ресурсів, які 

базуються на вимогах Водної Рамкової Директиви ЄС. Враховуючи те, що країни-

члени Європейського Союзу взяли на себе зобов’язання щодо впровадження низки 
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спільних стратегій з питань охорони навколишнього природного середовища, ряд 

авторів [68,69] присвячує свої роботи проблемним питанням імплементації ВРД. 

Так, в роботі [70] відображаються практичні шляхи впровадження положень ВРД, та 

приводиться критичний огляд роботи по запровадженню нових методів, та за 

підсумками десятирічного досвіду надаються відповідні рекомендації [71], але не 

приділяється увага особливостям кожної конкретної країни у впровадженні 

вищезазначених вимог. Рядом авторів [72,73] пропонується методологія та 

інструменти для комплексної оцінки екологічного стану водних ресурсів, але 

приводяться лише фізико-хімічні методи досліджень. В [74,75] приводяться 

результати моніторингу вод, але не досліджуються водогосподарські системи. 

В галузі водогосподарської політики дії Європейського Союзу можуть бути 

викликані причинами, зумовленими можливою деформацією ринку через стандарти, 

які відрізняються стратегічним спрямуванням [76]. 

У Франції сучасна водна політика будується відповідно до водного 

законодавства, заснованого на принципах управління природними водами. Для 

оцінки якості вод використовується узагальнений індекс біологічної якості (IQBG) 

та біологічний індекс загальної якості (ІВG). Класифікація водних об’єктів Франції 

виділяє три класи якості вод (1a - відмінний; 1b - гарний; 2 – припустимий; 3 - посе-

редній) [77]. 

Великобританія має дещо відмінну від Франції систему управління водними 

ресурсами. З метою поліпшення водогосподарської діяльності уряд Великобританії 

здійснив заходи щодо приватизації служби водопостачання. В частині моніторингу 

здійснюються спостереження за станом поверхневих вод, які основані на 

узагальненні даних про якість вод річок та естуаріїв [78]. Оцінка стану водних 

ресурсів проводиться на основі системи типізації вод, що включає 4 класи якості 

вод, які характеризуються відповідним видовим переліком водної фауни. Система 

біологічної оцінки якості вод заснована на використанні бентосних 

макробезхребетних, яка відома як RIVPACS (River Invertebrate Prediction 

Bioassessment Protocols) [79]. 
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В Італії для оцінки якості поверхневих вод використовується модифікація 

біотичного індексу (ЕВІ), яка враховує специфічні особливості бентосної фауни 

річкових вод. Класифікація, яка при цьому використовується, передбачає виділення 

5 класів якості вод, діапазон значень яких складає від 0 до 14. 

В Іспанії впроваджуються принципи ЄС до розширення концепції 

раціонального використання водних ресурсів. Провідними державними органами в 

цій сфері є Управління річковими басейнами та Національна рада з водних ресурсів. 

Німеччиною впроваджується розширення концепції управління водними 

ресурсами та внесені поправки до федеральних законів: про водні ресурси, миючі 

засоби, ліквідацію відходів [80]. При оцінці якості вод застосовується класифікація 

водних об'єктів, яка передбачає виділення 4 класів і трьох проміжних градацій. 

У Бельгії оцінка екологічного стану поверхневих вод основана на модифікації 

біотичного індексу та основана на методах відбору проб, результати яких 

використовуються в розробці програм запобігання забруднення вод. При оцінці 

застосовується біотичний індекс, величина якого змінюється від 10 до 0 (від дуже 

сильно забруднених до слабо чи зовсім не забруднених). 

В Нідерландах існує програма моніторингу якості поверхневих вод, яка 

заснована як на гідрохімічному, так і на гідробіологічному рівнях. Оцінка якості вод 

здійснюється як по регіональній модифікації біологічної оцінці, так і по уніфікації 

окремих пропозицій з метою можливості узагальнення гідробіологічної інформації. 

В Данії для оцінки та управління якістю вод використовується класифікація 

водних об'єктів, яка передбачає виділення чотирьох класів і трьох проміжних 

градацій. Оцінка якості вод здійснюється за допомогою індексу сапробності. 

Значний обсяг робіт щодо оцінки якості вод виконується в рамках Міжнародної 

програми по річці Рейн, річковий басейн якої охоплює території таких країн як 

Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Данія. 

Норвегією важлива роль приділяється закону про планування і будівництво. 

Оцінка якості водних об'єктів передбачає виділення чотирьох класів якості вод і 

трьох проміжних градацій, що характеризується значною кількістю біологічних 

показників. У Фінляндії загальна класифікація оцінки стану поверхневих вод виділяє 
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5 класів (від відмінного до поганого) та заснована на біологічних показниках та 

границі їх змінення [81]. Швецією застосовується загальна класифікація водних 

об'єктів на основі оцінки сапробності. Згідно даної класифікації поверхневі води 

підрозділяються на 4 класи та три проміжні градації між класами. У Швейцарії для 

оцінки екологічного стану водних об’єктів, прогнозування і управління якістю 

водних ресурсів використовуються гідрохімічні і гідробіологічні методи. 

Система управління та моніторингу якістю  вод у Чехії і Словаччині, а також 

Угорщини, Румунії і Болгарії пов’язана на багатосторонній Угоді в області 

екологічної оцінки якості поверхневих вод та співпраці з управління якістю вод в 

межах річкового басейну Дунаю [82]. У зв'язку зі специфікою багатофакторних 

процесів нормативні значення показників якост вод розроблені для кожного класу 

окремо для проточних і непротічних вод. Застосовані класифікації виявилися дуже 

корисними для вирішення багатьох водоохоронних задач, особливо в басейнах 

транскордонних вод. Слід зазначити, що Польща в останній час активно впроваджує 

вимоги ВРД щодо управління водними ресурсами за басейновим принципом. В 

країні виділено два окремих річкових басейни (Вісла та Одер), при оцінці яких 

запроваджуються вимоги здійснення моніторингу вод за відповідними показниками. 

В Росії основою державної моніторингової системи являється 

гідрометеорологічна служба, якою здійснюється значний обсяг робіт з проведення 

спостережень за станом поверхневих вод. Також сформовано теоретичні основи 

аналізу якості поверхневих вод і розробки методів моніторингу. Для уніфікації 

методів запропонована класифікація, яка передбачає виділення шести градацій 

якісного стану водних екосистем [83]. 

Політика Сполучених Штатів Америки в галузі використання, охорони та 

відтворення водних ресурсів базується на двох  типах  механізмів  контролю якості 

води, які ґрунтуються на технологічних вимогах до скидів забруднювальних 

речовин та стандартах якості води.  Кінцевим  результатом аналізу якості вод є  

критерії фонової якості відповідно до законів штату про нормативи якості води. Для 

оцінки впливу різних видів антропогенного впливу на якісний стан водних об'єктів 

використовується досить велика кількість різноманітних характеристик. 
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В Канаді при моніторингу якості вод значна увага приділяється питанням 

евтрофікації, закислення та токсичного забруднення поверхневих вод. При оцінці 

екологічного стану водних об’єктів використовують методи біоіндикації. 

В Японії при оцінки якості вод застосовуються критерії вибору водних 

організмів, найбільш придатних для цілей моніторингу. Вони мають певні переваги 

і недоліки щодо контролю якості води з використанням біологічних методів. 

В Індії існує система моніторингу річок, яка включає хімічні, біологічні і 

бактеріологічні параметри. Групи параметрів, які стосуються специфічних аспектів 

забруднення, узагальнюються в 9 індексів та представляються у вигляді діаграм. 

Підсумовуючи дослідження існуючого закордонного досвіду ведення 

моніторингу та оцінки якості поверхневих вод, можна відзначити їх значну 

різноманітність. Вони істотно відрізняються: за цілями, задачами та методами 

організації спостережень. В них використовується досить різний склад показників, 

застосовуються різні методи узагальнення і представлення інформації та процесів 

розрахунку характеристик, масштабами використання у водоохоронній і 

водогосподарській діяльності та рядом інших ознак [84]. 

З метою врегулювання дій країн-членів Європейського Союзу в галузі водної 

політики прийнята Водна Рамкова Директива 2000/60/ЄС (ВРД), яка стала 

результатом домовленостей між рядом експертів, зацікавлених сторін та політиків 

щодо ключових принципів сучасного управління водними ресурсами. Таким чином, 

перед європейським науковим співтовариством постало глобальне завдання, що 

потребує узгодження зусиль спеціалістів практично всіх напрямків, створення 

загальної концепції оцінки водного середовища, узагальнення всього накопиченого 

масиву знань про механізми функціонування водних екосистем, а на його основі – 

пошук критеріїв, показників і характеристик, що найкраще відповідають вирішенню 

поставлених завдань [85]. У ВРД встановлені рамки захисту всіх водойм 

(включаючи внутрішні поверхневі води, перехідні води, прибережні води і підземні 

води), які попереджають їх погіршення, захищають і покращують стан водних 

ресурсів та сприяють відновлювальному використанню води, заснованому на 

довгостроковій охороні доступних водних ресурсів. Заходи Директиви спрямовані 
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на вдосконалення охорони та покращення водного середовища за допомогою 

конкретних заходів для поступового зменшення скидів, викидів і втрат небезпечних 

речовин. Загалом, Директива має на меті досягнення доброго стану всіх водойм [81]. 

В Україні надається досить значна увага проблемі удосконалення моніторингу 

стану навколишнього природного середовища. Водночас існуюча система 

моніторингу ще не повністю відповідає міжнародним вимогам. Крім того, сучасна 

нормативна база недостатньо інтегрується з передовими країнами світу. 

Наразі система моніторингу вод лишилася незмінною з часів радянського 

періоду. У багатьох своїх аспектах вона не лише не відповідає вимогам ВРД, але і є 

малопоказовою. Загальні принципи та теоретичні основи побудови системи 

моніторингу в нашій країні базуються на застосуванні єдиного, організаційного, 

методологічного і метрологічного забезпечення. При цьому застосовується єдина 

науково-методична база щодо вимірювання параметрів та визначення показників 

стану довкілля та джерел антропогенного впливу на нього та впроваджуються 

уніфіковані методи аналізу і прогнозування стану елементів навколишнього 

природного середовища, комп’ютеризації процесів діяльності, ведення баз і банків 

даних та картографування екологічної інформації з використанням географічних 

інформаційних систем [87]. 

При екологічній класифікації якості поверхневих вод застосовується 

Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих 

вод суші та естуаріїв України [88]. Визначені за цими ознаками класи і категорії 

якості вод відображають природний стан водних об’єктів, а також ступінь 

антропогенного навантаження. [89]. Вихідними даними для екологічної оцінки 

якості вод є результати систематичного моніторингу на водних об'єктах, а також 

матеріали експедиційних досліджень, одержаних науковими установами 

екологічного профілю. Кінцеві результати екологічної оцінки якості поверхневих 

водних об’єктів представляються у вигляді графіків, таблиць та спеціальних 

картографічних матеріалів. 
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Висновки до розділу 1 

1. Водогосподарськими системами являється сукупність пов’язаних між 

собою водних об’єктів, гідротехнічних, водопровідних, каналізаційних та інших 

споруд, призначених для забезпечення раціонального використання та охорони вод. 

2. Процесу водогосподарського комплексоутворення властиві об’єктивні 

закономірності, в результаті дії яких у конкретних умовах формуються 

водогосподарські системи. Основними факторами формування водогосподарських 

систем є рівень водозабезпеченості та необхідність задоволення потреб у воді 

населення, промисловості, сільського господарства, гідроенергетики, рибного 

господарства та інших водокористувачів 

3. Аналіз стану моніторингу водогосподарських систем свідчить про те, що 

даний компонент знаходиться в незадовільному стані. Це виражається в край 

обмеженій кількості пунктів спостережень, практичній недостатності експедиційних 

обстежень водних об’єктів, використанні застарілих методів аналізу і узагальнення 

необхідної інформації, слабому використанні результатів контролю якості вод. 

4. Аналіз закордонних та вітчизняних підходів до моніторингу та 

дослідження якості поверхневих вод свідчить про можливість отримання 

об’єктивних результатів оцінки екологічного стану водних об’єктів за умови 

застосування гідрохімічних та гідробіологічних даних та врахування регіональних 

особливостей досліджуваних водних об’єктів. 

5. Вказане свідчить про необхідність проведення комплексу робіт з 

вдосконалення системи моніторингу водогосподарських систем, перш за все з 

підвищення її ефективності та гармонізації з аналогічними системами інших країн. 

6. Для досягнення найефективнішого використання водних ресурсів, вибору 

оптимальних параметрів і режиму роботи водогосподарських систем необхідно 

глибоко і всебічно проаналізувати ряд питань з урахуванням перспектив розвитку 

усіх галузей економіки. 

Основні результати проведених досліджень за даним розділом наведені у 

публікаціях автора: [2, 23, 29, 31, 48, 50, 79]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВОД ТА ОЦІНКИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

2.1 Методичні основи моніторингу водогосподарських систем та 

статистично-математичної обробки даних 

 

2.1.1 Принципи організації мережі пунктів спостережень 

 

Систематичні спостереження і контроль стану поверхневих вод здійснюються 

шляхом організації стаціонарної мережі пунктів спостережень за природним 

складом і забрудненням поверхневих вод, а також спеціалізованої мережі пунктів на 

забруднених водних об’єктах для розв’язання науково-дослідних завдань та 

тимчасової експедиційної мережі пунктів на об’єктах, не охоплених першими двома 

видами спостережень. 

Необхідною умовою системи моніторингу є синхронність проведення 

спостережень, систематичність та узгодженість термінів відбору проб. В якості 

керівного документа з організації системи моніторингу водогосподарських систем 

прийнято КНД 211.1.1.106-2003 «Організація та здійснення спостережень за 

забрудненням поверхневих вод» [90]. 

В основу організації та здійснення моніторингу водогосподарських систем 

покладені наступні принципи: комплексність і систематичність спостережень, 

узгодженість термінів їх проведення із характерними періодами та ситуаціями, 

визначення показників складу і властивостей води згідно встановленим методикам, 

які забезпечують точність та співставлення результатів вимірювань [91]. 

Розташування пунктів моніторингу визначаються з урахуванням існуючого та 

перспективного використання водойми чи водотоку на основі попередніх 

досліджень, які включають підбір і аналіз відомостей про водокористувачів і 

джерела забруднення, про аварійні скиди забруднюючих речовин, а також про 

режимні (водні, льодові, термічні) фізико-географічні, морфометричні ознаки 
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водойми чи водотоку та результатів проведення обстеження водойм і водотоків або 

їх ділянок [92]. 

Мережа пунктів моніторингу повинна охоплювати досліджувану територію у 

просторі й часі та враховувати всі водні об’єкти, розміщені на території басейну, 

усю довжину водотоку з визначенням впливу найбільш великих його приток і 

джерел скидання стічних вод до водних об’єктів або акваторію водойми з 

визначенням впливу на неї найбільших приток і джерел скидання стічних вод. 

Спостереження за станом водних об’єктів здійснюються відповідно до 

загального переліку показників, до якого входять: кількісні показники наявності 

водних ресурсів та їх зміни у часі; показники якості вод та відповідності їх 

нормативам екологічно безпечного водокористування; показники використання 

водних ресурсів з урахуванням забору води та скидання зворотних стічних вод до 

водних об’єктів. 

Державний моніторинг поверхневих водних об'єктів на території  Харківської 

області здійснюється лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Регіонального офісу 

водних ресурсів у Харківській області та лабораторією моніторингу вод Східного 

регіону Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів згідно з 

наказом Держводагентства України від 24.06.2020 № 587 «Про впровадження 

Порядку здійснення державного моніторингу вод», яким затверджений перелік 

пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині проведення 

Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення 

екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод. 

Пункти моніторингу встановлені на типових ділянках основних річок, в 

місцях впадіння приток, а також на ділянках, де здійснюється активна господарська 

діяльність і за рахунок цього  відчувається значний вплив на формування якості вод, 

а також в місцях розташування великих питних водозаборів та в міжобласних 

моніторингових створах. Створена система дозволяє отримувати об’єктивну  

інформацію про стан якості водних ресурсів, відстежувати тенденції змін якості 

поверхневих вод у просторі і часі [93]. 
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2.1.2 Методи відбору та лабораторної обробки проб 

 

Вимоги щодо правил контролю якості вод та оцінки їх впливу на якість води у 

водних об’єктах, а також складу і властивостей вод в Україні встановлюють керівні 

державні нормативні документи. Відбір проб води гідрохімічних показників 

проводиться відповідно до ДСТУ 180-5667-6-2001 «Якість води. Відбирання проб. 

Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок та інших водотоків» [94] 

та з дотриманням вимог ДСТУ ISO 5667-6:2009 «Якість води. Відбирання проб. 

Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок і струмків» [95]. 

Процедура з відбирання та підготовки проб води і ґрунту для хімічного та 

гідробіологічного аналізу встановлена Інструкцією, яка затверджена наказом 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 19.01.2016 № 30, із змінами 

і доповненнями, внесеними наказом ДСНС України від 16 березня 2016 № 126 [96]. 

Дана інструкція призначена для спостерігачів і фахівців гідрометеорологічних 

станцій і постів, які здійснюють відбирання, підготовку проб води і ґрунту для 

хімічного та гідробіологічного аналізу відповідно до Програм спостережень на 

поверхневих водних об’єктах та Програм спостережень за забрудненням ґрунтів. 

Місце відбору проби води обирають відповідно до мети аналізу та з 

урахуванням характеру місцевості. 

Відібрана проба повинна з найбільш можливою повнотою репрезентувати 

показники складу та властивостей об’єкта контролю на даний момент або за певний 

проміжок часу. Способи відбору та зберігання проб повинні забезпечити сталість 

складу та властивостей об’єкта контролю в інтервалі часу між відбором проб і їх 

аналізом. Обладнання та способи відбору проб також повинні відповідати певним 

вимогам. 

При високій частоті відбору проб застосовують автоматичні пробовідбірники 

для отримання об’єднаної (усередненої) проби. Відбір проб стоячих вод чи з 

відкритих випусків над поверхнею здійснюють за допомогою пристроїв для 

дистанційного відбору, у тому числі ручного типу. Процедура взяття проб води та 

проведення аналізу встановлений Порядком перевірки, взяття проб води та 



49 
 

проведення їх аналізу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

21 серпня 2019 № 828 [97]. Також для відбору проб води використовуються 

спеціальні пристрої – батометри різних видів. 

Відбирання проб води з річок і струмків здійснюють у місцях найшвидшої 

течії – фарватері. Не слід відбирати проби зі стоячої води перед греблею або зразу за 

нею та у глухих рукавах. Під час змішування вод двох річок або річкової води зі 

стічної проби треба відбирати у місцях повного перемішування водних мас, які 

встановлюють спеціальними гідрологічними дослідженнями. Проби відбирають на 

глибині 20-30 см від поверхні води. Відбирання проб із водосховищ, озер та ставків 

здійснюють на стаціонарних точках, розміщених по акваторії, і, як правило, на двох 

глибинах: біля поверхні (0,2-0,5 м) та біля дна (0,5 м). На проміжних глибинах 

проби відбирають залежно від термічної стратифікації. 

Відбирання проб води може бути одноразовим (нерегулярним) або серійним 

(регулярним). Одноразове відбирання використовують в основному для 

періодичного контролю якості поверхневих вод, для яких раніше були встановлені 

закономірності зміни концентрацій компонентів, що визначаються, і мета аналізу 

полягає тільки у виявленні можливих відхилень від встановлених закономірностей. 

Обов’язковою вимогою при відборі проб є дотримання техніки безпеки. До 

відбору проб допускаються особи, які пройшли відповідний інструктаж та мають 

підготовку щодо виконання даних робіт. В місцях відбору з підвищеною 

електронебезпекою необхідно дотримуватися загальних правил та конкретних 

інструкцій щодо електробезпеки для даного місця відбору. 

Відбір проб у небезпечних місцях (вільні випуски над відкритою водною 

поверхнею), а також з круч і з колодязів повинен виконуватися групою щонайменше 

з двох осіб, які забезпечені засобами страхування та рятування. Відбір проб 

небезпечних токсичних або радіоактивних вод, або де існує небезпека 

мікробіологічного або вірусного характеру, має проводитися відповідним 

обладнанням із застосуванням засобів індивідуального захисту персоналу, який 

проводить відбір проб, та відповідного спецодягу. 
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2.1.3 Особливості гідробіологічного моніторингу водних екосистем 

 

Склад і кількісний розвиток водних організмів є високочутливими 

показниками порушення чистоти вод, ступеня забруднення водойми. Водні 

організми населяють товщу води (планктон), товщу та поверхню ґрунту та 

рослинність (бентос), обростають поверхню твердих субстратів (перифітон). 

Методи відбирання різних груп організмів розрізняються. Для вивчення 

біоценозів необхідно визначити біотопи водойми, основні місця проживання донних 

тварин: мулистий, мулисто-піщаний, піщаний, кам'янисто-піщаний тощо. Характер 

біотопів визначає структуру біоценозів. Різні види безхребетних, які населяють 

певний біотоп, утворюють популяції, які в свою чергу, формують спільноти донних 

тварин або біоценози. У чистих водах донні асоціації тварин характеризуються 

високим видовим розмаїттям, проте як у забруднених водоймах відсутні цілі групи 

тварин, найбільш чутливих до забруднювальних речовин. Тут відбувається 

видозміна біоценозу [98]. 

Відбирання проб макрозообентосу. Організми зообентосу населяють у 

водоймі ґрунт (поверхню і товщу), каміння та рослинність. Зообентос 

представляють черви (олігохети, п'явки), молюски (черевоногі, двостулкові), 

членистоногі - ракоподібні, павукоподібні, комахи (хірономіди, одноденки, 

веснянки, ручайники, бабки) і інші. Рухомі організми можуть відриватись від 

поверхні субстрату і плавати у товщі води, тому для відбору якісної проби 

необхідно обловлювати рослини, поверхню ґрунту і товщу води.  

Організми зообентосу, які знаходяться в товщі води, виловлюють шкребком, 

проводячи проти течії кілька разів. Великі організми зі шкребка вибираються 

пінцетом і переносяться у банку. Більш дрібні змиваються зі стінок шкребка. Всі 

улови з усієї ділянки об'єднуються у великій посудині для наступного промивання. 

Відбирання проб фітобентосу. Найбільш придатними для відбору є 

нейтральні субстрати (каміння, бетонні споруди). У різних створах відбір 

виконується з одних і тих же субстратів, щоб одержати дані, які можна було б 

порівняти. 
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Відбирання макрофітів (підводні частини листя і стебел водяних рослин) 

здійснюється тоді, коли нема іншого субстрату. Відбір проби з поверхні листя і 

стебел проводиться за допомогою зубної щітки або обережно скальпелем. Рослини, 

які мають вузькі листкові пластини, поміщають у склянку з водою і сполощують. 

Оброблені таким чином рослини виймають, а змитий оброст поміщають до банки 

для аналізу. 

Відбирання проб фітопланктону проводиться простим зачерпуванням будь-

яким посудом 0,5 літра із горизонту 0,3-0,5 м і заповненням 0,5-літрової пляшки. 

Проба відразу консервується 5-7 мл 40-% розчину формаліну. Для консервації 

гідробіологічних проб використовується нейтралізований 40-% розчин формаліну, 

який не повинен мати осаду. Проби, зафіксовані формаліном, та із заповненими 

етикетками упаковуються, і відправляються в гідробіологічну лабораторію. 

Відбирання проб зоопланктону проводиться таким чином: ємністю відомого 

об'єму (дволітрова кружка, банка, відро) з горизонту 0,3-0,6 м на відстані більше або 

близько 1 м від берега черпається 50 л води. Вода виливається в сітку Апштейна, де 

проходить фільтрація та згущення зоопланктону в стаканчику. Необхідно звернути 

увагу на течію річки або рух води у водосховищі та виконувати черпання води за 

течією. Черпання проводити у середньому темпі з невеликими перервами. Пробу 

відбирати тільки у світлий час доби. Забороняється відбирати пробу під час дощу. 

Після того, як через сітку буде профільтровано 50 л води, осад з планктонного 

стаканчика переливається у чисту пляшечку. Після цього зажим закривається і сітка 

занурюється у воду (при малій глибині чи високій швидкості течії у заздалегідь 

підготовлене відро з водою) до рівня вхідного отвору для того, щоб змити зі стінок 

сітки організми, що могли на ній залишитися. Змиті зі стінок залишки проби 

змивають у той самий посуд. 

Відбирання проб для біотестування. При відборі використовуються чисті 

пляшки (можна з під мінеральної води) об'ємом 1,5 л, які заповнюють водою під 

корок і щільно закриваються. Проба після відбирання поміщується в холодильник 

при температурі +2-4°C, та доставляється до гідробіологічної лабораторії протягом 

72 годин. 
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2.1.4 Особливості гідроморфологічного моніторингу водних об’єктів 

 

Методика гідроморфологічного моніторингу масивів поверхневих вод 

категорій «Річки» та «Озера» затверджена наказом Українського 

гідрометеорологічного центру від 19.02.2019 № 23 [99]. Показники та періодичність 

здійснення гідроморфологічного моніторингу для масивів поверхневих вод категорії 

«Річки» наведено у додатку 1 до цієї Методики. 

Під час здійснення гідроморфологічного дослідження поверхневих вод 

враховується вплив на зв’язок з підземними водами штучних споруд (дамби, 

каналізації, берегоукріплення, обвалування берегів, меліоративні канали, 

водозабори (руслові та підруслові), поля фільтрації тощо), які порушують водообмін 

між водозбірною площею басейну річки з підземними водами.  

У межах ділянки обстеження досліджується русло, берег та прибережна зона і 

територія заплави у разі її наявності. Гідроморфологічні показники берегів, 

прибережної зони, заплави оцінюються для лівого та правого берегів. Усі інші 

показники оцінюються в руслі річки. 

Обстеження ділянки проводяться під час періоду межені (липень – жовтень), 

коли видимими є структура русла і донні відклади (субстрат).  

Гідроморфологічне спостереження здійснюється шляхом поєднання польових 

досліджень та допольових робіт з повним використанням або відтворенням усіх 

доступних даних з історичних карт, із сучасних карт, або з даних, отриманих 

дистанційними методами.  

Процедура гідроморфологічного дослідження складається з таких етапів: збір 

даних; визначення ділянки обстеження в межах масивів поверхневих вод; аналіз 

гідрографічних характеристик; польове обстеження; результати польового 

обстеження. 

Результати обстеження фіксуються в польових умовах і доповнюються 

фотознімками місцевості. Всі показники, визначені за картографічними 

матеріалами, уточнюються на місцевості. 
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2.1.5 Особливості моніторингу ґрунтів 

 

Відбирання проб ґрунту є важливим для його дослідження, яке полягає у 

визначенні поширення і ступеня забруднення ділянки, що досліджується. 

Основними шляхами надходження забруднення до ґрунту є вітрове перенесення 

пилу, аерозолів, перенесення речовин у розчиненому вигляді з поверхневими та 

ґрунтовими водами, випаровування, фотодеградація. З ґрунту забруднювальні 

речовини можуть переміщуватись у поверхневі води, продукцію 

сільськогосподарської діяльності (рослинницьку та тваринницьку), з пилом - у 

повітря, саме тому дуже важливим є встановлення та дотримання чітких вимог 

відбирання проб. 

Перед початком відбирання проб ґрунту необхідно скласти карту місцевості із 

зазначенням основного джерела забруднення і вибрати місце для пробної ділянки. 

Пробні ділянки вибирають вздовж векторів "рози вітрів" з урахуванням можливого 

забруднення ґрунту джерелом забруднення, що знаходиться на визначеній ділянці. 

Більшість проб необхідно відбирати у напрямку переважаючих протягом року 

вітрів. У разі неоднорідного рельєфу місцевості пробні ділянки розташовують з 

урахуванням рельєфу. Одна проба має характеризувати однотипну ділянку з 

відповідним рельєфом. Також характеризують надходження забруднювальної 

речовини зі стаціонарного точкового джерела певного розміру. 

Під час відбирання проб визначають фіксовану (реперну) точку (точка відліку 

для опису проби). Пробу ґрунту для аналізу відбирають лопатою або ґрунтовим 

буром. Маса об'єднаної проби має складати близько одного кілограма. 

Кожна проба супроводжується етикеткою, на якій вказується джерело 

забруднення, місце його розташування, номер проби, глибину відбирання, дату 

відбирання, прізвище виконавця. 

Відібрані проби ґрунту разом з етикеткою вміщують у мішечки або пакети. 

При використанні поліетиленових та/або паперових пакетів їх обов'язково треба 

захищати від механічного ушкодження, яке може призвести до втрати або 

забруднення проби. 
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Після завершення відбирання проб ґрунту складають супровідну відомість, в 

якій мають бути зазначені: область, район, населений пункт, назва джерела 

забруднення, вид обстеження, порядковий номер місця відбирання проб, географічні 

координати місця відбирання, глибина відбирання, тип ґрунту, дата відбирання, 

організація, яка проводила відбирання. Проби сушать до повітряно-сухого стану при 

температурі до 40° C, без сонця та нагрівальних приладів, щоб уникнути 

розкладання деяких сполук. Сухі проби подрібнюють вручну, застосовуючи ступку 

з товкачиком, та розтирають, видаляючи сторонні домішки. Розтертий ґрунт 

просіюють на ситі, залишаючи фракцію частинок менше 1 мм. Після цього проба 

ґрунту вважається готовою для відправки до лабораторії. 

 

2.1.6 Консервування, транспортування і зберігання проб води 

 

Реєстрація, зберігання та транспортування проб виконуються за певною 

процедурою. До відібраної проби додається супровідний документ, в якому має бути 

така інформація: номер проби; назва проби, мета відбору; вид проби і спосіб її 

усереднення; спосіб відбору; пункт та місце відбору; дані про обробку проби 

(фільтрування, відстоювання, консервування тощо); дата, час і відомості про особу 

(осіб), яка відбирала пробу. До документу проби можуть бути внесені додаткові 

відомості, що пояснюють та уточнюють відповідні умови, в тому числі: витрату 

води у місці відбору на момент відбору; показники складу та властивостей, що 

визначені на місці чи в точці відбору; органолептичні показники та інші. 

Посуд із пробами, призначений для транспортування, повинен бути 

упакований в тару, що забезпечує його непошкодженість. Проби транспортують із 

додержанням заходів безпеки транспортом, що забезпечує їх непошкодженість та 

своєчасну доставку. Довгострокове зберігання проб допустиме лише у разі 

неможливості проведення аналізу води відразу після відбору. При цьому необхідно 

враховувати можливі зміни в складі та властивостях проб води. 

Для збільшення терміну зберігання проби її консервують. Найпоширеніші 

способи консервування проб води вказано у табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Способи консервування проб води 

Визначувані компоненти, 

властивості 

Консерванти, строки визначення 

після відбирання проб 

Температура pH, Eh, CO2, 

HCO3 

Не консервують, вимірюють відразу 

Не консервують: 

а) визначення виконують відразу на місці; 

б) посудину заповнюють водою доверху і закривають 

так, щоб не залишилося бульбашок повітря; 

аналізують не пізніше ніж через 1 добу 

Розчинений кисень Не консервують, фіксують додаванням необхідних 

реагентів (див. методику РД 52.24.73-88) 

Смак, запах, кольоровість Не консервують. Визначають не пізніше, ніж через 2-3 

години 

Каламутність, прозорість, 

завислі речовини; питома 

електропровідність 

а) не консервують, визначають не пізніше ніж через 1 

добу; 

б) додають 1-2 см3 хлороформу до 1 дм3 води 

Органічні сполуки Не консервують. 

Визначають якомога швидше після відбирання проби 

Біохімічне споживання 

кисню (БСК) 

Не консервують. 

Пробу можна зберігати не більш ніж 1 добу за 3-4° C 

Na+, K+, Ca-2+, Mg-2+, CL-, 

SO4
-2-, F- 

Не консервують. 

Бажано зберігати не більше ніж 3 доби 

Хімічне споживання кисню 

(ХСК), NH4
+, NO-2-, NО-3-, Zn-

2+ 

1 см3 концентрованої сірчаної кислоти на 1 дм3 води 

Mn-2+, Cu-2+, Ni-2+, Cd-2+, Pb-2+, 

Cr(III), Cr(VI) 

12 см-3 концентрованої азотної кислоти на 1 дм3 води 

Кольоровість, NH4
+, NO2

-, 

NO3
-, SO4

-2-, PO4
-3-, АСПАР 

2-4 см3 хлороформу на 1 дм3 води 

Залізо Fe Загальний вміст заліза: 

додають 20 см-3 концентрованої азотної кислоти до 1 

дм-3 проби води 

Залізо(III) та залізо(II): 

додають 25 см-3 розчину ацетату натрію (68 г 

CH3COONa-3H20 в 500 см-3 води) і 25 см-3 розчину 

оцтової кислоти (166,7 см-3 100 %-ї CH3COOH у 500 

см-3 води) до 1 дм-3 проби 

Розчинені сульфіди 10 см-3 10 %-го розчину ацетату кадмію або цинку на 1 

дм-3 проби 

Хлорорганічні пестициди Не консервують. 

Строк зберігання не більше 7 діб. 
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Безпосередньо автором дисертаційної роботи у 2012-2018 роках 

організовувався відбір проб на досліджуваних водних об’єктах у моніторингових 

створах державної системи моніторингу вод. 

Проби відбиралися за допомогою скляного батометра в середній частині річки 

як по глибині, так і по горизонтальному перетині в створі річки. З батометра пробу 

без фільтрування переливали у поліетиленову транспортну тару об’ємом 2 л (для 

визначення головних складових) та у скляну тару 1 л (для визначення 

нафтопродуктів), і закривали пробками, які загвинчуються, з ізольованою 

прокладкою з алюмінієвої фольги. Нефільтровану пробу води об’ємом 0,8 дм3 

переносили із транспортної тари в ділильну лійку місткістю 1 дм3 і екстрагували 

гексаном. Екстракція проб здійснювалася в експедиційних умовах відразу ж після 

їхнього відбору. Подальша обробка екстрактів (концентрування, очищення, 

хроматографування) здійснювалася в лабораторних умовах. 

Доставка хімічних проб у м. Харків здійснювалась у день відбору, їхній аналіз 

виконувався в Харківській регіональній лабораторії моніторингу вод Харківського 

регіонального управління Сіверсько-Донецького басейнового управління водних 

ресурсів. 

Також впродовж червня-серпня 2015 року були проведені гідробіологічні 

дослідження в басейні Сіверського Дінця в місцях основних пунктів моніторингу 

якості поверхневих вод. Роботи виконувались в рамках проекту «Проведення 

екологічного моніторингу та підготовка аналізу щодо стану водних ресурсів 

Харківської і Донецької областей» за фінансуванням Українського інституту газу 

нетрадиційних джерел на замовлення КМГО «Фонд розвитку громади». За 

результатами даної програми було відібрано та оброблено 36 проб води на 

визначення чисельності та вміст біомаси. 

Водні макрофіти вивчались у живому стані. Проби були згущені методом 

фільтрації через мембранний фільтр «Владіпор». Ідентифікація і підрахунок 

чисельності водоростей виконувались в камері Горяєва об’ємом 0,9 мм3 у мікроскопі 

Leica 2000. Також досліджувались угруповування макрозообентосу та представників 

іхтіофауни у відповідності до методик. 
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2.1.7 Методи дослідження показників якості вод 

 

Для загальної характеристики якості води визначаються наступні 

характеристики складу вод: 

1) Фізичні показники та показники кисневого режиму: температура; 

прозорість; кольоровість; запах; водневий показник pH; масова концентрація 

завислих речовин; розчинений кисень; біохімічне споживання кисню БСК5; хімічне 

споживання кисню ХСК; перманганатна окислюваність; лужність загальна. 

2) Біогенні речовини: азот амонійний; нітрати; нітрити; фосфати. 

3) Показники сольового складу: кальцій; магній; хлориди; сульфати; загальна 

жорсткість. 

4) Показники металів: натрій; калій; залізо загальне; кобальт; хром загальний, 

хром III і VI валентний; нікель; мідь; цинк; алюміній, ртуть; марганець; сульфіди. 

5) Синтетичні речовини: нафтопродукти; феноли; жири. 

Дослідження здійснюються відповідно до ДСТУ 4808:2007. Джерела 

централізованого питного водопостачання [100].  

Перелік методик вимірювань показників якості вод представлений в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Перелік методик вимірювань показників якості вод 

№ 

 

Назва показника Методика вимірювання 

1 Температура Методика визначення температури за допомогою 

термометру 

2 Прозорість Методика визначення прозорості за допомогою 

шрифта 

3 Кольоровість Візуальне визначення кольору 

4 Запах Органолептичне визначення запаху 

5 Лужність загальна Об’ємне визначення лужності 

6 Завислі речовини КНД 211.1.4.039-95. Методика гравіметричного 

визначення завислих (суспендованих) речовин в 

природних і стічних водах 

7 Водневий 

показник (pH) 

МВВ 081/12-0317-06. Методика виконання 

вимірювань водневого показника (pH) 

електрометричним методом. Поверхневі, підземні 

та зворотні води 
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Продовж табл. 2.2 

8 Розчинений 

кисень 

МВВ 081/12-0008-01. Методика виконання 

вимірювань масової концентрації розчиненого 

кисню методом йодометричного титрування за 

Вінклером 

9 Біохімічне 

споживання 

кисню (БСК5) 

МВВ 081/12-0014-01. Методика виконання 

вимірювань біохімічного споживання кисню 

10 Хімічне 

споживання 

кисню (ХСК) 

МВВ 081/12-0019-01. Методика виконання 

вимірювань хімічного споживання кисню 

біхроматним окисленням 

11 Перманганатна 

окислюваність 

МВВ 081/12-0019-01. Методика виконання 

вимірювань перманганатної окислюваності 

12 Кальцій МВВ 081/12-0006-01. Методика виконання 

вимірювань масової концентрації кальцію та 

магнію титрометричним методом. Поверхневі та 

очищені стічні води. Кальцій 

13 Магній МВВ 081/12-0006-01. Методика виконання 

вимірювань масової концентрації кальцію та 

магнію титрометричним методом. Поверхневі та 

очищені стічні води. Магній 

14 Хлориди МВВ 081/12-0004-01. Методика виконання 

вимірювань масової концентрації хлоридів 

аргентометричним методом. Поверхневі та 

очищені стічні води 

15 Сульфати Методика вагового визначення сульфатів 

16 Загальна 

жорсткість 

Методика комплексонометричного визначення 

жорсткості 

17 Азот амонійний МВВ 081/12-0106-03. Методика виконання 

вимірювань масової концентрації амоній-іонів 

фотоколориметричним методом з реактивом 

Неслера 

18 Нітрати КНД 211.1.4.027-95. Методика фотометричного 

визначення нітратів з саліциловою кислотою у 

поверхневих та біологічно очищених водах 

19 Нітрити КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного 

визначення нітріт-іонів з реактивом Грісса в 

поверхневих та очищених стічних водах 

20 Фосфати МВВ 081/12-0005-01 Поверхневі та очищені стічні 

води. Методика виконання вимірювань масової 

концентрації розчинених ортофосфатів 

фотометричним методом 

21 Натрій Метод полум’я-фотометричного визначення натрію 

22 Калій Метод полум’я-фотометричного визначення калію 
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Аналіз проб води виконувався в лабораторних умовах відповідно до методик, 

допущених до використання Свідоцтвом про атестацію Харківської регіональної 

лабораторії моніторингу вод Харківського регіонального управління водних 

ресурсів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів № 213 від 

23.07.2013 р. [101], та Свідоцтвом про визнання технічної компетентності 

Харківської регіональної лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Харківського 

обласного управління водних ресурсів № LB/07/18 від 15.03.2018. 

Виконання вимірювань концентрацій металів виконувались методом атомно-

абсорбційної спектрофотометрії з використанням атомно- абсорбційного 

спектрофотометра з плазменною та електрометрично. атомізацією японської фірми 

«Ніtасhі Z-8000», обладнаного набором ламп з катодами Fe, Cu, Cr, Cd, Mn, Ni, Pb, 

Cs, Sr, Co, Zn.  

Визначення вмісту нафтопродуктів проводилося методом колонкової 

хроматографії з ІК-спектрофотометричним закінченням. Визначення фенолів 

проводилось екстракційно-фотометричним методом. 

Для ідентифікації і кількісного визначення пестицидів використано метод 

газо-рідкісної хроматографії з використанням хроматографа «Колір-500М», що 

оснащений детектором постійної швидкості рекомбінації. 

 

2.1.8 Методи статистично-математичної обробки даних 

 

Обробка гідрохімічної інформації виконувалась за допомогою інформаційно-

довідкової підсистеми «Гідрохімія», розробленої Північно-Кавказьким науково-

дослідним інститутом водного господарства, м. Новочеркаськ. 

Програмне забезпечення підсистеми ІСПС написано на мові програмування  

Delphi 3.0 і може працювати на ПК під управлінням операційної системи Windows 

95 і вище. Комплекс програм поставляється в складі виконуваного файлу 

SPXIM_.EXE, а також файлів вихідної інформації SPG1.DBF, SPING.DBF, 

XIM.DBF, MS2.DBF, MS2Z.DBF, SVO.DBF, SPR.DBF. Програма складається з двох 
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основних частин: блок введення і коректування вихідної інформації і блок 

розрахунку довідок. 

До підсистеми ІСПС також входить блок «Оцінка і прогноз динаміки якості 

вод, в тому числі в умовах аварійних скидів», функцією якого є отримання різного 

роду розрахункових даних, що характеризують стан водних об'єктів, виявлення 

тенденції (динаміки) зміни якості води водотоків в часі і в просторі, оцінка ступеня 

антропогенного навантаження на різні ділянки водотоків і виявлення основних 

(точкових) джерел забруднення, що роблять негативний вплив на якість 

поверхневих вод. 

Підсистема дозволяє накопичувати банк даних про результати гідрохімічних 

спостережень за якістю вод по всім пунктам моніторингу річки Сіверський Донець 

та приток всіх порядків, а також виконувати порівняльну оцінку змін 

середньорічних концентрацій інгредієнтів за поточний рік в порівнянні з 

попередніми роками як по одному створу, так і змін середньорічних концентрацій в 

заданому створі водотоку в порівнянні з іншими створами, а також здійснювати 

оцінку динаміки концентрацій забруднюючих речовин як в контрольному створі 

водотоку, так і вздовж заданої ділянки водотоку за весь період спостережень. 

Інтегрованість підсистеми з базою Госвод за даними звітності 2ТП-водгосп 

(річна) дозволяє виконувати оцінку ступеню впливу забруднюючих речовин у 

скидах підприємств, розташованих на відповідних річках. 

Показники використання водних ресурсів оброблювались за допомогою 

програми GosWod, розробленої державним підприємством «Укрводсервіс», яка 

дозволяє виконувати узагальнення даних водокористування за басейновим, 

територіальним, галузевим та водогосподарським розрізами шляхом формування 

відповідних таблиць. 

Перелік водокористувачів та їх фактичне місце здійснення діяльності 

встановлювалися за допомогою інформаційної системи «Портал е-послуг 

Державного агентства водних ресурсів України». 

Результати режимних досліджень якості поверхневих вод по 93 стаціонарним 

пунктам спостережень на водних об’єктах в басейні р.Сіверський Донець за період 
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1961-2018 р.р. автором роботи було зведено у банк даних гідрохімічних 

спостережень SEVDON. Для доповнення отриманих даних за попередні роки було 

використано дані державного моніторингу на гідропостах Харківського 

регіонального центру з гідрометеорології, Сіверсько-Донецького басейнового 

управління водних ресурсів, Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській 

області, архівних даних інституту Харківдіпроводгосп, КП «Харківводоканал», КП 

«Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації», а також 

відомостей інших державних установ. 

Додатково автором приймалась участь у проведенні інвентаризації водних 

об’єктів Харківської області, та визначено їх основні морфометричні, морфологічні, 

гідрографічні, гідрологічні та гідрохімічні характеристики [102]. При узагальнені 

було використано дані паспортів 142 річок, 57 водосховищ, 780 водогосподарських 

паспортів ставків та 65 паспортів водних об’єктів Харківської області, розроблених 

у період 2000-2020 р.р., та зведено до бази даних водних об’єктів VODOTOK. На їх 

основі автором дослідження було сформовано ретроспективну базу даних з більше 

ніж 1000 показників для характеристики екологічного стану поверхневих вод в 

межах Харківської області. 

Розрахунки, узагальнення та графічна візуалізація виконувались за допомогою 

прикладної програми статистичної обробки Microsoft Excel. Для побудови 

прогнозних моделей застосовувалась програма статичного аналізу STATISTICA 10. 

Для картографічної візуалізації отриманих узагальнених результатів дослідження 

використано програму GIS MapInfo 15.2, графічні редактори CorelDRAW Graphics 

Suite, Microsoft Visio, Paint.NET, Adobe Illustrator CC. 

Отримані дані було проаналізовано, систематизовано, узагальнено та зроблено 

статистично математичну обробку. В дослідженні був застосований математичний 

метод оцінки статистичної достовірності. За допомогою математичної обробки 

результатів аналізу було встановлено довірчу оцінку правильності отриманих 

результатів, а також надано оцінку збіжності та відтворюваності результатів аналізу. 
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2.2 Науково-методичні підходи оцінки екологічного стану водних об’єктів 

 

Використання води для водогосподарських потреб вимагає певні умови до 

якості поверхневих вод та являється метою щодо комплексної оцінки впливу 

антропогенної діяльності на водні об’єкти, визначення певних водоохоронних 

регламентів і застережень, для планування і здійснення водоохоронних заходів. 

Для оцінки якості водних ресурсів використовуються методики, засновані на 

використанні комплексу фізико-хімічних, біологічних та хімічних показників. До 

групи біологічних показників відносяться гідробіологічні, біохімічні, бактеріологічні 

та токсикологічні характеристики. Група фізичних та хімічних показників включає 

загальні показники хімічного складу та властивостей поверхневих вод, що 

характеризують звичайні, властиві водним екосистемам інгредієнти, концентрація 

яких може змінюватись під впливом антропогенних чинників, а також показники 

забруднюючих речовин токсичної та радіаційної дії, що найбільш поширені у 

поверхневих водах України і впливають на функціонування біоценозів. 

Існуючі системи оцінки стану поверхневих вод можна поділити на три 

основні групи: екологічні, санітарно-гігієнічні (для задоволення питних, 

рекреаційних потреб) та водогосподарські (для задоволення господарсько-

побутових та інших потреб), які відрізняються між собою, мають різну мету та свої 

особливі характеристики [103]. На основі загальної оцінки визначаюється придатність 

вод для їх використання для різних господарських потреб (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Схема визначення екологічного стану водних об’єктів [104] 
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Наведені дані сигналізують про необхідність обрання серед сучасного 

арсеналу науково-практичних інструментів забезпечення екологічної безпеки 

такого підходу, який дозволить оцінити відповідність діяльності екологічним 

вимогам на конкретному етапі її реалізації. В якості такого інструменту може 

виступати екологічна оцінка, що визначається як процес систематичного аналізу й 

оцінки екологічних наслідків намічуваної діяльності, консультацій із зацікавленими 

сторонами, а також урахування цих результатів у плануванні, проектуванні, 

затвердженні і здійсненні даної діяльності [105]. 

 

2.2.1 Принципи застосування санітарно-гігієнічного підходу в оцінці умов 

водокористування 

 

В Україні використовується система водоохоронних нормативів, основою якої 

приймається система гранично-допустимих концентрацій (ГДК), які 

встановлюються з урахуванням категорій водокористування: санітарно-гігієнічного, 

культурно-побутового та рибогосподарського. ГДК представляють собою 

концентрацію шкідливих речовин в воді, яка не повинна здійснювати прямого або 

непрямого впливу на організм та здоров’я людини [106]. У відповідності з 

величиною кратності перевищення фактичного рівня концентрацій речовин їхніх 

гранично-допустимих концентрацій (ГДК) або екологічних нормативів, 

призначається клас або категорія якості водного об’єкту. 

На практиці застосовуються два основних підходи до оцінки якості водних 

об'єктів: санітарно-гігієнічний та екологічний, а їхня принципова відмінність 

полягає в тому, що метою санітарно-гігієнічної регламентації є захист здоров'я 

населення, а метою екологічного нормування – збереження середовища життя з 

умовою дотримання стійкості природних екосистем [107]. 

Основною метою санітарно-гігієнічного підходу являється оцінка умов 

питного та культурно-побутового водокористування, можливого ступеню його 

обмеження під дією антропогенних факторів, попередження незадовільного впливу 

на здоров’я і санітарно-побутові умови життєдіяльності людини [108]. 
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Нормування якості поверхневих вод закріплене відповідними нормативними 

документами [109-117], та включає загальні вимоги до складу і властивостей 

поверхневих вод для різних видів водокористування (для господарсько-питного і 

комунально-побутового водокористування та у рибогосподарських цілях).  

Відповідно до існуючих Правил охорони поверхневих вод, загальний вплив 

забруднюючих речовин оцінюється відношенням фактичних концентрацій (С) 

шкідливих речовин до їх ГДК, і при надходженні у водний об'єкт забруднюючих 

речовин повинен дотримуватися наступної умови [118]: 

                                                 (2.1) 

Класифікація якості вод здійснюється шляхом виділення шести категорій 

якості води і визначенням значень окремих інгредієнтів для кожної категорії [110]. 

Для оцінки якісного стану водних об'єктів у ВНДІВО було розроблено 

коефіцієнт забруднення [120], який представляє собою середнє арифметичне 

значення кратності перевищення ГДК у досліджуваному водному об'єкті для всіх 

розглянутих речовин за всією кількістю вимірів кожного параметра у всіх пунктах 

контролю. Згідно з [121] запропоновано визначати інтегральний показник 

забруднення вод за класифікацією якості води, що представляє собою величини 

«Індексу забруднення вод» (ІЗВ). Відповідно з цим до І класу «дуже чиста» 

відноситься величина ІЗВ, яка дорівнює 0,2, а VII классу «надзвичайно брудна» 

відповідає величина ІЗВ більше 10 (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 – Класифікація якісного стану поверхневих вод за величиною 

індексу забруднення вод (ІЗВ) 

Клас Характеристика Значення ІЗВ 

І Дуже чиста ІЗВ < 0,2 

ІІ Чиста 0,2 <ІЗВ < 1 

ІІІ Помірно забруднена 1 < ІЗВ < 2,5 

ІV Забруднена 2,5 < ІЗВ < 4,0 

V Брудна 4,0 <ІЗВ < 6,0 

VI Дуже брудна 6,0 < ІЗВ < 10,0 

VII Надзвичайно брудна ІЗВ > 10,0 
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Для поверхневих вод розрахунок ІЗВ проводиться для кожного пункту 

(створу) за наступною формулою: 

                                                (2.2) 

де  

СI - середнє за рік значення і-го показника; 

ГДКі - гранично - допустима концентрація і-ої забруднюючої речовини; 

N - кількість показників, взятих для розрахунку (включаючи в обов'язковому 

порядку розчинений кисень і БСК5). 

При розрахунку ІЗВ використовуються 6 основних характеристик складу вод, 

а також додатково ті, що мають найбільші відносні перевищення концентрації 

(відношення Сі/ГДКі). Для представлення якості вод у вигляді єдиної оцінки 

показники вибираються незалежно від лімітуючої ознаки шкідливості, при рівності 

концентрацій перевага надається речовинам, що мають токсикологічну шкідливість. 

Інтегральна оцінка якості води, яка поєднує індекс токсичних речовин, індекс 

металів, індекс специфічних забруднюючих речовин, загально-санітарний індекс та 

індекс домішок запропонована в роботі [122] та обчислюється за формулою: 

                                               (2.3) 

де 

Ік - інтегральна оцінка в k-ому створі; 

Lk,k+1 - довжина ділянки ріки між k і k+1 створом; 

L - довжина ріки, 

N - кількість створів. 

В основу оцінки [123] покладено об'єднання окремо обчислених показників 

хімічного і бактеріального забруднення річкової води. Індекс, що враховує окремі 

показники забруднення, розраховується за наступною формулою: 

                                                       (2.4) 

де  

Iхім - показник хімічного забруднення; 

Ібак - показник бактеріального забруднення. 
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Санітарно-гігієнічний підхід до оцінки ступеня забруднення водних об’єктів був 

застосований у відповідних методичних рекомендаціях [124]. Умова визначення цього 

показника полягає в тому, що якщо значення фактичного рівня окремої домішки не 

перевищує її гігієнічного нормативу, то значення одиничного показника дорівнює 1, а в 

інших випадках показник дорівнює кратності перевищення ГДК. 

Викладена у ГОСТ 17.1.1.02-77 [125] класифікація водних об'єктів за 

категоріями і класами якості враховує їхні морфометричні, фізико-географічні та 

режимні особливості, але при цьому не включає гідробіологічні, гідрохімічні та 

бактеріологічні показники якості поверхневих вод. Класифікація поверхневих 

водних об’єктів, що основана на оцінці їх якісного стану ґрунтується на принципах 

оцінки ступеню забруднення вод та оцінки їх придатності для різних видів 

водокористування [126]. 

 

2.2.2 Використання методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями 

 

В зв’язку зі значними змінами у водоохоронній практиці більшості країн Європи 

та введенням у дію Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЕС, яка визначила основні 

пріоритети у водоохоронній діяльності та шляхи досягнення доброго стану 

поверхневих вод, УКРНДІЕП удосконалено «Методику екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями». Ця методика вважається основою для 

складання програм моніторингу якості поверхневих вод, аналізу даних, отриманих за 

результатами спостережень, характеристики поверхневих вод з екологічних позицій і 

одержання інформацій про стан водних об’єктів [127]. 

В основу класифікації покладено тріадний підхід , який ґрунтується на 

узагальненні гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних, бактеріологічних, 

токсикологічних та інших показників, які відображають особливості абіотичної та 

біотичної складових водних екосистем, а також результатів біоіндикації та 

біотестування. Крім того застосовуються показники змін гідроморфологічних 

параметрів водних об’єктів (зарегульованість, спрямлення та інші заходи). 
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Загальна екологічна класифікація якості поверхневих вод поділяється на дві 

основні: за біологічними та за фізико-хімічними і хімічними показниками (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Структура екологічної класифікації поверхневих вод [128] 

Оцінка якості води визначається за індексами блоку показників сольового 

складу води (І1), блоку трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників (І2) 

та блоку специфічних показників токсичної і радіаційної дії (І3). 

Сольовий блок включає мінералізацію, хлориди та сульфати, вміст яких у воді 

залежить від складу ґрунтів, процесів. Еколого-санітарний блок включає 11 

показників: завислі речовини, прозорість, рН, розчинений кисень, БСК5, азот 

амонійний, азот нітратний, азот нітритний, біхроматна окислюваність, фосфор 

фосфатів, відсоток насичення. Блок специфічних речовин токсичної дії включає 

показники для міді, цинку, нафтопродуктів, СПАР та фенолів. 

Значення екологічного індексу якості води визначається за формулою: 

                                                             (2.5)                      

де  

І1 – індекс забруднення компонентами сольового складу; 

І2 – індекс трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників; 

І3 – індекс специфічних показників токсичної і радіаційної дії. 
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Екологічний індекс якості води, як і блокові індекси, обчислюється для 

середніх і для найгірших значень категорій окремо: ІЕсер та ІЕмах. 

Визначені за цими ознаками показники, що характеризують стан водних 

об’єктів, поділяються на п’ять класів та сім категорії якості вод. Класифікація оцінки 

якості поверхневих вод за екологічним станом по класам і категоріям якості є 

наступною: I клас, 1 категорія - відмінні; II клас – добрі, дві категорії: 2 – дуже добрі, 3 

– добрі; III клас – задовільні, дві категорії: 4 – задовільні, 5 – середні; IV клас з однією 

категорією: 6 – погані; V клас з однією категорією: 7 – дуже погані. 

За ступенем чистоти (забрудненості) поверхневі води класифікуються на 

наступні: I клас з однією категорією: 1 – дуже чисті; II клас – чисті, з двома 

категоріями: 2 – чисті і 3 – досить чисті; III клас – забруднені, з двома категоріями: 4 – 

слабко забруднені і 5 – помірно забруднені; IV клас з однією категорією: 6 – брудні; V 

клас з однією категорією: 7 – дуже брудні. 

Екологічна оцінка за фізико-хімічними та хімічними характеристиками 

обов'язково включає всі три блоки оцінок: за показниками сольового складу, за 

хімічними трофо-сапробіологічними показниками, за показниками вмісту специфічних 

речовин токсичної та радіаційної дії. 

Визначення класів і категорій якості вод для окремих показників здійснюється 

шляхом зіставлення значень первинних або осереднених величин кожного з показників 

з відповідними критеріями якості вод, а також найгірших значень серед показників 

кожного блоку з відповідними критеріями якості вод. При цьому зіставлення середніх і 

найгірших значень та визначення класів і категорій якості вод виконується у межах 

відповідних груп і блоків екологічної класифікації.  

Визначення об’єднаної оцінки якості вод для певного водного об’єкта в цілому 

або для окремих його ділянок полягає в обчисленні інтегрального (комплексного) 

екологічного індексу (ІЕ). Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод 

подаються у вигляді розрахунків, таблиць, графіків та картографічних матеріалів. 

Також можуть розроблятися комплексні синтетичні або аналітичні карти, що 

відображають розподіл показників [129]. 
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2.2.3 Застосування методів гідробіологічних досліджень з використанням 

основних складових гідробіоценозів поверхневих вод 

 

Гідробіологічні методи оцінки якості поверхневих вод мають свої особливості. 

За їх допомогою порівняно не важко виявити зміни в структурі угруповань, які 

викликані раптовим зниженням чи появою декількох основних видів чи груп. В той 

же час, вони повинні бути організовані таким чином, щоб дозволяв визначати 

слабкі, дострокові та приховані звичайними сезонними варіаціями зміни стану 

угруповань (видів), тобто повинні містити елементи наукових досліджень [130]. 

Біоіндикація екологічного стану водойми за макрофітами здійснюється 

шляхом оцінки наступних характеристик: видового складу макрофітів; ступеня 

розвитку окремих видів або угруповань макрофітів; наявності окремих видів-

Індикаторів та індикаторних груп; просторового розподілу заростей на водоймі. В 

табл. 2.4 наведено види макрофітів, які є індикаторами певного трофічного статусу. 

Таблиця 2.4 – Види макрофітів-індикаторів 

Трофічний тип 

водойми 

Макрофіти-індикатори 

Оліготрофний Водопериця черговоквіткова, молодильник озерний, 

рдесник альпійський, харові водорості 

 

Оліго-мезотрофний Рдесник гостролистий, злаколистий, волосовидний, 

фонтиналіс протипожежний 

 

Мезотрофний 

 

Рдесники сплюснутий, пронизанолистий, хвощ 

річковий, водопериця кільчаста, елодея канадська, 

стрілолист стрілолистий, гірчак земноводний, їжача 

голівка пряма, глечики жовті, кушир 

напівзанурений 

Мезо-евтрофний Куга озерна, водяний жовтець плаваючий, 

лепешняк плаваючий, наяда морська, рдесники 

сплюснутий, кучерявий, блискучий, туполистий, 

водяний горіх плаваючий, ряска триборозенчаста 

Евтрофний Водяний жовтець фенхелевидний, кушир зануре 

ний, водопериця колосиста, рдесник гребінчастий, 

латаття біле, еольфія безкоренева, пухирник 

звичайний, жабурник звичайний, сальвінія пла 

ваюча, ряска мала, спіродела багатокоренева 
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Значення макрофітного індексу співставне з уживаними в Україні класами 

якості води, а саме: І клас - дуже чиста (голубий колір), II клас - чиста (зелений 

колір), III клас - забруднена (жовтий колір), IV клас - брудна (оранжевий колір), V 

клас - дуже бруд на (червоний колір). 

Гідробіологічним показником якості води являється індекс сапробності. В 

свою чергу сапробні організми поділяються на: полісапробні, які мешкають в дуже 

забруднених водах та складають полісапробну зону; мезосапробні, які мешкають в 

більш чистих мезосапробних зонах водойм; олігосапробні, які знаходяться в 

найменш забруднених водах та утворюють олігосапробну зону. 

Для оцінки ступеня забруднення водойми найбільш широко застосовується 

метод Пантле-Букка, в основу якого покладена здатність організмів виживати в 

умовах органічного забруднення середовища. Ступінь сапробності водойми 

характеризується індексом сапробності, який розраховується за формулою: 

                                                             (2.6) 

де 

s – індикаторна значущість кожного виду; 

h – кількість видів. 

Індикаторна значущість за індексом Пантле та Букка визначається за списком 

спробних видів в наступних діапазонах (табл. 2.5): 

Таблиця 2.5 – Визначення індексу сапробності Пантле та Букка [131] 

Діапазон Сапробність 

< 1,5 β-олігосапробна зона 

1,0-1,5 α-олігосапробна зона 

1,6-2,0 β'-мезосапробна зона 

2,1-2,5 β''-мезосапробна зона 

2,6-3,0 α'-мезосапробна зона 

3,1-3,5 α''-мезосапробна зона 

> 3,5 полісапробна зона 

Найбільш простими, універсальними і водночас придатними для широкого 

використання є метод Вудівісса та метод Майєра, при яких використовуються 

крупні, здебільшого видимі неозброєним оком форми безхребетних тварин 

(макробезхребетні), які є мешканцями як донних відкладів, так і угруповань водних 
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рослин. Індекс Вудівісса характеризує ступінь забруднення певної зони, або ділянки 

водотоку [132]. Метод базується як на врахуванні індикаторної ролі організмів, так і 

на видовому різноманітті, притаманному певному класу вод (від 1 до 10) [133]. 

Існують також індекси забруднення, де поєднуються обидва підходи. До 

основних індексів відносяться наступні: індекс Вільма–Дорріса; індекс Гуднайта–

Уїтлі; індекс Балушкіної.  

Виконані порівняльні дослідження довели, що не тільки безхребетні, а й риби 

досить добре можуть відображувати якість водного середовища [134]. Стан риб з 

їхніми органами чуття та поведінковою реакцією є чутливим і динамічним 

показником забруднення водного середовища, а здатність риб протистояти течії 

води та обирати біотоп особливо корисна під час дослідження динамічних річкових 

систем з урахуванням високої чутливості та рухливості риб [135]. 

Аналіз біохімічних показників у водному середовищі є відносно новим 

напрямком досліджень. Перспективність використання біохімічних тест-функцій в 

системі моніторингу якості вод розглянуто в роботах [136,137]. 

Найбільш використовуваними біохімічними показниками якості поверхневих 

вод є біохімічне споживання кисню (БСК) та вміст хлорофілу “а”. Також до їх числа 

можна віднести такі показники, як потенційна здатність вод до самоочищення; 

активність різних груп ферментів; пігментні індекси, вміст аденозінтрифосфату, 

білків, вітамінів, вільних жирних кислот, нуклеотидів, альготоксинів та інші. 

Як свідчать результати чисельних досліджень [138], а також аналіз 

літературних даних, біохімічні показники є високоінформативними та чутливими 

характеристиками. Вони можуть бути використані для аналізу якісного стану будь-

яких водних об’єктів не залежно від місця розташування, причому як у системі 

пасивного, так і активного моніторингу [139]. 

Аналізуючи вищевикладені методи дослідження якості поверхневих вод 

можна сказати, що гідробіологічні методи посідають важливе, а у ряді випадків 

чільне місце в системах моніторингу екологічного стану водних об’єктів. Перевагою 

гідробіологічних методів є те, що вони визначають ефекти, в яких біонакопичення 

речовин поєднано з їх токсичністю [140]. 
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2.2.4 Віднесення водних об’єктів до одного з класів екологічного і 

хімічного станів масиву поверхневих вод та екологічного потенціалу штучного 

або істотно зміненого масиву поверхневих вод 

 

Методика віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного 

та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або 

істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного 

потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод [141] визначає 

підстави та порядок класифікації масивів поверхневих вод відповідно до їхніх 

екологічного та хімічного станів, а також штучних або істотно змінених масивів 

поверхневих вод згідно з їхнім екологічним потенціалом [142]. 

Визначення екологічного стану масивів поверхневих вод ґрунтується на 

використання комплексу біотичних та абіотичних компонентів, властивих водним 

екосистемам, та здійснюється за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та 

фізико-хімічними показниками, які узагальнено характеризують екологічний стан. 

Для класифікації екологічного стану масиву поверхневих вод 

використовуються п’ять класів, які позначаються відповідним кольором: 

I клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «відмінний», 

позначається синім кольором; 

II клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «добрий», 

позначається зеленим кольором; 

III клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «задовільний», 

позначається жовтим кольором; 

IV клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «поганий», 

позначається помаранчевим кольором; 

V клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «дуже поганий», 

позначається червоним кольором. 

Клас екологічного стану масиву поверхневих вод визначається за 

біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками. 

Визначення класу для кожного з показників проводиться шляхом зіставлення його 
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значення з граничними значеннями класів, встановленими у типоспецифічній 

класифікації. Остаточне визначення екологічного стану масиву поверхневих вод 

визначається за найгіршим показником. 

Екологічний потенціал штучного або істотно зміненого масиву поверхневих 

вод визначається згідно з класифікацією, встановленою для визначення стану 

масиву поверхневих вод відповідної категорії (річка, озеро, перехідні води, 

прибережні води), до якої за своїми характеристиками цей штучний або істотно 

змінений масив поверхневих вод є найбільш подібним. Для класифікації 

екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого МПВ використовуються 

чотири класи: 

II клас екологічного потенціалу, що відповідає екологічному потенціалу 

«добрий», позначається смугами зеленого та сірого кольорів; 

III клас екологічного потенціалу, що відповідає екологічному потенціалу 

«задовільний», позначається смугами жовтого та сірого кольорів; 

IV клас екологічного потенціалу, що відповідає екологічному потенціалу 

«поганий», позначається смугами помаранчевого та сірого кольорів; 

V клас екологічного потенціалу, що відповідає екологічному потенціалу 

«дуже поганий», позначається смугами червоного та сірого кольорів. 

Відзначаючи численні дослідження, можна сказати, що об'єктивна оцінка 

екологічного стану водних об’єктів можлива лише при сумісному використанні 

гідрохімічних гідробіологічних та гідробіологічних даних. На відміну від 

гідрохімічних методів, які визначають інтенсивність антропогенного впливу на 

водні об’єкти, гідробіологічні методи дають можливість оцінити відповідну реакцію 

біоти на весь комплекс антропогенних впливів визначити сукупний ефект 

комбінованого впливу забруднюючих речовин. 

Однією із найважливіших завдань на сьогодні є удосконалення 

інформаційного забезпечення моніторингу на принципах єдності спостережень та 

вимірювань показників якості вод. Вдосконалення показників стану, критеріїв 

оцінки, методологічних основ та методичних підходів, а також нормативної бази 

може бути одним із напрямків вирішенням цієї проблеми. 
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2.3 Моделі прогнозування змін водних ресурсів 

 

У водному господарстві під прогнозуванням розуміють спеціальні наукові 

дослідження, спрямовані на визначення перспектив подальшого розвитку 

відповідних процесів, які впливають на стан водних ресурсів. 

Результатом прогнозування є прогноз, як науково-обґрунтоване передбачення 

або міркування про можливий стан прогнозованого невідомого або частково 

невідомого об’єкта в майбутньому. Прогнози розрізняються на основні два типи: 

пошукові та нормативні. Пошукові прогнози спрямовані на визначення можливих 

станів об’єкта або явища в майбутньому при умові збереження існуючих тенденцій.  

Усі прогнози мають імовірнісний характер i ґрунтуються на даних про стан 

навколишнього природного середовища на певний момент часу й у минулому. 

Отримують ці дані завдяки дослідженням, спрямованим на виявлення 

закономірностей природних процесів, поширення, мігpaцій i перетворення у 

навколишньому середовищі забруднюючих речовин та їх впливу на різні організми. 

За масштабом прогнози поділяють на глобальні, регіональні та локальні 

(місцеві). За часовими параметрами прогнози поділяються на строкові, безстрокові 

та ситуаційні. Строкові прогнози складаються на фіксовані інтервали часу та 

бувають коротко-середньо- і довгостроковими. При безстрокових прогнозах точні 

межі часу не встановлюються. Ситуаційні прогнози розробляються без відношення 

до часу для конкретної сукупності причинно-наслідкових явищ. 

Для прогнозування екологічних наслідків антропогенного забруднення 

довкілля найчастіше використовують модель перенесення i перетворення 

забруднюючих речовин у навколишньому середовищі, яка забезпечує 

прогнозування зміни стану довкілля з урахуванням процесів міграції, фізичної, 

хімічної, біологічної трансформації забруднюючих речовин та модель зміни стану 

екосистем під впливом забруднення, що сприяє отриманню інформації про 

особливості розвитку екологічної системи та передбаченню їх змін під впливом 

природних та антропогенних факторів [143]. 
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Для прогнозу впливу змін клімату на річковий стік використовують дві 

стратегії. В першій розглядаються коливання кліматичних чинників формування 

стоку, за якими отримують висновки про коливання водності, тобто розробляється 

прогноз змін водних ресурсів за виявленою тенденцією змін кліматичних чинників. 

Згідно із другою стратегією дані кліматичних сценаріїв використовуються у 

математичних моделях формування стоку [144]. При цьому до розрахунків стоку 

води річок переважно залучаються математичні моделі стоку, на вході яких 

використовується метеорологічна інформація. Такі моделі придатні для розрахунків 

і прогнозів змін водних ресурсів за даними сценаріїв глобального потепління. Так, 

еко-гідрологічна модель SWIM (Soil and Water Integrated Model) описує взаємодію 

води і підстильної поверхні. Вона була розроблена на основі двох моделей: SWAT і 

MATSALU. Дана модель має трьохрівневу схему поділу: басейн – суббассейн – 

гідротоп. Рівень гідротопу характеризується рівномірною поведінкою процесів, 

пов‘язаних із гідрологією, рослинністю і поживними речовинами [145]. 

Модель «клімат-стік», яка розроблена в Одеському державному екологічному 

університеті проф. Гопченко Є.Д. та проф. Лобода Н.С., призначена для 

прогнозування природного річкового стоку, не порушеного водогосподарською 

діяльністю. Дана модель базується на використанні метеорологічних даних та 

розглядає кліматичні чинники формування стоку та вплив підстильної поверхні, 

включаючи водогосподарську діяльність [146]. 

Найбільш відомими підходами з оцінки впливу кліматичних змін на водні 

ресурси є водно-балансові методи та використання гідрологічних моделей різного 

класу. Також при оцінці впливу змін клімату на водні ресурси територій із не 

густою мережею гідрометеорологічних спостережень використовуються балансові 

моделі, а саме моделі водного та водно-теплового балансу, в яких сумісно 

розглядаються складові як водного балансу водозбору, так і теплового балансу 

підстильної поверхні [147]. 

В основу прогнозування змін клімату за регіональною моделлю REMO 

покладено водно-балансові розрахунки, на підставі яких установлено основні 
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тенденції використання водних ресурсів, відносно яких потрібно розробляти заходи 

адаптації водогосподарського управління в Україні [148]. 

Одним із найефективніших способів моделювання тренд-сезонних часових 

рядів, включаючи прогнозування багатьох показників, є модель Хольта–Уінтерса, 

переваги якої є у досить простій реалізації в різних пакетах, включаючи електронні 

таблиці Excel [149]. Даний метод включає в себе три складові: основний тренд 

розвитку, сезонність і експоненціально згладжений ряд. Завдяки тренду з 

включеним експоненціальним згладжуванням можна не тільки визначити напрямок 

розвитку ряду динаміки, але і згладити невеликі коливання ряду динамік для 

пошуку приватних спадів і стрибків. Сезонність дозволяє побудувати прогноз на 

майбутні періоди з урахуванням цієї сезонності, яка чітко показує побудований 

прогноз. Оскільки він враховує кілька факторів прогнозування, він буде більш 

точним при прогнозі на тривалий період часу. Відповідно, чим триваліший час 

даних, тим точнішим повинен бути зроблений прогноз. Для цього методу необхідна 

додаткова оцінка точності прогнозу. 

Метод Хольта-Уінтерса може бути використаний при побудові основної 

тенденції (тренду), чим дозволяє враховувати висхідну або низхідну динаміку 

досліджуваного явища або процесу та при виявленні сезонної складової 

нерівномірності розподілу обсягів по місяцях по відношенню до цієї динаміки. 

Враховуючи те, що цей метод заснований на використанні великої кількості 

статистики, яка не завжди може бути актуальною, він може бути використаний в 

комбінованому прогнозування в поєднанні з іншими методами прогнозування. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що прогнозування – це 

урегульована екологічним законодавством діяльність спеціально уповноважених 

суб'єктів, спрямована на підготовку та проведення екологічних прогнозів в галузі 

використання та відтворення водних ресурсів та забезпечення охорони вод та 

екологічної безпеки. 

 

 

 



77 
 

Висновки до розділу 2 

1. В основу організації та здійснення моніторингу водогосподарських систем 

покладені наступні принципи: комплексність і систематичність спостережень, 

узгодженість термінів їх проведення із характерними гідроекологічними періодами 

та ситуаціями, визначення показників складу і властивостей води згідно 

встановленим методикам, які забезпечують точність та співставлення результатів 

вимірювань. 

2. Визначено особливості здійснення гідрохімічного, гідробіологічного та 

гідроморфологічного моніторингу вод, а також моніторингу ґрунтів. 

3. Відзначаючи численні дослідження, можна сказати, що об'єктивна оцінка 

екологічного стану водних об’єктів можлива лише при сумісному використанні 

гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних та гідроморфологічних даних. На 

відміну від гідрохімічних методів, які визначають інтенсивність антропогенного 

впливу на водні об’єкти, гідробіологічні методи дають можливість оцінити 

відповідну реакцію біоти на весь комплекс антропогенних впливів, дозволяє оцінити 

екологічний стан водних об’єктів та якість поверхневих вод як середовища 

існування гідробіонтів, сукупний ефект комбінованого впливу забруднюючих 

речовин, та встановити причину виникнення забруднення вод. 

4. Головною проблемою великої кількості даних класифікацій є те, що, 

кількісні значення критеріїв не узгоджені між собою відповідно класів забруднення. 

Також класифікації побудовані на бальних або індексних оцінках, отриманих 

експертним шляхом, та як наслідок, складаються компіляторним або інтуїтивним 

методом, що знижує їх об'єктивність. Особливу увагу звернуто на доцільність 

застосування гідробіологічних методів досліджень. 

5. В якості моделі побудови прогнозної залежності виділено метод Хольта-

Уінтерса, який заснований на використанні великої кількості статистичних даних, та 

дозволяє враховувати висхідну або низхідну динаміку досліджуваного явища або 

процесу при виявленні сезонної складової нерівномірності розподілу обсягів. 

Основні результати проведених досліджень за даним розділом наведені у 

публікаціях автора: [93, 98, 101, 130, 142]. 
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РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

3.1 Визначення фізико-географічних та кліматичних умов формування 

екологічного стану водних об’єктів в Харківській області 

 

3.1.1 Основні риси рельєфу та ландшафтні утворення 

 

На теперішній час рельєф територія України зазнає значного перетворення і, 

як наслідок, набуває нових властивостей в результаті інтенсивної господарської 

діяльності. Освоєння території без урахування закономірностей розвитку і взаємодії 

природних компонентів може викликати ланцюгову реакцію в активізації 

небезпечних природних процесів. Рельєф виступає свого роду чинником, що 

визначає геоморфологічні умови ведення господарства та ступінь небезпеки, яка 

може виникнути для людини у процесі цивільного і промислового будівництва, 

гірничодобувного, гідротехнічного, сільськогосподарського, шляхового, лісового, 

рекреаційного та інших видів використання природних ресурсів [150]. 

В рельєфі Харківщини виражена хвиляста та широкохвильова балкова 

рівнина, розчленована річковими долинами, балками та схиловими ярами з 

переважним ухилом поверхні на південь (південний захід і південний схід)  [151]. 

На території області більшість річкових долин відрізняється невеликими 

розмірами та балочноподібною формою. У верхів'ях річкові долини мають 

симетричні схили. Униз за течією вони розширюються, стають асиметричними, 

з'являються тераси. Ширина річкових долин нерозмірно більша в порівнянні з 

руслом річок, що протікають у них. Більшість долин відрізняється різко вираженою 

асиметрією схилів: правий схил високий і крутий, сильно розчленований, 

протилежний – низинний, терасований. Густота і довжина долинно-балкової мережі 

в межах Харківської області коливається від 0,10-0,15 км/км2 на півдні й південному 

сході до 0,20-0,25 км/км2 на північному заході та північному сході області. Істотне 
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значення в будові поверхні мають річкові тераси. Терасова зона найкраще розвинена 

в долині Сіверського Дінця, ширина цієї зони досягає 68 км [152]. 

Окремою групою ландшафтних структур є водогосподарські зрошувальні 

системи, на яких деградація виявляється у вигляді засолення, підтоплення, та які є 

антропогенними. Вони трансформовані із природних систем в штучні з 

нехарактерним для них водним режимом і складом рослинності. Гідротехнічне 

будівництво гребель, водосховищ, ставків та інших водогосподарських систем 

призвело до утворення водогосподарських антропогенних парагенетичних 

ландшафтних систем, внаслідок чого часто активізуються несприятливі природні 

процеси, що погіршують стан навколишнього природного середовища [153]. 

 

3.1.2 Ґрунти 

 

Ґрунтовий покрив являється основним, незамінним і важко відновлюваним 

компонентом природного середовища. Він являє собою надзвичайно складне і 

мінливе середовище та виконує наступні функції: продуктивну, біологічну, 

екологічну, енергетичну, атмосферну, гідрологічну, соціально-духовну тощо.   

В Харківській області особливості поширення та властивостей ґрунтів 

визначаються тим, що територія області розташована у двох зонах. Північна її 

частина перебуває в лісостеповій зоні, а південна – у степовий. Найбільшою 

різноманітністю й строкатістю розміщення відрізняється ґрунтовий покрив 

лісостепового району, що пояснюється більшою відмінністю природних умов, з 

одного боку, і складністю розвитку самого ґрунтового покриву в четвертинний 

період, з іншої. Найбільші площі тут представлені типовими чорноземами [154]. 

Взагалі ґрунти Харківської області характеризуються наявністю значних площ 

змитих, або еродованих ґрунтів. Посилена ерозія ґрунту на водозборах річок, 

особливо в лісостеповій та степовій зонах, призвела до скорочення довжини їх 

річкової мережі, замуленню джерел, підвищеної міграції значної кількості хімічних 

речовин та їх сполук із ґрунту, та стала однією з причин акумуляції донних 

відкладів та замулення русел річок [155]. Найбільш піддані розмиву землі, 
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розташовані на високих і крутих правобережжях річок Сіверський Донець, Уди, 

Лопань, Харків. Поряд з водною ерозією часто зустрічається й вітрова, особливо на 

незакріплених рослинністю масивах. З метою забезпечення екологічної безпеки 

щодо запобігання руйнуванням ґрунтового покриву та відновлення його родючості 

впроваджуються агротехнічні заходи із застосуванням лісомеліоративних і 

гідротехнічних робіт [156]. 

Головною проблемою погіршення стану ґрунтів залишається їх деградація, яка 

відбувається внаслідок розвитку ерозійних процесів, що оцінюються інтенсивністю 

змиву та об’ємами переміщення ґрунтового субстрату. Середньорічний змив ґрунту 

з орних земель часто становить 10-15 т/га, а під просапними культурами подекуди 

сягає 20-30 т/га. Також фізична деградація проявляється у переущільненні верхніх 

шарів ґрунту і за експертною оцінкою поширена на 35% площі ріллі [157].  

 

3.1.3 Рослинний покрив 

 

В результаті багатовікової господарської діяльності людини ландшафт 

лісостепової зони Харківської області дуже змінився. Раніше її покривала 

різнотравно-ковилова рослинність. До нинішнього часу в своєму первинному 

вигляді стан практично ніде не зберігся. За даними геоботанічного районування, 

область належить до двох геоботанічних округів: Лівобережного лісостепового з 

лучними степами і липово-дубовими лісами із різнотравно-типчаково-ковиловими 

степами, байрачними лісами і заплавними луками [158]. 

В Харківському зональному окрузі значні площі широколистих лісів збереглися 

на підвищених ділянках правобережжя Сіверського Дінця і його приток. 

Переважають тут кленово-липові і дубові ліси. Трав'янистий ярус у цих лісах добре 

розвинений і складає 35-40 % покриття.  

Лісовий фонд Харківської області, за даними державного обліку, складає 419,4 

тис.га, у тому числі лісова площа 403,2 тис.га, з них вкриті лісом 381,5 тис.га. 

Лісистість території Харківської області складає 10,1%. Цей показник менше, чим в 

цілому по Україні (14%). За існуючим поділом лісів, близько 80% з них належать до 
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категорії захищених, по яких, за діючими нормативними документами, на цей час 

забороняється проведення рубок головного користування – сосни  та  дуба. У 

лісовому фонді області переважають твердолисті групи порід. Вони займають 

більше 173 тис.га, або 60,5 % від загальної площі лісів. Хвойні ліси займають площу 

98 тис.га (34,3 %), а м'яколисті – 5,2 %. До лісового фонду також віднесено також 

25,4 тис.га полезахисних лісових смуг, полезахисна лісистість яких становить 1 %. 

Луги представлені заплавними, засоленими і низинними видами. Болота 

зосереджені в долинах річок. Переважна їхня частина відноситься до евтрофних.  

Ліси області широко використовуються в культурно-оздоровчих цілях і мають 

велику рекреаційну цінність, виконуючи важливі соціальні функції, значення яких 

особливо важливе в такому густонаселеному регіоні. 

 

3.1.4 Кліматичні умови 

 

Клімат Харківської області помірно континентальний, при цьому 

континентальність зростає з північного заходу на південний схід. На формування 

клімату впливає цілий ряд факторів, особливо географічна широта, яка обумовлює 

кількість сонячної радіації, що отримує земна поверхня. Велике значення має 

атмосферна циркуляція. Це робить клімат нестійким, більш теплим зимою та 

помірним літом [159]. 

Клімат області характеризується широким переліком метеорологічних 

параметрів, найбільш вагомими з яких є атмосферний тиск, температура, опади та 

вітер. За рахунок сонячної радіації в атмосфері протікають різні фізичні процеси. 

Кількість тепла, що надходить за рахунок сонячної радіації, обумовлюється висотою 

сонця над горизонтом, тривалістю дня та станом атмосфери. 

По класифікації Б. П. Алісова [160], кліматичний район Харківської області 

розташований на границі двох кліматичних зон: середньої та південної. Значний 

вплив на клімат області виявляє смуга підвищеного тиску (вісь Воєйкова - 

Броунова) у вигляді вітрового розділу, що проходить через Харківську область по 
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лінії Харків-Кременчук, та зобов'язаний своїм походженням взимку переважно 

відрогам Сибірського, а влітку – Азорського антициклонів. 

Температурний режим на метеорологічних станціях Харківської області 

характеризується зростанням в бік потепління. Зміни середньодобової температури 

повітря вказують на те, що найбільші амплітуди характерні для зимового періоду 

відповідно кліматичної норми, особливо це відчутно у січні [161]. Встановлено, що 

найбільший вплив антропогенної діяльності на кліматичні умови території 

виявляється у збільшенні температури повітря. ЇЇ тенденція залежить від 

забудованості території, теплофізичних властивостей поверхонь. 

Середні річні суми опадів по області коливаються від 457 до 568 мм. По річній 

кількості опадів Харківська область відноситься до місцевості з достатнім середнім 

річним зволоженням. Розподіл опадів по місяцях і території нерівномірний. Він 

відрізняється за амплітудою коливань, за зміною у межах календарних сезонів. 

Річна кількість опадів коливається від 497 мм до 608 мм; середня кількість опадів 

становить 561 мм відповідно до кліматичної  норми опадів 529 мм [162].  

Отже, можна сказати, що в цілому в Харківській області спостерігається 

континентальний тип річного ходу атмосферних опадів, за яким їх максимальна 

кількість припадає на теплий період. Зміна температурного режиму і режиму опадів 

узгоджується зі змінами характеру циркуляції атмосфери в Атлантико-

Європейському регіоні, до якого відноситься і Україна, яка знаходиться під впливом 

Сибірського і Азорського максимумів. 

Слід зазначити, що в останні роки мали місце значні відхилення 

середньомісячних величин від багаторічних в напрямку збільшення. Так, у січні 

середньомісячна температура повітря перевищує середню багаторічну норму. За 

останні 25 років у більшості випадків січень відрізнявся нестійкою погодою із 

значним коливанням температури повітря, частими відлигами та перевищенням 

середніх багаторічних показників температури повітря на 2–5ºС. Також 

аномальними кліматичними умовами відзначається літній період. Одночасно 

відмічаються стихійні гідрометеорологічні явища: сильні зливи, дощі, град, 

снігопади з величинами від 50 до 70 мм, що призводить до значних збитків. 
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3.1.5 Гідрогеологічні умови 

 

Харківська область розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини та 

відрізняється великою кількістю підземних вод, хоча розподіл їх в межах області 

далеко не рівномірний. Накопиченню великих ресурсів підземних вод сприяли 

структурні та літологічні особливості території Харківської області, в межах якої по 

якості підземних вод у вертикальному розрізі виділяються дві зони: зони прісних та 

солоних вод. Зона прісних підземних вод, широко використовується для питних і 

господарських цілей, її глибина досягає 1000 м. Глибше залягає зона солоних вод і 

розсолів. Ці води становлять інтерес як промислова сировина, а також 

використовуються для лікувальних цілей [163]. 

Прісні питні води верхньої зони широко використовуються для 

водопостачання різних галузей економіки Харківської області, та представлені 

такими основними водоносними горизонтами: полтавським, харківським, 

бучаксько-канівським, крейдяно-мергельним та сеноман-нижньокрейдяним, 

розвиненим майже повсюдно, але не рівномірно. Мінеральні (лікувальні) води 

зустрічаються як серед прісних, так і високомінералізованих вод. 

Для цілей водопостачання основними є водоносні комплекси і горизонти у 

відкладаннях крейдової, палеогенової, неогенової і четвертинної систем. На півдні 

області експлуатуються підземні води тріасового і юрського водоносних комплексів 

[164]. За даними Харківської комплексної геологічної експедиції прогнозні запаси 

підземних вод області складають 3867,8 тис.м3/добу або 1411,7 млн. м3/рік, що 

складає 0,522 тис.м3/рік на 1 мешканця [165]. 

Гідрогеологічні умови Харківської області дозволяють вирішувати питання 

водопостачання населених пунктів практично в будь-якому районі області за 

рахунок підземних вод. Можливості екологічно-безпечного водопостачання із 

підземних джерел та дефіцит фінансових можливостей щодо розвитку 

водогосподарського комплексу вимагають поступового, послідовного та системного 

впровадження основних положень та принципів стратегії використання водних 

ресурсів [166]. 
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3.2 Дослідження гідрологічних і гідроморфологічних характеристик 

водних об’єктів Харківської області 

 

3.2.1 Гідрологічна вивченість річок 

 

На території Харківської області протікає 867 річок і тимчасових водотоків 

загальною довжиною 6405 км, із них 172 річки мають довжину більше 10 км і їх 

загальна протяжність складає 4655 км [167]. Всі річки і тимчасові водотоки 

відносяться до основних басейнів річок Сіверського Дінця і Дніпра, охоплюючи 

відповідно ¾ і ¼ частини області. 

Залежно від водозбірної площі басейну, річки поділяються на великі, середні і 

малі. До великих річок з площею водозбору понад 50 тис. км2 належить річка 

Сіверський Донець. До середніх річок, які мають площу водозбору від 2 до 50 тис. 

км2 належить шість річок – р.р. Оскіл, Уди, Лопань, Мерла, Оріль, Самара, їх 

загальна довжина в межах області складає 709 км. До малих річок належать всі інші 

річки із водозбірною площею менше 2 тис. км2 загальною кількістю 860 шт. та 

загальною довжиною 5323 км. Із них виділяються малі річки довжиною більше 10 

км кожна, яких нараховується 165 шт. загальною довжиною 3573 км [168]. 

Для з'ясування надійності наявних матеріалів по стоку та встановлення 

причин, що викликають його перекручування, був проведений гідрометричний і 

гідрологічний аналіз раніше опублікованих даних. В результаті виконаної роботи 

виявлений ряд погрішностей і внесені зміни у величини стоку. При гідрологічному 

аналізі в багатьох випадках виконано уточнення кривих витрат води, особливо в 

їхній верхній частині. В окремих випадках встановлювалося обґрунтоване 

застосування кривих витрат води попереднього або наступного років для підрахунку 

стоку за більш пізній період, та ступінь обґрунтованості екстраполяції кривих 

витрат води. Це дозволило в ряді випадків уточнити обчислений стік. Аналіз даних 

вимірювань, використаних при побудові кривих витрат, дозволив також уточнити 

криві витрат води [169]. 
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Розв'язання завдань екологічної безпеки, пов'язаних з використанням водних 

об'єктів, ґрунтується на даних гідрологічних спостережень, використання яких 

дозволяє з певною точністю здійснювати регулювання режимів роботи водосховищ, 

водогосподарських систем і каналів, здійснювати заходи щодо екологічного 

оздоровлення поверхневих вод, забезпечувати потреби населення і галузей 

економіки водними ресурсами. 

 

3.2.2 Гідрографічна характеристика суббасейну річки Сіверський Донець 

 

Сіверський Донець – самий значний правобережний приток річки Дон. Річка 

протікає по території Бєлгородської області Росії, Харківської, Донецької і 

Луганської областей України та Ростовської області Росії. Загальна довжина ріки – 

1053 км, у межах України – 709 км, у тому числі по Харківській області – 389 км. 

Площа водозбору – 98900 км2 [170]. Басейн річки складається з 1489 малих річок 

загальною довжиною 8,8 тис. км, з яких 11 мають довжину понад 100 км [171]. 

Середній ухил водної поверхні русла – 0,21 ‰. Загальне падіння річки – 230 м, 

середній ухил – 0,21 ‰. Гідрографічна мережа р. Сіверський Донець дуже 

розгалужена. В басейні ріки нараховується 510 річок, загальна довжина річкової 

мережі складає 15774 км, густота річкової мережі 0,16 м/км2 [172]. 

Басейн річки в плані витягнутий у верхів’ї з півночі на південь, у середній 

частині – з північного заходу на південний схід, у пониззі – з північного-північного 

заходу на південний-південний схід, його довжина від витоку р. Оскіл до гирла 

р. Сіверський Донець становить 612 км, середня ширина басейну – 162 км [173]. 

Руслові процеси, що спостерігаються на річках, мають наступні утворення 

[174]: 1) меандрування; 2) розмивів дна; 3) підмивів берегів; 4) замулення, 

утворення обмілин, заростання, заболочування берегів, обміління ділянок русла; 4) 

засмічення берегів, накопичення завалів дерев, топляків, плаваючого сміття. 

Меандрування відбувається в результаті підмиву берегів на вогнутих ділянках 

русла, переміщення розмитих ґрунтів за течією і відкладання їх на вигнутих 

ділянках, де швидкість течії уповільнюється. Із залишків меандр утворились 
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чисельні староріччя, заплавні озера, болота, що мають характерний видовжений і 

заокруглий вигляд, і розташовані переважно по лівобережній частині заплави [175]. 

Підмивання берегів з їх обвалами, підмивом і падінням дерев являється 

розповсюдженим явищем. У зв’язку зі зменшенням інтенсивності весняних повеней 

останнім часом, підмив і руйнування берегів також зменшилось, але на 

незакріплених берегах залишається високим. Замулення русла і проток, утворення 

обмілин, заростання, заболочування берегів спостерігається інтенсивно вздовж 

всього русла р. Сіверський Донець.  

Аналіз багаторічних коливань річного стоку в досліджуваних пунктах 

спостережень, показує, що синфазні коливання річного стоку спостерігаються на 

усіх пунктах, розташованих на р. Сіверський Донець, за винятком пункту 

Безлюдівка на р. Уди, де характер стоку піддається дуже великому впливу 

водогосподарської діяльності Харківського промислового вузлу [176]. 

Порівняння річного стоку за характерні періоди і цикли показують, що 

водність великих річок за останні 100-150 років не перетерпіла істотних 

односпрямованих змін. Цей висновок підтверджується й аналізом змін 

гідрометеорологічних факторів, зокрема, опадів, у коливаннях яких також 

спостерігається циклічність [177]. 

Середній багаторічний об’єм стоку р. Сіверський Донець в гирлі становить 

5,58 млрд. м3, об’єм стоку 95 % забезпеченості – 1,90 млрд. м3. Коефіцієнт 

зарулювання стоку 95 % забезпеченості ставками і водосховищами становить – 1,54, 

що свідчить про надмірне зарегулювання. Зарегулювання басейну р. Сіверський 

Донець досить значне. Басейн зарегульований 3942 ставками і водосховищами 

загальним об’ємом 2,93 млрд м3. Вкрай несприятливий вплив на річкові екосистеми, 

особливо на малі річки, спричиняє господарська діяльність, зокрема спрямлення 

русел річок, перекриття їх глухими дамбами та греблями, підсилення руслових 

процесів [178]. Всього в межах Харківської області в р. Сіверський Донець впадають 

111 річок усіх порядків, що мають довжину більше 10 км; із них 26 приток І порядку 

безпосередньо впадають в р. Сіверський Донець, 59 приток ІІ порядку, та 26 приток 

ІІІ та IV порядків [179]. 
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3.2.3 Гідроморфологічна характеристика річок водогосподарської ділянки 

р. Уди 

 

Водогосподарська ділянка річки Уди займає територію центрального 

економічного регіону Харківської області, регіону з широко розвиненою 

промисловістю. На території розташовано три міста: Харків, Дергачі, Люботин, 23 

селища міського типу та 242 сільських населених пункти. Річка Уди протікає по 

територіях чотирьох адміністративних районів Харківської області (Золочівський, 

Дергачівський, Харківський, Чугуївський) і по місту Харкову. 

Річки беруть початок в Бєлгородській області Росії та протікають у 

південному напрямку. Район представляє південно-західні відроги Середньо-руської 

височини. Поверхня являє собою полого-хвилясту рівнину, розчленовану густою 

мережею балок і ярів. Максимальні відмітки денної поверхні 220-230 м. В межах 

межиріччя Уди–Лопань і Уди–Рогозянка добре розвинена яружно-балкова мережа. 

Долини річок мають асиметричну будову: правий схил крутий та високий, 

лівий положистий і терасований та характеризується поступовим східчастим 

зниженням. На правих схилах розвинені балки із постійними водотоками. На лівих 

схилах – глибокі яри з крутими схилами та багатоступінчастими днищами. 

Загальна довжина р. Уди складає 164 км, із них в межах Харківської області – 

127 км; площа водозбірного басейну – 3894 км2, з них в Харківській області – 3460 

км2. Загальне падіння річки - 105 м, середній ухил складає 0,95 м/км, 

середньозважений ухил – 0,91 м/км. Середня висота водозбору 171,2 м [180]. 

Лісистість складає 10 %, заболоченість - 1 % [181]. 

Русло річки слабо звивисте, шириною від 6 до 8м, на окремих ділянках 20-35 

м, глибиною 0,1-0,8 м. В середній і нижній течії річище іноді розділяється на 

рукави, що утворюють острови і заростають очеретом. Дно річища переважно 

тверде, піщане, мулисте. Береги висотою від 0,2 до 1,5 м. 

Річка Уди має 17 приток довжиною більше 10 км: р. Рогозянка довжиною 25 

км [182], р. Криворотовка – 16 км [183], б. Уди (у с. Пересічне) або р. Люботинка – 

12 км [184], р. Лопань – 96 км [185], р. Лозовенька – 16 км, р. Харків – 77,6 км [186], 
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б. без назви – 12 км, р. Липец – 32 км, р. Липчик – 12 км, р. Муром – 34 км, б. без 

назви – 14 км, стр. В'ялий – 15 км, б. без назви – 13 км, р. Немишля – 27 км, 

р. Студенок І – 15 км [187], р. Роганка – 31 км [188], р. Студенок 2 – 15 км [189] 

загальною протяжністю 462,6 км, в т.ч. в межах Харківської області - 380 км. 

Гідрологічні параметри річок водогосподарської ділянки р. Уди наведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 – Гідрологічні параметри річок водогосподарської ділянки р. Уди 

Річка Модуль 

стоку, 

л/с*км2 

Об’єм стоку, млн. м3 Забір 

води, 

млн.м3 

Скид 

води, 

млн.м3 

50% 75% 95% 

Уди 4,41 483 382 279 72,1 244,4 

Рогозянка 3,00 15,0 11,0 6,65 - - 

Криворотівка 1,85 6,38 3,74 1,63 - - 

балка Уди 1,80 1,97 1,26 0,60 - - 

Лопань 1,93 84,1 60,5 35,6 2,23 173,4 

Лозовенька 1,40 2,71 0,24 0,16 - 0,002 

Харків 3,03 102 74,4 44,5 0,28 0,172 

Липець 2,90 21,8 15,5 8,99 - - 

Муром 2,95 19,8 14,1 8,18 - - 

В’ялий 3,30 6,24 4,46 2,58 - - 

Немишля 3,30 7,10 5,07 2,93 - 0,076 

Студенок 3,10 4,64 2,94 1,38 - - 

Роганка 2,05 4,64 3,17 2,80 - 0,42 

Основні гідроморфологічні характеристики річок водогосподарської ділянки 

річки Уди наведені в додатку Е. 

Водний режим річок визначається закономірностями внутришньорічної зміни 

основних складових водного балансу: опадів і випаровування. Нарівні з цими 

зональними факторами стоку на розподіл стоку впливають фактори азональні: 

геоморфологічна будова басейну, гідрогеологічні умови, орографічні і гідрографічні 

особливості території, характер ґрунтів, господарська діяльність. Лісистість та 

заболоченість території настільки незначні, що практично не впливають на розподіл 

стоку. Суттєвий вплив здійснює господарська діяльність. Зарегулювання стоку річок 

ставками та водосховищами спричинило зменшення норми стоку та більш 

рівномірний розподіл стоку в році. 
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Характер розподілу стоку річок (рис. 3.2) вкрай нерівномірний та у великій 

ступені визначається досить вираженою весняною повінню, а саме її тривалістю та 

часткою участі талих вод у річному стоці. 

 

Рисунок 3.1 – Розподіл стоку річок Харківської області  

В середньому, річний стік по сезонам року розподіляється, приблизно, 

наступним образом: - весна – 60-70 %; літо-осінь – 10-20 %; зима – 15-20 % [190]. 

Характерні витрати води річок по основним гідропостам наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 – Характерні витрати води по основним водпостам [178] 

Річка – пост  F,  

км2 

Qсер, 

см 

Макс. витрата Мін. витрата 

м3/с дата м3/с дата 

Уди – Золочів  395 1,17 108 11,16.04.63 нб 

100% 

1963 

Уди – Пересічне  905 2,91 153 23-24.03.71 нб 27.01-10.03 

1969 

Уди – Безлюдівка  3300 17,0 615 24.03.1971 1,39 27.08.1957 

Рогозянка – В.Рогозянка 52,0 0,16 32,0 31.03.1953 нб 54% 1957 

Лопань – Каз. Лопань 189 0,64 90,5 02.04.1941 нб 18% 11.06-18.08 

1960 

Харків – Циркуни  890 2,67 270 23.03.1971 0,02 10.09.1963 
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3.2.4 Характеристика штучно створених та істотно-змінених масивів 

поверхневих вод на території Харківської області 

 

На території Харківської області побудовано 57 водосховищ місткістю більше 

1 млн м3 загальною площею водного дзеркала 30415,1 га, повним об’ємом 1497 

млн м3 і корисним об’ємом 1357 млн.м3, які регулюють стік річок. Найбільші з них 

Печенізьке, Оскільське і Краснопавлівське. 

Практичні усі водосховища використовується комплексно (господарсько-

питне водопостачання, зрошення, енергетика, риборозведення, рекреація та ін.). 

Значна їх частина побудована для зрошення, іноді у поєднанні з риборозведенням 

або культурно-побутовими і рекреаційними потребами, деякі для технічного 

водопостачання [191,192]. Більшість використовується на умовах оренди. 

Печенізьке водосховище розташовано на р. Сіверський Донець на території 

Печенізького та Вовчанського районів Харківської області. Повний об’єм 

водосховища складає 383 млн м3, корисний об’єм – 341 млн м3. Площа дзеркала при 

нормальному підпірному рівні – 8620 га. Водосховище використовується для 

комунального, промислового і сільськогосподарського водопостачання, зрошення, 

риборозведення та рекреації [193]. Гідротехнічні споруди знаходяться на балансі КП 

«Харківводоканал». У ніжній б’єф водосховища здійснюються попуски води для 

забезпечення необхідної водності та рівнів води на р. Сіверський Донець для 

забезпечення питного водопостачання м. Харкова, а також для забезпечення 

санітарних витрат води р. Сіверський Донець на ділянці до гирла р. Уди [194]. 

Відносно рибогосподарського використання на Печенізькому водосховищі 

склався звичайний озерно-річковий літофільний комплекс риб, що являється 

об’єктом промислового рибальства [195]. В значній мірі виражене рекреаційне 

використання водосховища. На базі Печенізького водосховища та прилягаючих до 

нього лісових масивів створений комплекс закладів відпочинку та оздоровлення 

Вовчанськ – Печеніги – Кочеток [196]. Враховуючи те, що Печенізьке водосховище 

являється джерелом питного водопостачання м. Харкова, для цілей рекреації 

дозволена територія на північ від с. Мартове Печенізького району, тобто північна 
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частина водосховища. Заклади відпочинку розмістились в районі сіл Графське, 

Бугаївка, Металлівка, Старий Салтів Вовчанського району [197].  

З метою компенсації забору води в канал Сіверський Донець - Донбас, а також 

підтримки водності р. Сіверський Донець у період із травня по вересень 

здійснюються попуски води із Печенізького та Оскільського водосховищ, що 

забезпечує гарантовані витрати води у верхньому б'єфі Райгородської греблі не 

менше 22 м3/с [198]. Щорічно через турбіни ГЕС було пропускається 754,3 млн м3 

води та виробляється 19,3 млн кВт електроенергії, яка за допомогою підстанції 35/6 

кВт постачалась в мережу Харківобленерго [199]. Гідротехнічні споруди 

водосховища перебувають на балансі КП «Компанія «Вода Донбасу». 

Водоспоживачами Краснопавлівського водосховища являються наступні 

галузі: комунальне господарство, промисловість, зрошення, рибне господарство, 

сільські населені пункти, сільськогосподарські підприємства [200-203]. В зв’язку з 

тим, що Краснопавлівське водосховище відноситься до наливного типу, режим 

рівнів води водосховища залежить від своєчасного здійснення заходів по 

водообміну, стримуючим фактором якого слід відмітити значні енергетичні затрати 

на роботу групи дванадцяти насосних станцій для перекачування води із 

Кам’янського водосховища та підіймання її до Краснопавлівського водосховища на 

абсолютну висоту близько 65 метрів [204]. Згідно з графіком проектного режиму 

роботи водосховища, а також з урахуванням з Правилами його експлуатації, 

водообмін у Краснопавлівському водосховищі повинен відбуватися  двічі на рік – 

навесні та восени [205]. Гідротехнічні споруди знаходяться на балансі Управління 

каналу Дніпро-Донбас Держводагентства України. 

Важливою частиною водогосподарського комплексу Харківщини є сукупність 

водосховищ, що розташовані в північній частині Харківської області – Трав’янське 

об’ємом 22,2 млн м3, Муромське об’ємом 14 млн м3, В’ялівське об’ємом 10 млн м3, 

Рогозянське об’ємом 15 млн м3 та у границях м. Харкова Лозовеньківське об’ємом 5 

млн м3, основні характеристики яких наведені в табл. 3.3. Вони утворені для 

поповнення водності річок у маловодні сезони і затримування весняних вод, а також 

для зрошення, сільгоспводопостачання і рекреаційних цілей [206-210]. 
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Таблиця 3.3 – Перелік водосховищ водогосподарської ділянки р. Уди 

Назва 

водосховища 

Об’єм, 

млн. м3 

Площа, 

га 

Відомча 

належність 

Призначення 

Вільхівське 2,88 100 немає зрошення, рекреація, 

риборозведення 

В’ялівське 10,0 170 КП 

«Харківводоканал» 

риборозведення, 

рекреація 

Коробківське 0,82 23,0 Краснокутське 

МУВГ 

зрошення, 

риборозведення 

Лозовеньківське 4,00 100,0 КП «КВЛК» риборозведення, 

рекреація 

Муромське 14,0 408 Харківське МУВГ зрошення, рекреація, 

риборозведення 

Прудянське 1,00 37,5 Краснокутське 

МУВГ 

зрошення, 

риборозведення 

Рогозянське 15,0 602 Краснокутське 

МУВГ 

зрошення, рекреація 

риборозведення 

Слатинське 1,51 46,0 Краснокутське 

МУВГ 

зрошення, 

риборозведення 

Трав’янське 22,2 592 Харківське МУВГ зрошення, рекреація, 

риборозведення 

На даний час деяка частина малих водосховищ використовується в цілях 

риборозведення на підставі договорів оренди та режимів рибогосподарської 

експлуатації [211]. 

На території Харківської області розташовано 2538 ставків загальною площею 

13,17 тис га і загальним об'ємом 228,7 млн м3 [212]. За цільовим призначенням 

ставки використовуються переважно комплексно, а також окремо для інших потреб. 

За даними обстежень значна їх частина має незадовільний технічний стан. 

Замуленість ставків становить 10-25 %, а в південних районах – до 50-60 % [213]. 

Для подачі води в одну із найбільш густонаселених і розвинутих у 

промисловому відношенні, але найменш забезпечену водними ресурсами частину 

України: Донбас і Харківський промисловий регіон, побудований канал Дніпро–

Донбас [214], що обумовило необхідність впровадження заходів з оптимізації 

режиму його експлуатації [215]. Від Краснопавлівського водосховища убік 

м. Харкова бере початок водогін [216]. Також функціонує водовід від р. Сіверський 

Донець убік м. Харкова; водозабірні споруди розташовані біля смт. Кочеток [217]. 
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3.3  Стан функціонування водогосподарського комплексу Харківської 

області та визначення сучасних водогосподарських і екологічних проблем 

 

3.3.1 Розвиток водогосподарських систем в Харківській області 

 

Водне господарство являється галуззю, завданням якої є забезпечення потреб 

населення і народного господарства у водних ресурсах, збереження, охорона та 

відтворення водного фонду, попередження шкідливої дії вод і ліквідація її наслідків. 

Воно тісно пов’язане майже з усіма галузями економіки і пливає на розвиток та 

розміщення продуктивних сил. Особливо велике значення його у створенні 

необхідних соціальних і побутових умов життя населення [218]. 

В умовах глобальних антропогенних змін на перший план виходить водна 

безпека, яка полягає в такому розподілу води і водоємкості продукції, за якого не 

виникатиме загроза стабільності внаслідок водогосподарських і екологічних 

проблем та катастроф. Відповідно з цим постає необхідність в дослідженні 

ефективності використання водних ресурсів та вивченні впливу водного 

господарства на стан навколишнього природного середовища [219]. 

Розвиток водогосподарської діяльності, перш за все, було пов’язано  з 

практичними потребами суспільства у водних ресурсах. Водні об’єкти 

використовувались як шляхи сполучення, а пізніше – як джерела водопостачання та 

гідравлічної енергії, для рибного промислу, купання, господарсько-побутових 

потреб, скидання забруднених стоків тощо. 

З XII століття на річках України почали будуватися такі засоби використання 

водних ресурсів як водяні млини, що набули значного поширення в XVII-XIX 

століттях. У другій половині XIX століття на території України почалися водно-

меліоративні роботи. І вже із 1927 по 1932 роки за проектами Бюро водних 

досліджень було побудовано декілька водопідйомних гребель і водосховищ на 

річках Уди та Лопань. Для технічного водопостачання і благоустрою міста Харкова 

були побудовані Лозовеньківське і В’ялівське водосховища, а також три водозливні 
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греблі на річках міста: Гончарівська і Основ’янська на р. Лопань та Жихарська на 

р. Уди [220]. 

В зв’язку зі значним розвитком промисловості і міського господарства та 

ростом чисельності населення міста Харкова, виникло питання будівництва у 1934 

році водогону від р. Сіверський Донець із забезпеченням водоподачі до м. Харкова 

50 тис. м3 води на добу. У селища Кочеток на р. Сіверському Дінці був споруджений 

комплекс із водопідйомної греблі та фільтровальних і очисних споруд. В період 

1934-1937 років були проведені роботи по регулюванню русел річок в межах міста 

Харкова [221]. Також в цей період розширились напрями і масштаби використання 

водних ресурсів. 

Період з 1951 по 1965 роки  започаткував і визначив основні напрямки 

водогосподарської діяльності. В цей час водогосподарські заходи здійснювалися у 

межах окремих відомств, пов’язаних, головним чином, зі створенням водосховищ та 

меліорацією земель. Вони були у повному розумінні вузько «відомчі» та не 

скоординовані із заходами інших відомств [222]. 

З 1960 року у зв’язку з подальшим розвитком народного господарства та 

збільшенням потреби у водних ресурсах, збільшуються темпи будівництва 

водогосподарських систем та об’єктів [223,224]. Так, в 1960-1962 рр. в Харківській 

області були побудовані Печенізьке водосховище на р. Сіверський Донець та 

Оскільке водосховище на р. Оскіл для забезпечення безперебійним питним 

водопостачанням населення та галузей економіки Харківської і Донецької областей. 

Необхідність державної підтримки гідротехнічних проектів, а також 

управління процесом використання водних ресурсів обумовили офіційне визнання 

водного господарства як галузі економіки. В 1965 році було створено Міністерство 

меліорації і водного господарства, під головуванням якого з 1966 року в Україні 

почалося великомасштабне меліоративне  будівництво [225]. 

В зв’язку з цим і в Харківській області в період 1970-1979 років значними 

темпами виконувалися роботи по будівництву зрошувальних та осушувальних 

меліоративних водогосподарських систем. 
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З метою забезпечення водою маловодних регіонів Харківської і Донецької 

областей в 1986 році був втілений в життя амбіціозний проект по будівництву 

каналу Дніпро-Донбас разом із Краснопавлівським водосховищем. 

За весь час проведення водогосподарського будівництва в Харківській області 

було побудовано зрошувальних систем на загальній площі 82,4 га і осушувальних 

систем на загальній площі 11,8 га, а також введено в експлуатацію 57 водосховищ та 

1246 гідротехнічних споруд, призначених для зрошення та осушення. Схема 

розміщення меліоративних водогосподарських систем на території Харківської 

області наведена на рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Схема розміщення меліоративних водогосподарських систем 

Харківської області [226] 
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3.3.2 Структура використання водних ресурсів в Харківській області 

 

Водогосподарські проблеми тісно пов’язані з раціональним і комплексним 

водопостачанням чисельних галузей економіки та населення. Головним завданням в 

управлінні водним господарством є науково-обґрунтований розподіл водних 

ресурсів між водокористувачами з урахуванням пріоритетного забезпечення водою 

потреб населення [227]. 

Харківська область традиційно залишається великим промисловим центром та 

має в своєму розпорядженні потужний народногосподарський комплекс, 

представлений практично всіма галузями, наявними в економіці України. В 

структурі водокористування на галузь промисловості припадає 38 % від загального 

забору води по Харківській області [228]. 

На частку промисловості припадає 32 % від сумарного по Харківській області 

обсягу скидання забруднених стічних вод, або 91,9 млн м3. Особливо серйозну 

небезпеку представляють залпові (аварійні) скидання забруднених стічних вод [229]. 

В сільському господарстві стан у галузі зрошення земель значно знизився. 

Внутрішньогосподарські системи та мережі практично втратили господаря та сферу 

обслуговування. Це стало причиною зниження природної родючості землі, та 

призвело до збільшення не оброблювальних земель [230]. 

В систему житлово-комунального господарства входять підприємства по 

експлуатації джерел водопостачання, водозабірних вузлів і споруд, водопровідних, 

каналізаційних і теплових мереж, споруд водопідготовки, очистці стічних вод. 

Водопостачання м. Харкова здійснюється із трьох незалежних джерел, 

розташованих на значній відстані, як між собою, так і від міста: р. Сіверський Донець 

із Печенізьким водосховищем; Краснопавлівське водосховище; артезіанські 

свердловини. За рахунок цих трьох джерел водопостачання вирішується задача 

цілодобового та безперебійного водопостачання м. Харкова та інших споживачів 

Харківської області [231]. Всього в системі КП «Харківводоканал» експлуатується 

2657,9 км магістральних водоводів і водопровідних мереж, зокрема: магістральних 
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водоводів – 802,7 км (30,2 %); водопровідних мереж – 1855,2 км (69,8 %) [232]. 

Схема централізованого водопостачання м. Харкова наведена на рис. 3.4. 

Рисунок 3.3 – Схема централізованого водопостачання м. Харкова [233] 

Загальна протяжність мереж водовідведення складає 1638,9 км, із них 

1301,89 км складають каналізаційні мережі. Експлуатацією каналізаційних мереж і 

колекторів міста здійснює комплекс «Харківводовідведення». Також в м. Харкові 

експлуатується роздільна система водовідведення господарсько-побутових і 

промислових стічних вод, та окрема мережа зливової каналізації, яка обслуговується 

КП «Комплексом з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації».  

Всього в Харківській області нараховується 73 комунальних підприємств, які 

надають послуги населенню, підприємствам та організаціям по реалізації води. Для 

поліпшення стану забезпечення питною водою централізованим водопостачанням, 

рішенням Харківської обласної ради від 1 березня 2012 року № 350-VI затверджено 

програму «Питна вода Харківської області на 2012-2020 роки» [234]. 
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Водопостачання сільських населених пунктів, та сільськогосподарського 

виробництва забезпечується за рахунок підземних вод з артезіанських свердловин і 

шахтних колодязів. Забезпечення водопостачанням сільських населених пунктів 

залишається на низькому рівні. Тільки 271 сільський населений пункт від загальної 

кількості 1521 шт., мають відповідну мережу. При цьому централізованим 

водопостачанням забезпечено 218 тис мешканців, що складає 33,1 % від загальної 

кількості сільського населення. Для покращення ситуації, розроблена державна 

програма будівництва сільськогосподарських групових водопроводів [235]. Згідно 

Указу Президента України від 23.06.1998 № 670 «Про заходи щодо державної 

підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу» [236] та Постанови КМУ 

від 23.11.2000 № 1735 «Про Комплексну програму першочергового забезпечення 

сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим 

водопостачанням» [237] в області розроблена відповідна програма. 

Специфічною галуззю, поєднаною з водним господарством, є рибне 

господарство, яке характеризується рибогосподарським комплексом, що складається 

із поверхневих водних об’єктів та рибогосподарських технологічних водойм [238]. 

Водні об’єкти використовуються з метою відтворення водних живих ресурсів та 

вирощування товарної риби [239]. 

Для цілей гідроенергетики в Харківській області використовується Оскільська 

мала ГЕС потужністю 3680 кВт, середньорічне вироблення електроенергії якої 

становить 17 млн. кВт/год. Також впроваджується програма «Мала гідроенергетика 

Харківської області», згідно якої можна використовувати гідроенергетичний 

потенціал водосховищ з напорами 5-12 метрів для виробництва електроенергії. 

Також використовуються комплекти обладнання мікро ГЕС потужністю 5 кВт. На 

Печенізькому водосховищі ПАТ «Укргідропроект» розроблено передпроектну 

пропозицію будівництва малої ГЕС на потужністю 1020 кВт [240]. 

Аналізуючи стан функціонування водогосподарського комплексу Харківської 

області, можна сказати, що сформований комплекс є занадто складний із властивою 

йому територіальною, функціональною і галузевою структурою та відповідними 

органами управління та контролю. 
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Загальні запаси водних ресурсів Харківської області в середній по водності рік 

становлять 3,802 млрд м3, в тому числі місцевий стік (стік, що формується в межах 

області) – 2,078 млрд м3 і 1,432 млрд м3 - запаси підземних вод. 

Водозабезпеченість на одного жителя в середньому по області становить 0,74 

тис м3 води на душу населення в рік. У порівнянні цей показник по Україні 

становить 1,0 тис.м3 на рік (в Європі – 4,6 тис м3, у світі – 8,2 тис м3) [241]. При 

цьому водозабезпеченість Харківської області місцевими водними ресурсами в три 

рази нижче середньої по Україні. Інтенсивність (кратність) використання місцевого 

річного стоку досягає 1,2 рази, а для умов найбільш маловодних років – 3,5 разів, 

тоді як у середньому по Україні вона становить відповідно 0,6 і 1,4 рази. Дефіцит 

водних ресурсів покривається за рахунок багаторазового використання місцевого 

стоку річок, регулювання води водосховищами, перекидання води із басейну Дніпра.  

На рис. 3.5 представлена порівняльна характеристика забезпечення водними 

ресурсами України в цілому та окремих областей, в тому числі Харківської області 

 

Рисунок 3.4 – Забезпеченість водними ресурсами на душу населення в рік 

Для усунення територіальної і часової нерівномірності розподілу стоку 

водозабезпечення в Харківській області побудована велика кількість гідротехнічних 

споруд і водогосподарських систем, завдяки яким проводяться заходу по 

територіальному перерозподілу, внутрішньорічному і сезонному регулюванню 

стоку, попередженню шкідливої дії вод, а також інші водогосподарські заходи [242]. 

Динаміка водокористування за період з 1990 по 2019 роки, представлена на 

рис. 3.6, показує, що в Харківській області спостерігається тенденція до зменшення 
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забору води та її використання, що пов’язане зі спадом попиту на виробничі цілі. На 

рис. 1.5 видно, що з 1990 по 2019 рік забір води зменшився майже удвічі. Загальна 

динаміка спаду порушується лише в період 2011-2016 років, коли забір води 

збільшився на 15 % від попередніх років [243]. 

 

Рисунок 3.5 – Динаміка водокористування в Харківській області 

Із водних джерел Харківської області у 2019 році було забрано 295,2 млн м3 

свіжої води. Із загального обсягу води забір з поверхневих водних джерел становить 

263,1 млн м3, або 89 % від загального забору з природних водних об’єктів (рис. 3.6). 

Забір води з підземних джерел становить 32,1 млн м3 (11,0 % від загального забору). 

 

Рисунок 3.6 – Розподіл забору води із поверхневих та підземних джерел 
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Безпосередньо із русла р. Сіверський Донець мають забір води 15 

підприємств-водокористувачів із загальним забором води у 2019 році, який склав 

168,47 млн м3. Вдвічі менший забір води (87,52 млн м3) здійснюється 

підприємствами, розташованими на водогосподарській ділянці р. Уди. На рис. 3.7 

наведена порівняльна характеристика розподілу забору води з поверхневих джерел. 

 

Рисунок 3.7 – Розподіл забору води з поверхневих водних об’єктів 

Використання свіжої води на всі потреби у 2019 році склало 258,4 млн м3, або 

88 % від загального водозабору. При цьому втрати води при транспортуванні від 

водних джерел до водоспоживачів склали 82,6 млн м3, або 28 % від забраної води. 

Значне використання води здійснюється в басейні Сіверського Дінця, об’єм забору в 

якому склав 287,3 млн м3, або 97 % від загального використання по області, значно 

менший – в басейні Дніпра, та складає 7,9 млн м3, або 3 %  від загального забору. 

Основний напрямок водокористування – господарсько-питне водопостачання, 

на яке використано 112,8 млн м3, або 44 % від загального обсягу використання, та 

виробничі потреби – 138,9 млн м3, або 54 %. На зрошення земель та 

сільськогосподарське водопостачання відповідно використано 4,29 млн м3 та 3,37 

млн м3, що становить 1,7 та 1,3 %. Використання для ставково-рибного господарства 

склало 6,32 млн м3, або 2,4 % від загального використання води (рис. 3.8). 
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Витрати води в системах оборотного та повторно-послідовного 

водопостачання по Харківській області у 2019 році склали 921,3 млн м3.  

 

Рисунок 3.8 – Використання води за основними напрямками 

Із населених пунктів найбільшим споживачем води є місто Харків. Щодоби із 

р. Сіверський Донець, Краснопавлівського водосховища і численних артезіанських 

свердловин до нього подається близько 550 тис м3 води. Так за 2019 рік по 

м. Харкову було використано 124,5 млн м3 води. 

Одним із основних джерел надходження забруднюючих речовин 

антропогенного походження являються зворотні стічні води. Протягом 2019 року 

було скинуто 286,2 млн. м3 зворотних вод. Характеристика стану водовідведення по 

основних галузях економіки приведена на рис. 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Характеристика стану водовідведення по основним галузям 
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По промисловості скинуто 104,7 млн. м3, що складає 32,2 % від загального 

скиду. В комунальному господарстві скинуто 216,7 млн. м3, або 66,7 %, у сільському 

господарстві скинуто 2,7 млн. м3. Найбільший об’єм зворотних вод було відведено 

підприємствами м. Харкова та Харківського району, перш за все комплексами 

біологічної очистки Диканівським та Безлюдівським. 

Основними забруднювачами поверхневих водойм в Харківській області є 

підприємства промисловості та житлово-комунального господарства [244]. 

Результати аналізу за узагальненим показником забрудненості зворотних вод 

показали наявність великих проблем з очисткою зворотних вод підприємствами 

комунального господарства та поверхневим стоком із сільськогосподарських і 

урбанізованих територій. При цьому в абсолютній більшості випадків такі стоки 

скидаються неочищеними або недостатньо очищеними, завдаючи непоправної 

шкоди водним екосистемам та забруднюючі малі річки. 

Враховуючи вищевикладене, можна сказати, що найбільш високий ступінь 

експлуатації водних ресурсів (більш 80%) склався на Удянській водогосподарській 

ділянці суббасейну Сіверського Дінця. На ній практично немає надто значних 

вільних ресурсів води, які можна було б залучити до використання. Це викликає 

необхідність регламентації в режимі використання водних ресурсів і особливого 

обліку водного ресурсу при визначенні перспектив розвитку та розміщення. 

Слід підкреслити, що за досить короткий період на території Харківської 

області була побудована значна кількість гідротехнічних споруд і 

водогосподарських систем, направлених на забезпечення водою населення, 

промисловості та сільського господарства, а також зменшення шкідливого впливу 

вод. Але на сьогодні ці комплекси застаріли, об’єми нових водогосподарських та 

водоохоронних заходів різко зменшилися, а експлуатація діючих гідротехнічних 

споруд погіршилась. Все це призвело до деградації водних ресурсів та зниження 

саморегулюючої здатності річок, що вимагає розроблення відповідних заходів, 

направлених на екологічну безпеку водогосподарських систем [245]. 

Автором роботи проведено детальне вивчення водогосподарського комплексу 

Харківської області та виділено 70 водогосподарських систем (табл Б.1). 
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3.3.3 Визначення сучасних водогосподарських і екологічних проблем 

 

Серед сучасних наукових праць, присвячених проблемам використання 

водних ресурсів можна відзначити колективну працю В.І. Вишневського, В.А. 

Сташука, А.М. Сакевича [246], присвячену водогосподарсько-екологічним 

проблемам України, та видання під редакцією А.Б. Яцика і В.М. Хорєва [247], що 

присвячено комплексній характеристиці та проблемам розвитку водного 

господарства України. 

Сучасні водогосподарські і екологічні проблеми охоплюють різні аспекти 

розвитку та територіальної організації водного господарства - соціальні, екологічні, 

економічні, організаційно-технічні, інституціональні та управлінські [248]. 

Найбільший вплив на життєдіяльність суспільства має соціальний аспект, 

який пов’язаний зі справедливим та невід’ємним  правом доступу населення до 

безпечного гарантованого водопостачання, правом на чисту якісну воду, на 

забезпечення санітарних умов водопостачання тощо. Серед причин, які зумовлюють 

таке становище, на перше місце ставиться низька середньорічна забезпеченість 

водними ресурсами та нерівномірність їх розподілу по території [249]. Тому 

вирішення проблем водозабезпечення тривалий час йшло екстенсивним шляхом за 

рахунок великомасштабного регулювання річкового стоку для перерозподілу 

водних ресурсів, створення великої кількості штучних водойм. 

Екологічний аспект пов'язаний із таким негативним впливом діяльності 

людини як забруднення, засмічення та виснаження водних ресурсів. Екологічно 

незбалансована господарська діяльність, залучення значних водних ресурсів на 

потреби виробничої сфери та їх забруднення, змивання із сільськогосподарських 

угідь та урбанізованих територій, штучна зміна природного режиму водних об'єктів 

призвели до того, що деградаційні процеси почали переважати над 

самовідновлювальною та самоочисною здатністю водних систем. Найгірша 

екологічна обстановка склалася в басейні річки Уди, на території якого 

розташований так званий Харківський промисловий центр, де зосереджено більше 

70 відсотків забору води та скидання забруднюючих стічних вод. Надмірне 
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забруднення водних ресурсів призвело до прогресуючої евтрофікації та деградації 

річок, що зумовлює погіршення питного водопостачання населення, призводить до 

виникнення заморів риб та ускладнює використання водних ресурсів. 

Економічний аспект водогосподарських проблем включає такі проблеми, як 

залежність економічного розвитку від обсягів водокористування [250]. Основними 

показниками раціонального використання і водних ресурсів є водокористування, 

водовідведення, введення в дію споруд для очистки стічних вод, установок для 

збору сміття та забруднюючих речовин [251]. Існуючі проблеми в основному 

пов’язані з нераціональним використанням водних ресурсів, водомісткістю 

промислового виробництва, недосконалістю систем водопостачання та 

водовідведення, відсутністю систем оборотного та повторного водопостачання та 

великими обсягами втрат води при транспортуванні [252]. 

Інституціональний аспект пов’язаний з великою кількістю законодавчих та 

нормативно-правових актів, які більшим чином застарілі і не відповідають сучасним 

вимогам. В багатьох випадках прийняті законодавчі акти суперечать один одному. У 

правовій доктрині виділяється окрема галузь права, як водне право. Його джерелами 

є значна кількість законодавчих і нормативних актів, що регулюють водні відносини 

та правові аспекти у сфері охорони вод та відтворення водних ресурсів [253] 

Управлінський аспект пов'язаний із чинною системою управління водним 

господарством, яка має складну, багатовідомчу і багаторівневу структуру. Вона 

виражена галузевою і адміністративно-територіальною спрямованістю, наслідком 

чого є незбалансований механізм водокористування, охорони вод і відтворення 

водних ресурсів [254]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Досліджено фізико-географічні та кліматичні умови формування 

екологічного стану водних об’єктів Харківської області, досліджено гідрологічні і 

гідроморфологічні характеристики річок та озер, визначено особливості формування 

екологічного стану водних екосистем. Встановлено, що на формування стоку річок 

впливає цілий ряд факторів. 
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2. Водний режим річок визначається закономірностями внутрішньорічної 

зміни основних складових водного балансу – опадів і випаровування. На рівні з 

цими зональними факторами стоку на розподіл стоку по сезонах і місяцях 

впливають фактори азональні: геоморфологічна будова басейну, гідрогеологічні 

умови, орографічні і гідрографічні особливості території, характер ґрунтів, 

рослинний покрив, господарська діяльність в басейні річки. 

3. Проведено аналіз функціонування водогосподарського комплексу 

Харківської області, який представлений підприємствами промисловості, житлово-

комунального господарства та сільськогосподарськими організаціями. Встановлено 

в Харківській області 70 водогосподарських систем, які представляють собою 

структурні комплекси річок, водосховищ, ставків та гідротехнічних, водозабірних і 

каналізаційних споруд. Із них 17 водогосподарських систем знаходяться на 

водогосподарській ділянці р. Уди. 

4. Підкреслено, що найгірша екологічна обстановка склалася на 

водогосподарській ділянці річки Уди, на території якої розташований так званий 

Харківський промисловий центр, де зосереджено більше 70 відсотків забору води та 

скидання забруднюючих стічних вод. 

5. Результати аналізу показали наявність великих проблем з очисткою 

зворотних вод підприємствами комунального господарства та поверхневим стоком 

із сільськогосподарських і урбанізованих територій. 

6. Встановлено, що сучасні водогосподарські проблеми охоплюють різні 

аспекти розвитку та територіальної організації водного господарства - соціальні, 

екологічні, економічні, організаційно-технічні, інституціональні та управлінські. 

Серед причин, які зумовлюють таке становище, на перше місце ставиться низька 

середньорічна забезпеченість водними ресурсами та нерівномірність їх розподілу по 

території. 

Основні результати проведених досліджень за даним розділом наведені у 

публікаціях автора: [168, 169, 174, 177, 179, 180, 191, 192, 204, 211, 223, 224, 228, 

231, 243, 244, 248, 249, 250]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЛЯНКИ р. УДИ 

 

4.1 Аналіз екологічного стану водних об’єктів р. Уди 

 

4.1.1 Інтегральна оцінка якості поверхневих водних об’єктів за індексом 

забрудненості вод 

 

Екологічне благополуччя поверхневих вод можливе тоді, коли якість води 

розглядається в першу чергу як умова існування водних екосистем. Отже 

водогосподарська діяльність повинна бути спрямована не лише на забезпечення 

вимог певних галузей господарської діяльності, але й на збереження природних вод. 

Склад і властивості поверхневих вод формуються під впливом кліматичних, 

гідрологічних, гідрогеологічних, геоморфологічних, геохімічних, антропогенних та 

інших чинників [255]. Сучасний стан поверхневих вод вимагає розробки нових 

наукових інструментів для визначення пріоритетності впровадження 

природоохоронних заходів. Однім з найбільш ефективних і дієвих методів 

визначення рівня екологічної небезпеки є оцінки екологічного стану [256]. 

Водогосподарська ділянка р. Уди має транскордонне значення і протікає 

територією великого індустріального центру України, який характеризується 

високим антропогенним навантаженням. Тому визначення екологічного стану 

водотоків р. Уди є дуже актуальним [257].  

Для встановлення якості води використовуються інтегральні оцінки за 

гідрохімічними показниками, серед яких найпоширенішим є індекс забрудненості 

води (ІЗВ). Оцінка якості води виконується за наступними 7 класами: дуже чиста; 

чиста; помірно забруднена; забруднена; брудна; дуже брудна; надзвичайно брудна. 

Розрахунок ІЗВ здійснюється за 6 основними характеристиками складу вод, а 

також додатково тими, що мають найбільші відносні перевищення концентрації 

(відношення Сі/ГДКі) [258]. 
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Під час розрахунків використовувались дані спостережень за гідрохімічними 

показниками якості води лабораторії Харківського регіонального управління водних 

ресурсів за 2017 рік по діючим створам, які включені до «Програми моніторингу 

довкілля в частині здійснення Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням 

водних ресурсів контролю якості поверхневих вод». Узагальнене значення ІЗВ по 

досліджуваним пунктам спостережень представлене на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Узагальнене значення ІЗВ по пунктам спостережень 

водогосподарської ділянки р. Уди 

За результатами розрахунків встановлено, що на постах спостережень, які 

знаходяться на річках Уди, Лопань і Харків на кордоні з Росією (с. Окоп, с. Козача 

Лопань і с. Стрілече) клас води відповідно до розрахованих ІЗВ практично 

однаковий і дорівнює 1,64-1,81, що відповідає III класу якості (помірно-забруднена). 

Далі по довжині в середній течії річок Уди, Лопань і Харків якість води 

погіршується до IV класу (забруднена). Індекс забрудненості вод складає 2,51-2,56. 

Найгірша якість води встановлена по постам спостережень, які знаходяться на 

річках Уди і Лопань в межах м. Харкова, а також на пункту, розташованому в 

гирловій точці р. Уди – смт. Есхар. По ним ІЗВ складає від 4,49 до 5,59, клас якості – 

V (брудна). При цьому перевищення концентрацій встановлено по наступним 

речовинам: по нітритам – 9,20, амоній-іонам – 7,13, міді – 7,25, БСК5 – 2,25, 

нафтопродуктам – 4,00. На рис. 4.2. представлено розподіл кратності перевищень 

ГДК у водних об’єктах по дослідженим моніторинговим пунктам спостережень. 
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Рисунок 4.2 – Розподіл кратності перевищення ГДК по пунктам спостережень 

Встановлено, що для найбільш забруднених ділянок річок Уди та Лопань, 

розташованих в межах м. Харкова, перевищення відбувається по амоній-іонам, 

нітритам та БСК5. Так, в пункту р. Лопань – м. Харків встановлено перевищення 

ГДК по: розчиненому кисню – 0,83, БСК5 – 2,15, нітритам – 5,13, амоній-іонам – 

6,85, міді – 6,08. По пункту р. Уди – смт. Хорошеве перевищення ГДК практичні так 

ж самі: по розчиненому кисню – 0,92, БСК5 – 2,25, нітритам – 9,20, амоній-іонам – 

7,13, міді – 6,08. Показник БСК5 визначає рівень забруднення органічними 

речовинами та залежить від об’ємів та концентрації скинутих стічних вод точкових 

джерел забруднення, а також дифузних джерел забруднення від урбанізованих та 

селітебних районів м. Харкова [235]. 

Дещо відрізняється показник перевищення ГДК по пункту р. Харків – 

м. Харків: по розчиненому кисню – 0,77, БСК5 – 1,89, міді – 4,75, нітритам – 2,45, 

хрому – 2,50, нафтопродуктам – 3,00. Перевищення по нафтопродуктам 

обумовлюється тим, що при розрахунку вибираються шість найбільш 
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забруднюючих речовин, і внаслідок відсутності у складі води азотовмісних сполук 

до обробки ІЗВ були включені нафтопродукти. При цьому в пунктах спостережень, 

розташованих вище м. Харкова, перевищення ГДК незначні, та відбуваються по 

міді, хрому та марганцю. Так, по пункту р. Уди – с. Окоп кратність перевищення 

концентрацій встановлена по розчиненому кисню – 0,81, БСК5 – 1,45, міді – 2,50, 

залізу загальному – 1,60, хрому – 1,45, марганцю – 2,00. В пункту р. Уди – 

смт. Пересічне перевищення складає по розчиненому кисню – 0,78, БСК5 – 1,59, міді 

– 5,50, хрому – 3,00, марганцю – 2,15, нафтопродуктам – 3,00. Майже ідентичні 

показники перевищення встановлені по пункту р. Лопань – с. Козача Лопань по 

розчиненому кисню – 0,82, БСК5 – 1,55, міді – 2,75, залізу загальному – 2,05, хрому 

– 2,00, марганцю – 2,00, нафтопродуктам – 2,00. 

Останнім пунктом спостережень являється р. Уди – смт. Есхар. Перевищення 

ГДК встановлено по: розчиненому кисню – 0,83, БСК5 – 2,03, міді – 7,08, нітритам – 

8,87, марганцю – 4,09, нафтопродуктам – 4,00. Таке значне перевищення основних 

показників пояснюється тим, що даний пункт знаходиться на ділянці р. Уди де 

фіксуються всі забруднюючі речовини, що надходять зі всієї водозбірної площі. 

Із усіх пунктів спостережень найнижчий рівень перевищення концентрацій 

ГДК встановлено по пункту р. Харків – с. Стрілече: розчинений кисень – 0,80, БСК5 

– 1,50, мідь – 3,00, хром – 2,00, марганець – 1,80, сульфати – 2,00. 

В роботі [259] відмічається про великий вплив річки Уди на формування 

хімічного складу вод р. Сіверський Донець по азотовмісним сполукам. Концентрації 

амонійного азоту підвищуються у створах нижче від міст, а найбільше забруднення 

відмічене в р. Сіверський Донець нижче впадіння р. Уди. Збільшення концентрацій 

становить по сполукам фосфатів і по нафтопродуктам. Дослідження впливу 

урбанізованих територій в суббасейні Сіверського Дінця на формування кисневого 

режиму показали спроможність екосистеми до самоочищення [260].  

Крім Індексу забрудненості вод (ІЗВ) при інтегральних оцінках широко 

використовуються модифікований ІЗВмод та коефіцієнт забруднення χ. В роботі [261] 

проведено оцінку якості поверхневих вод басейн р. Уди за трьома інтегральними 

показниками: ІЗВ, ІЗВмод, χ за багаторічний період 2000-2014 рр., згідно якої 
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встановлено найбільш гірші показники на річках в межах м. Харкова. Встановлено, 

що клас якості води води на р. Уди відповідає V «брудна» та VI «дуже брудна», а 

зміни показників якості води відбуваються без будь-яких часових закономірностей. 

Згідно із коефіцієнтом забрудненості χ якість води погіршується по довжині річок 

від кордону з Росією до гирла. При цьому по посту на р. Уди – смт. Хорошеве 

забрудненість кваліфікується як «катастрофічне». Далі по довжині р. Уди у 

смт. Есхар якість води трохи покращується, що обумовлено самоочищенням річки 

на протязі течії вздовж русла річки довжиною близько 40 км. 

Також екотоксикологічна оцінка якості води за показником ураженості водної 

екосистеми, результати якої представлені в роботі [262], свідчить про значний 

рівень забруднення водних об’єктів токсичної дії. При цьому найбільше значення 

коефіцієнту уразливості Ку встановлене по пунктам р. Уди у смт. Хорошеве нижче 

м. Харкова; р. Уди у смт. Есхар; р. Лопань в м. Харкові, що пояснюється значним 

антропогенним навантаженням. 

 

4.1.2 Оцінка якості поверхневих вод за відповідними категоріями 

 

При дослідженні питань формування якості води та факторів, що впливають 

на якість вод, особлива увага приділяється Методиці екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями. 

Оцінка якості води визначається за індексами блоку показників сольового 

складу води (І1), блоку трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників (І2) 

та блоку специфічних показників токсичної і радіаційної дії (І3). Екологічний індекс 

якості води, як і блокові індекси, обчислювався для середніх і для найгірших 

значень категорій окремо: ІЕсер та ІЕмах. 

Екологічний стан річки Уди в с. Окоп відповідає 3 категорії (гарний стан) і 2 

класу якості (гарний стан). Відповідно до значення максимального екологічного 

індексу відповідає 5 категорії (незадовільний стан) і 3 класу якості (задовільний 

стан). Динаміка зміни якісного стану р. Уди в с. Окоп за період з 2000 по 2017 рр. 

представлена на рис. 4.3. 



112 
 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
11

20
13

20
15

20
17

З
а
ч

ен
н

я
 е

к
о
л

о
гі

ч
н

о
го

 і
н

д
ек

су

Іeсер

Іemax

 

Рисунок 4.3 – Динаміка зміни якісного стану річки Уди в с. Окоп 

Значення середнього екологічного індексу для річки Уди в смт. Пересічне за 

період з 1971 року по 2017 рік відповідає 3 і 4 категоріям (гарний і задовільний стан) 

та 2 і 3 класам якості (гарний і задовільний стан). Значення максимального 

екологічного індексу відповідає 5 і 6 категоріям (незадовільний і поганий стан) та 3 і 

4 класам якості (задовільний і поганий стан). Динаміка зміни якісного стану річки 

Уди в смт. Пересічне за період з 1971 року по 2017 рік представлена на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Динаміка зміни якісного стану річки Уди в смт. Пересічне 

Значення середнього екологічного індексу для річки Уди в смт. Хорошеве за 

період з 1971 року по 2017 рік відповідає 4 категорії (задовільний стан) та 3 класу 

якості (задовільний стан). Значення максимального екологічного індексу відповідає 
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6 категорії (поганий стан) та 4 класу якості (поганий стан) (рис. 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Динаміка зміни якісного стану річки Уди в смт. Хорошеве  

Оцінка екологічного стану річки Уди в смт. Есхар за період з 1964 року по 

2017 рік показала, що річка знаходиться в поганому стані. Значення середнього 

екологічного індексу відповідає 4 категорії (задовільний стан) і 3 класу якості 

(задовільний стан). Значення максимального екологічного індексу відповідає 6 

категорії (поганий стан) і 4 класу якості (поганий стан) (рис. 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Динаміка зміни якісного стану річки Уди в смт. Есхар  

Із побудованих залежностей видно, що зміни екологічного індексу ІЕ носять 

стрибкоподібний характер, причому спостерігається тенденція до збільшення його 

величини з 1964 до 1978 року, стабілізацію змін з 1979 по 1992 рік, та поступове 
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збільшення значення з 1993 по 2017. Оцінка екологічного стану річки Уди за 

значеннями екологічного індексу показала погіршення за довгостроковий період. 

Якісний стан річки погіршується від кордону з Росією до гирла [263]. 

Для підтвердження припущення впливу річки Уди на якість річки Сіверський 

Донець, в роботі [264] було досліджено динаміку індексів І2 та І3 (складові яких є 

основними забруднювальними речовинами поверхневих вод р. Уди) за течією річки 

та багаторічну динаміку індексів у вихідному створі смт. Есхар (рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Динаміки зміни індексів І2 і І3 вздовж течії р. Уди 

Значне підвищення значення трофо-сапробіологічного (еколого-санітарного) 

індексу І2 із 3,7 до 5,1 в створі р. Уди – смт. Хорошеве пояснюється безпосереднім 

антропогенним впливом на екосистему річки Уди внаслідок надходження азоту 

амонійного та сполук фосфору внаслідок недостатньої очистки господарсько-

побутових стічних вод. Далі за течією зберігається дана тенденція до гирла р. Уди у 

смт. Есхар (зменшення величини індексу складає лише 0,4). 

Щодо динаміки індексу вмісту специфічних речовин токсичної І3, то 

зростання його до 4,8 у створі нижче м. Харкова є наслідком надходження СПАР та 

нафтопродуктів із стічними водами, а також дифузних джерел забруднення. Проте 

на відміну від І2, зменшення значення І3 у гирлі р. Уди у смт. Есхар склало 1,0. 

Таким чином, вплив р. Уди на формування гідрохімічного режиму р. Сіверський 

Донець переважно полягає у зростанні величини трофо-сапробіологічного індексу 

І2, та в деякій мірі  індексу специфічних речовин і токсичної дії І3. 
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4.1.3 Визначення екологічного стану водних екосистем за результатами 

гідробіологічних досліджень 

 

Гідробіологічні методи ведення моніторингу мають деякі особливості. За їх 

допомогою порівняно не важко виявити зміни в структурі угруповань, які викликані 

раптовим зниженням чи появою декількох основних видів чи груп. Системні 

гідробіологічні дослідження на р. Сіверський Донець являються не тільки 

обов’язковою умовою проведення повноцінного моніторингу екологічного стану 

водних об’єктів, але й мають визначну роль у обґрунтуванні водоохоронних заходів, 

спрямованих на збереження усього комплексу біологічного різноманіття. 

За результатами аналізу ретроспективних даних гідробіологічних досліджень, 

проведених на р. Сіверський Донець було виявлено певні закономірності розвитку 

гідробіонтів в залежності від рівня антропогенного навантаження, що відповідно 

являлось індикатором змін екологічного стану водних об’єктів. Результати 

експедиційних досліджень української частини р. Сіверський Донець, які були 

отримані у 2010-2011 р.р. УкрНДІЕП, а також використані багаторічні дані 

державного моніторингу вод із визначенням екологічного стану суббасейну 

Сіверського Дінця наведені у відповідній монографії [265]. Результати досліджень 

стали основою для розробки «Проекту оновленої Міжрегіональної екологічної 

програми з охорони та використання вод басейну р. Сіверський Донець в межах 

Харківської області» [266]. 

Автором спільно із фахівцями Сіверсько-Донецького басейнового управління 

водних ресурсів та разом із Краматорською міською громадською організацією 

«Фонд розвитку громади» у 2015 році в рамках проекту «Екологічний моніторинг 

стану поверхневих водних об’єктів Харківської і Донецької областей на основі 

гідробіологічних досліджень та біоіндикації» виконано гідробіологічні дослідження 

в суббасейні Сіверського Дінця та підготовлено відповідний збірник [267]. 

Результати досліджень були основою для розробки Техніко-економічного 

обґрунтування «Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного 

стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях» [268]. 
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Отримані в ході експедиційних досліджень результати свідчать про існування 

тісного зв’язку між впливом природних і антропогенних факторів на біотичні 

процеси екосистеми, а саме: щільність популяцій, динаміку видової структури, 

поведінкові особливості. Так фактори середовища, як світло, температура, водний 

режим, біогенні елементи (макро- і мікроелементи), солоність і інші, мають 

функціональну важливість для організмів на всіх основних етапах життєвого циклу. 

Залежно від впливу різних природних і антропогенних факторів, у водоймі 

формуються різноманітні екологічні групи водоростей з певним складом видів [269]. 

 За результатами досліджень було знайдено 48 видів водоростей з 6 відділів 

(Cyanophyta, Pyrrophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta, Xanthophyta), По 

створам спостережень водорості розподілені наступним чином (табл. 4.1): 

Таблиця 4.1 – Розподіл водоростей по створам спостережень  

№ Створи спостережень Місяць Кількість водоростей, % від загальної 

кількості знайдених водоростей 
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1 р. Сіверський Донець, 

872 км, Печенізьке 

водосховище, гребля 

червень - 0,4 4,5 - 95,1 - 

липень 12,2 - 24,8 - 63,0 - 

серпень 96,4 0,9 - - 2,7 - 

2 р. Уди, 3 км, гирло, 

смт. Есхар 

червень -  - 6,6 - 93,4 - 

липень 27,5 - 7,7 0,3 63,3 1,2 

серпень 45,6 - 6,6 1,5 46,3 - 

3 р. Сіверський Донець, 

813 км, нижче 

впадіння р. Уди, 

смт. Есхар 

червень - - 19,4 - 80,6 - 

липень 19,7 - 10,1 - 64,8 - 

серпень 47,0 - 3,3 1,2 48,5 - 

4 р. Сіверський Донець, 

630 км, нижче каналу 

Дніпро-Донбас,  

с. Співаківка 

червень - - 17,9 - 79,3 2,8 

липень 47,6 - 1,6 - 50,8 - 

серпень 57,8 - 7,1 - 35,1 - 

5 Краснопавлівське 

водосховище, 216 км 

червень 91,1 - 7,1 - 1,8 - 

липень 90,8 - 7,6 - 1,7 - 

серпень 96,1 - 1,5 - 2,4 - 
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Взагалі було відібрано та оброблено 36 проб води на визначення чисельності 

та вміст біомаси. Водорості вивчали у живому стані. Проби були згущені методом 

фільтрації через мембранний фільтр «Владіпор». Ідентифікація та підрахунок 

чисельності водоростей виконувався у камері Горяєва об’ємом 0,9 мм3 у мікроскопі 

Leica 2000. Для якісної обробки водоростей використовувався «Определитель 

пресноводных водорослей СССР» [270]. 

Загалом по всіх створах спостережень провідна роль у формуванні кількісних 

показників фітопланктону належить зеленим водоростям (Chlorophyta) (79-95% від 

загальної чисельності знайдених кліток), що характерно для даного періоду пори 

року. Впродовж періоду спостережень у зв’язку зі зміною температурного режиму 

повітря та води поступово змінювались види домінуючих водоростей. Станом на 

серпень абсолютним домінантом були синьо-зелені водорості (Cyanophyta). 

У верхній та середній течії р. Сіверський Донець, а також у р. Уди найбільш 

різноманітно представлені зелені водорості (Chlorophyta) - до 24 видів, серед яких за 

кількістю видів домінує клас протококкових водоростей Protococcophyceae. Далі 

йдуть діатомові водорості (Bacillariophyta) – до 10 видів та синьо-зелені водорості 

(Cyanophyta) – 9 видів.  Інші відділи представлені значно меншою кількістю видів 

евгленові (Euglenophyta) – 3 види, жовто-зелені (Xanthophyta) – 2 види, та пірофітові 

(Pyrrophyta) – 1 вид. На рис. 4.8 наведено співвідношення видів водоростей.  

 

Рисунок 4.8 – Співвідношення видів водоростей в суббасейні Сіверського Дінця 
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Серед зелених водоростей (Chlorophyta) видами, що найчастіше зустрічається, 

є Chlamidomonas sp., Phacotus lanticularis та Coelastrum sphaericum. Серед синьо-

зелених водоростей (Cyanophyta) видами, що найчастіше зустрічається, є: Аnаbаеnа 

flos-aquae. Трихоми багато разів та різноподібно зігнуті, об’єднані у вільно 

плаваючи дер новинки, 4-8μ шириною. Клітини зазвичай еліпсоїдні та незначно 

покривлені, рідше шароподібні. Аnаbаеnа flos-aquae та Aphanizomenon flos-aquae 

зустрічаються в планктоні стоячої води та часто обумовлюють «цвітіння води». 

Для оцінки ступеня забруднення водних об’єктів був застосований метод 

Пантле-Букка, в основу якого покладена здатність організмів виживати в умовах 

органічного забруднення середовища. 

Ступінь сапробності водойми характеризується індексом сапробності. 

Кількісна оцінка видів-індикаторів забруднення враховує відношення окремих видів 

до п'яти відомих ступенів системи сапробності - s і відносну частоту зустрічальності 

- h. Індикаторна значущість за індексом Пантле та Букка визначається за списком 

спробних видів в наступних діапазонах (табл. 4.2) 

Таблиця 4.2 – Визначення індексу сапробності Пантле та Букка 

Ступінь сапробності Інтервал 

значень 

індекса 

Значення 

індекса 

Клас 
якості 
води 

Ксеносапробна (χ) 
0-0,5 

0 
І 

Ксено-олігосапробна (χ-ο) 0,4 

Оліго-ксеносапробна (ο-χ) 

0,51-1,50 

0,6 

ІІ 
Ксено-бетамезосапробна (χ-β) 0,8 

Олігосапробна (ο) 1,0 

Оліго-бетамезосапробна (ο-β) 1,4 

Бета-олігосапробна (β-ο) 

1,51-2,50 

1,6 

ІІІ 
Оліго-альфамезосапробна (ο-α) 1,8 

Бетамезосапробна (β) 2,0 

Бета-альфамезосапробна (β-α) 2,4 

Альфа-бетамезосапробна (α-β) 

2,51-3,50 

2,6 

IV 
Бета-полісапробна (β-ρ) 2,8 

Альфамезосапробна (α) 3,0 

Альфа-полісапробна (α-ρ) 3,4 

Полі-альфамезосапробна (ρ-α) 
3,51-4,00 

3,6 
V 

Полісапробна (ρ) 4,0 
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Якість природних вод прийнято поділяти на класи. Одна з класифікацій, 

відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЕС, прийнята у багатьох 

європейських країнах, якість води розподіляє на 5 класів (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 – Розподіл класів якості вод за індексом сапробності 

Клас 

якості 

вод 

Ступінь 

забруднення вод 

Індекс 

сапробності 

за Пантле та 

Букком 

Біотичний 

індекс 

1 Дуже чиста менше 0,50 10-8 

2 Чиста 0,51-1,50 7-5 

3 Забруднена 1,51-2,50 4-3 

4 Брудна 2,51-3,50 2-1 

5 Дуже брудна 3,51-4,00 1-0 

 

Цим класам властиві певні характеристики і певний колір позначення на 

спеціальних картах якості води. Зазвичай, після визначення класу якості води, на 

мапах або схемах ділянку річки чи озера, яку досліджували, позначають відповідним 

кольором, що дозволяє наочно проілюструвати її екологічний стан [271]. 

Загальна чисельність фітопланктону на досліджених ділянках суббасейну 

Сіверського Дінця коливалась від 1001 до 92246 клітин в см3 і в середньому 

становила 17236 клітин в см3. Показники біомаси водоростей коливались в межах 

від 0,669 до 8,236 мг/дм3 і в середньому становили 3,149 мг/дм3. 

На підставі розрахунку індексу сапробності було встановлено, що коливання 

індексу на досліджених ділянках відбувалося від 1,73 до 2,23 (в середньому 1,98), 

що відповідає (3-мезосапробній зоні та за екологічною класифікацією  відноситься 

до  бетамезосапробної зони, клас чистоти води III – помірно забруднена). 

В результаті проведених гідробіологічних досліджень встановлені особливості 

таксономічного складу фітопланктону, у складі якого домінували зелені, діатомові 

та синьо-зелені водорості. Вплив температури на швидкість розмноження 

фітопланктону зумовлює сезонні коливання розвитку чисельності різних груп 

водоростей [249]. Результати визначення індексу сапробності у створах суббасейну 

Сіверського Дінця наведені в табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4 – Кількісні показники фітопланктону та індекс сапробності 

№ Пункти відбору проб 

Дата 

відбору 

проб 

Т,  
0С 

Кількість 

клітин в см3 

Біомаса, 

мг/дм3 

Індекс 

сапроб-

ності 

1 р. Сіверський Донець, 872 км, 

Печенізьке водосховище, 

гребля 

16.06.15 23 2673 2,103 1,93 

13.07.15 23 4246 1,948  1,98 

10.08.15 28 40392 4,614 1,76 

2 р. Уди, 3 км, гирло, 

смт. Есхар 

16.06.15 24 2343 1,875 2,09 

13.07.15 21 7557 5,335 1,97 

10.08.15 28 8184 5,443 1,95 

3 р. Сіверський Донець, 813 км,  

нижче впадіння  

р. Уди, смт. Есхар 

16.06.15 26 1529 1,137 2,00 

13.07.15 23 5577 2,960 1,99 

10.08.15 28 6622 3,034 1,90 

4 р. Сіверський Донець, 630 км, 

нижче впадіння каналу 

Дніпро-Донбас 

16.06.15 25 1969 1,779 1,99 

13.07.15 24 5544 2,219 1,96 

10.08.15 27 5918 2,341 1,84 

5 Краснопавлівське 

водосховище, 216 км, нижній 

б’єф 

16.06.15 25 41646 4,197 2,18 

13.07.15 24 87417 4,821 2,15 

10.08.15 28 92246 5,464 1,94 

20.07.15 24 2255 1,782 1,89 

17.08.15 25 10472 1,552 1,73 

В цілому стан водної екосистеми за сукупністю гідробіологічних показників 

відповідав ІІІ класу якості вод – помірно забруднені.  

Виключення складають Печенізьке та Крансопавлівське водосховища, де 

якість вод характеризується, як добрі, досить чисті (ІІ клас якості 3 категорії), що 

обумовлено низьким ступенем антропогенного впливу, де дотримується режим 

обмеженої господарської діяльності джерел питного водопостачання. Одночасно 

якість вод в р. Уди води характеризується як задовільна, слабко забруднена. Це 

пояснюється впливом антропогенної діяльності на даній водогосподарській ділянці. 

Разом з цим, аналіз результатів експедиційних досліджень видового складу 

фітопланктону за даними екологічного моніторингу в рамках проекту, проведеного 

Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів (червень-серпень 

2015 року) на ділянці р. Сіверський Донець від 872 км до 483 км із даними 

експедиційних досліджень, проведених Українським науково-дослідним інститутом 

екологічних проблем (липень 2010 року) на ділянці р. Сіверський Донець від 944 км 

до 222 км свідчить наступне. 
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В обидва періоди експедиційних досліджень найбільш різноманітно 

представлені наступні види: зелені водорості (Chlorophyta), серед яких за кількістю 

видів домінує клас протококкових водоростей (Protococcophyceae); діатомові 

водорості (Bacillariophyta), серед яких за кількістю видів домінує клас 

пеннатофіцієвих (Pennatophyceae); синьо-зелені водорості (Cyanophyta). Інші відділи 

водоростей представлені значно меншою кількістю видів: евгленові (Euglenophyta) 

та жовто-зелені (Xanthophyta). 

Видове співвідношення водоростей в суббасейні Сіверського Дінця по 

періодам досліджень відрізняється не значно та представлено наступним чином: 

- у 2015 р.: Chlorophyta – 49%, Bacillariophyta – 20,4%, Cyanophyta – 18,4%, 

Euglenophyta – 6,1%, Xanthophyta – 4,7%.; 

- у 2010 р.: Chlorophyta – 33,9%, Bacillariophyta – 35,7%, Cyanophyta – 

11,7%, Euglenophyta – 7,0%, Xanthophyta – 4,7%. 

Загальна чисельність фітопланктону на досліджуваних ділянках коливалась: 

- у 2015 р.: від 1,001 до 92,246 млн.кл./дм3 і в середньому становила 17,236 

млн.кл./дм3; 

- у 2010 р.: від 1,57 до 385,7 млн.кл./дм3 і в середньому становила 15,1 

млн.кл./дм3. 

Показники біомаси водоростей коливались в межах: 

- у 2015 р.: від 0,669 до 8,236 мг/дм3 і в середньому становили 3,149 мг/дм3; 

- у 2010 р.: від 0,33 до 38,76 мг/дм3 і в середньому становили 2,57 мг/дм3. 

Таким чином, у 2015 році, як і в 2010 році майже на всіх досліджених пунктах 

спостережень суббасейну Сіверського Дінця за кількістю видів переважали 

діатомові та зелені хлорококкові водорості. 

Також в 2005-2006 роках в рамках реалізації українсько-данського проекту 

«Інтегроване управління водними ресурсами у Східній Україні – Сіверський 

Донець» УкрНДІЕП разом із фахівцями Данської компанії COWI A/S були 

проведені комплексні експедиційні дослідження екологічного стану водних об’єктів 

р. Уди, суббасейну р. Сіверський Донець [272]. Під час комплексної експедиції по 

обстеженню екологічного стану басейну р. Уди на 16 пунктах, включаючи і р. 
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Сіверський Донець вище й нижче впадіння цієї притоки, було виявлено 238 таксонів 

водоростей, рангом нижче роду, які були представлені 8 систематичними групами. 

Аналізуючи частоту видів на різних ділянках річки, слід зазначити, що одні 

організми мають широке поширення, інші приурочені до певних ділянок, треті 

зустрічаються спорадично. Частіше інших видів фітопланктону в басейні р. Уди 

зустрічалися широко розповсюджені види: Scenedesmus  quadricauda – із 

протококових, Cocconeis pediculus, Cyclotella menegheniana, Gomphonema olivaceum, 

Rhoicosphaenia curvata, Synedra ulna – із діатомових. 

Загальна біомаса фітопланктону досліджених водних об’єктів басейну р. Уди та 

ділянок р. Сіверського Дінця змінювалася від 0,31 мг/дм3 (у р. Сів. Донець вище 

впадіння р. Уди) до 5,57 мг/дм3 (біля греблі Рогозянського водосховища), що значно 

нижче рівня розвитку фітопланктону попередніх років, коли їхня біомаса становила 

до 28 мг/дм3. При аналізі біомаси звернуто увагу на підвищення ролі евгленових 

водоростей, розвиток яких характерний для забруднених водойм, на ділянках р. Уди 

вище та особливо нижче впадіння Лопані, де їхня біомаса становила 2,25 мг/дм3 

(42,4%) і 2,45 мг/дм3 (78,7%) відповідно. Нижче за течією р. Уди їх рясність 

зменшувалась, що може свідчити про інтенсифікацію процесів самоочищення. 

Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів суббасейну за 

комплексом гідробіологічних показників дозволила характеризувати верхню і 

середню ділянки р. Уди як помірно забруднені, де рівень розвитку гідробіоценозів 

обумовлений, головним чином, комплексом природних факторів, й у меншому 

ступені – антропогенним впливом. На території м. Харкова в зоні значного 

антропогенного навантаження внаслідок скиду стічних вод міських очисних споруд 

в угрупованнях гідробіонтів наявні структурні та кількісні відхилення від типових 

показників для водних об’єктів подібного типу. Тут відзначені збільшення в деяких 

випадках питомої ваги нитчастих макрофітних водоростей і навіть деградація 

угруповань. 

Отримані результати гідробіологічних досліджень свідчать про значний 

антропогенний вплив на екосистему р. Уди внаслідок скидання стічних вод в межах 

м. Харкова та населених пунктів Харківського і Чугуївського районів. 
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4.2 Визначення впливу природних та антропогенних чинників на 

формування екологічного стану водних об’єктів водогосподарської ділянки 

р. Уди 

 

4.2.1 Розрахунок екологічних нормативів якості поверхневих вод 

 

Необхідність наукового обґрунтування допустимої межі антропогенного 

впливу на стан навколишнього природного середовища, зокрема на якісний стан 

поверхневих вод обумовлює актуальність розробки та впровадження системи 

екологічних нормативів з метою підвищення екологічної безпеки і раціонального 

використання природних ресурсів. 

Вимоги до встановлення екологічних нормативів стану навколишнього 

природного середовища та антропогенних навантажень викладено в статті 33 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» [273]. Також у 

статтях 35-37 Водного Кодексу України передбачено встановлення екологічних 

нормативів якості водних об'єктів. 

Основні положення методики встановлення екологічних нормативів якості 

поверхневих вод базуються на основних принципах і положеннях Концепції 

екологічного нормування [274], Водного кодексу України, Водної Рамкової 

Директиви Європейського Союзу 2000/60/ЕС та рекомендаціях міжнародної 

організації співробітництва й економічного розвитку для країн Східної Європи, 

Кавказу і Центральної Азії (СЄКЦА) [275]. 

При розробці екологічних нормативів застосовується екологічний підхід, що 

враховує динаміку формування і функціонування природних систем, їх 

різноманітність і одночасно індивідуальну унікальність, стійкість до кліматичних 

змін, природних і антропогенних впливів і т.п. [276-279]. 

Доцільність встановлення значень екологічних нормативів якості поверхневих 

вод полягає в визначені такого рівня якості води, який відповідає складу і 

властивостям води водних об’єктів при оптимальних умовах функціонування 

водних екосистем. Значення екологічних нормативів якості води характеризують 
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притаманний для кожного водного об’єкта природний (фоновий) стан, або воду, 

якість якої вища, ніж в сучасних умовах антропогенного забруднення [280]. 

Встановлення екологічних нормативів здійснюється на підставі аналізу 

результатів обробки матеріалів попередніх гідрологічних, гідрохімічних, 

гідробіологічних, еколого-токсикологічних і радіоекологічних експедиційних 

досліджень і режимних спостережень. У цьому полягає принципова відмінність 

екологічних нормативів якості поверхневих вод від нормативів безпеки 

водокористування − гранично-допустимих концентрацій (ГДК) окремих шкідливих 

речовин [281]. 

В роботі [282] на основі аналізу досвіду управління водними ресурсами в 

Україні та за кордоном сформульовані основні принципи впровадження в Україні 

комплексного планування та екологічного управління в області використання, 

охорони і відновлення водних ресурсів. В роботах [278,279] представлено методику 

визначення екологічних нормативів якості поверхневих вод і відповідно до цього 

методу встановлено екологічні нормативи. Розроблено екологічні нормативи 

допустимі (ЕНд), перевищення яких призведе до порушення стійкості водної 

екосистеми, та екологічні нормативи цільові (ЕНц) як перспективні, на досягнення 

яких повинна орієнтуватися водоохоронна стратегія. Запропоновано встановлювати 

екологічні нормативи допустимі (ЕНд) і цільові (ЕНц) окремо для конкретних 

водних об'єктів на підставі обробки багаторічних даних спостережень за 

гідрологічними, гідрохімічними і гідробіологічними показниками з визначенням 

екологічного індексу за удосконаленою методикою екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями з урахуванням прогнозних моделей. 

Авторами роботи [283] пропонується удосконалити методику визначення 

екологічних нормативів якості поверхневих вод, яка представлена в [278,279].  

Для побудови прогнозних моделей екологічного стану водних об’єктів 

використовувався метод Хольта–Уінтерса. Даний метод успішно справляється як із 

середньостроковими, так і з довгостроковими прогнозами, оскільки здатний 

визначати мікротренди (тренди, які відносяться до коротких періодів) у періоди 
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часу, що безпосередньо передують прогнозним, й екстраполювати тренди на 

майбутнє [284]. 

Встановлення значень ЕНд для окремих показників якості поверхневих вод 

проводилось на основі фактичних значень окремих показників в обрані опорні 

періоди, з урахуванням прогнозних величин. При цьому відбиралися не менше 3-х 

років із усього ряду років спостережень і один рік з останніх 5 років ряду 

спостережень із найкращими показниками екологічного індексу (ІЕ). Таким чином, 

допустимий екологічний норматив (ЕНд) представляє собою середньоарифметичне 

значення між перерахованими значеннями для кожного показника. 

З метою визначення основних показників погіршення екологічного стану 

водного об'єкта кожному значенню ЕНд привласнювались відповідні категорії 

якості поверхневих вод відповідно до Методики екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями. 

Встановлення значень цільових екологічних нормативів (ЕНц) для окремих 

показників якості води проводилось аналогічно визначенню ЕНд. Але значення 

цільового екологічного нормативу (ЕНц) відповідає мінімальним значенням 

показників з діапазону обраних даних. 

Вихідними даними для визначення значень оптимальних і допустимих 

екологічних нормативів мають бути результати систематичного контролю за якістю 

води, який здійснюється мережею пунктів державного контролю. В зв’язку з цим 

для розрахунків використовувались дані моніторингу за якістю води у 

моніторингових створах Харківського регіонального управління Сіверсько-

Донецького басейнового управління водних ресурсів. 

За результатами розрахунків встановлено, що значення середнього 

екологічного індексу для р. Уди в с. Окоп за період з 2000 року по 2017 рік 

відповідає 3 категорії і 2 класу якості (добрий стан). Значення максимального 

екологічного індексу відповідає 5 категорії (незадовільний стан) і 3 класу якості 

(задовільний стан). 

Прогноз екологічного стану р. Уди в с. Окоп за значенням середнього 

екологічного індексу показав, що в 2027 році він відповідатиме 3 категорії, II клас – 
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добрий стан, а за значенням максимального екологічного індексу в 2032 році 

відповідатиме 5 категорії (незадовільний стан), IIІ клас – задовільний стан. 

Визначені екологічні індекси для допустимих і цільових екологічних 

нормативів  р. Уди в с. Окоп приведені в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 – Екологічні індекси для допустимих і цільових екологічних 

нормативів для р. Уди в с. Окоп 

Норматив І1сер І2сер І3сер Іесер І1мах І2мах І3мах Іемах 

ЕНд 2,67 3,57 3,20 3,15 4,00 7,00 4,00 5,00 

ЕНц 1,67 3,00 1,60 2,09 2,00 7,00 2,00 3,67 

Значення середнього екологічного індексу для р. Уди в смт. Пересічне за 

період з 1971 року по 2017 рік відповідає 3 і 4 категоріям та 2 і 3 класам якості 

(гарний і задовільний стан), а значення максимального екологічного індексу 

відповідає 5 і 6 категоріям (незадовільний і поганий стан) та 3 і 4 класам якості 

(задовільний і поганий стан). 

Прогноз екологічного стану р. Уди в смт. Пересічне за значенням середнього 

екологічного індексу показав, що в 2042 році він відповідатиме 3 категорії, II клас – 

гарний стан, а за значенням максимального екологічного індексу відповідатиме 6 

категорії (поганий стан), IV клас – поганий стан.  

Визначені екологічні індекси для допустимих і цільових екологічних 

нормативів  р. Уди в смт. Пересічне наведені в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 – Екологічні індекси для допустимих і цільових екологічних 

нормативів для р. Уди в смт. Пересічне 

Норматив І1сер І2сер І3сер Іесер І1мах І2мах І3мах Іемах 

ЕНд 3,00 4,75 3,50 3,75 4,00 7,00 5,00 5,33 

ЕНц 1,50 3,50 1,75 2,25 2,00 5,00 3,00 3,33 

Значення середнього екологічного індексу для р. Уди в смт. Хорошеве за 

період з 1971 року по 2017 рік відповідає 4 категорії (задовільний стан) та 3 класу 

якості (задовільний стан), а максимального екологічного індексу відповідає 6 

категорії (поганий стан) та 4 класу якості (поганий стан). 

Прогноз екологічного стану р. Уди в смт. Хорошево за значенням середнього 

екологічного індексу показав, що в 2041 році він відповідатиме 4 категорії, IIІ клас – 



127 
 

задовільний стан, а за значенням максимального екологічного індексу відповідатиме 

7 категорії, V клас – дуже поганий стан.  

Визначені екологічні індекси для допустимих і цільових екологічних 

нормативів  р. Уди в смт. Хорошево наведені в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 – Екологічні індекси для допустимих і цільових екологічних 

нормативів для р. Уди в смт. Хорошево 

Норматив І1сер І2сер І3сер Іесер І1мах І2мах І3мах Імах 

ЕНд 4,50 4,00 3,50 4,00 5,00 7,00 5,00 5,67 

ЕНц 3,00 3,40 2,17 2,86 3,00 6,00 4,00 4,33 

 

Значення середнього екологічного індексу для р. Уди в смт. Есхар за період з 

1964 року по 2017 рік відповідає 4 категорії і 3 класу якості (задовільний стан), а 

максимального екологічного індексу відповідає 6 категорії і 4 класу якості (поганий 

стан). 

Прогноз екологічного стану р. Уди в смт. Есхар за значенням середнього 

екологічного індексу показав, що в 2042 році він відповідатиме 4 категорії, IIІ клас – 

задовільний стан, а за значенням максимального екологічного індексу відповідатиме 

7 категорії, V клас – дуже поганий стан. 

Визначені екологічні індекси для допустимих і цільових екологічних 

нормативів р. Уди в смт. Есхар наведені в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 – Екологічні індекси для допустимих і цільових екологічних 

нормативів для р. Уди в смт. Есхар 

Норматив І1сер І2сер І3сер Іесер І1мах І2мах І3мах Іемах 

ЕНд 4,50 4,90 4,29 4,56 5,00 7,00 6,00 6,00 

ЕНц 2,50 3,50 2,86 2,95 4,00 7,00 6,00 5,67 

 

Ранжування пунктів спостереження за якісним станом р. Уди за значенням 

екологічного індексу для допустимого екологічного нормативу показало, що 

найбільш забрудненою є ділянка в смт. Есхар (рис. 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Ранжування пунктів за якісним станом р. Уди за значенням 

екологічного індексу для допустимого екологічного нормативу 

 

Ранжування пунктів спостереження за якісним станом р. Уди за значенням 

екологічного індексу для цільового екологічного нормативу показало, що найбільш 

забрудненою є також ділянка в смт. Есхар (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Ранжування пунктів за якісним станом р. Уди за значенням 

екологічного індексу для цільового екологічного нормативу 

Значення середнього екологічного індексу для цільового екологічного 

нормативу р. Уди відповідає 2 категорії (дуже гарна якість) і 3 категорії 2 класу 

якості (гарний стан). Але за значенням максимального екологічного індексу для 

цільового екологічного нормативу р. Уди відповідає 3 категорії (гарна якість), 4 
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категорії (задовільна якість) і 5 категорії (незадовільна якість) 2 класу якості (гарний 

стан) і 3 класу якості (задовільний стан). 

Порівняльний аналіз значень екологічних нормативів для р. Уди показав, що 

по деяким забруднюючим речовинам встановлені перевищення допустимими і 

навіть цільовими екологічними нормативами рибогосподарських ГДК, а саме: 

- р. Уди в с. Окоп допустимий екологічний норматив перевищує 

рибогосподарські ГДК по міді в 6,9 разів, по залізу загальному − 1,48 разів, по 

нафтопродуктам − в 1,38 разів, по сульфатам − в 1,14 разів. Цільовий екологічний 

норматив перевищує рибогосподарські ГДК по міді в 1,06 разів. 

- р. Уди в смт. Пересічне допустимий екологічний норматив перевищує 

рибогосподарські ГДК по нафтопродуктам в 2,43 разів, по БСК5 − в 1,16 разів, по 

цинку2+ − в 1,13 разів, по сульфатам − в 1,04 разів. Цільовий екологічний норматив 

перевищує рибогосподарські ГДК по БСК5 в 1,04 разів. 

- р. Уди в смт. Хорошеве допустимий екологічний норматив перевищує 

рибогосподарські ГДК по азоту амонійному в 5,03 разів, нафтопродуктам − в 3,03 

разів, по залізу загальному −  в 2,36 разів, по марганцю − в 2,16 разів, БСК5 − 1,74 

разів, по сульфатам − в 1,65 разів, по цинку2+ − в 1,53 разів, Цільовий екологічний 

норматив перевищує рибогосподарські ГДК азоту амонійному в 3,26 разів, по 

нафтопродуктам − в 1,8 разів, по марганцю − в 1,5 разів. 

- р. Уди в смт. Есхар допустимий екологічний норматив перевищує 

рибогосподарські ГДК по азоту амонійному в 7,41 разів, по цинку2+− в 6,96 разів, по 

марганцю − в 4,06 разів, нафтопродуктам − в 3,15 разів, по сульфатам − в 1,85 разів, 

по фосфатам − в 1,65 разів, по БСК5 − в 1,6 разів, по залізу загальному − в 1,32 разів. 

Цільовий екологічний норматив перевищує рибогосподарські ГДК по марганцю в 

3,78 разів, по фосфатам − в 1,57 разів, по цинку2+ − в 1,5 разів, по сульфатам − в 1,22 

разів, по БСК5 − в 1,15 разів. 

В табл. 4.9 приведено перелік забруднюючих речовин по моніторинговому 

пункту р. Уди, смт. Есхар, по яким допустимі екологічні нормативи (ЕНд) та цільові 

екологічні нормативи (ЕНц) перевищують рибогосподарські ГДК (ГДКрг).  
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Таблиця 4.9 – Перевищення рибогосподарських ГДК допустимими і 

цільовими екологічними нормативами в р. Уди, смт. Есхар 

 Назва показника ЕНд ЕНд/ГДКрг ЕНц ЕНц/ГДКрг 

Сульфати, мг/дм3 184,74 1,85 122,27 1,22 

Азот амонійний, мг/дм3 3,71 7,41 0,34 0,67 

Фосфати, мг/дм3 3,46 1,65 3,29 1,57 

БСК5, мг/дм3 4,80 1,60 3,45 1,15 

Нафтопродукти, мг/дм3 0,16 3,15 0 0,00 

Залізо загальне, мг/дм3 0,13 1,32 0 0,00 

Цинк2+, мг/дм3 0,07 6,96 0,015 1,50 

Марганець, мг/дм3 0,04 4,06 0,038 3,78 

Необхідно відзначити, що допустимі і цільові екологічні нормативи 

визначались на основі спостереження за якісним станом річки Уди на протязі 

останніх 50 років і прогнозних моделей терміном на 20 – 25 років. Програмою 

управління якістю вод на період від п'яти до десяти років повинні передбачатися 

цільові показники із установленими строками їхнього досягнення по класах 

водокористування для конкретних водних об'єктів та розроблятися заходи [285,286]. 

 

4.2.2 Визначення екологічного ризику погіршення стану водних об’єктів 

 

Сучасний стан поверхневих вод вимагає розробки нових наукових 

інструментів для визначення пріоритетності впровадження природоохоронних 

заходів. Однім з найбільш ефективних і дієвих методів визначення рівня екологічної 

небезпеки є оцінки екологічного ризику [287].  

В узагальненому вигляді екологічний ризик зводиться до ризику порушення 

стійкості екосистем в результаті реального або потенційного забруднення 

навколишнього природного середовища [288]. Він визначає ймовірність порушення 

екологічного благополуччя, розвитку деградації екосистем, зниження біологічного 

різноманіття й спрощення трофічної структури [289]. 
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В роботі [290] запропоновано методику оцінювання екологічного ризику 

погіршення стану водної екосистеми на основі визначення екологічних нормативів з 

урахуванням ландшафтних і географічних особливостей річкових басейнів.  

В разі відсутності екологічних нормативів в роботі [291] запропоновано 

використовувати в якості порогового значення верхню межу 3 категорії класифікації 

якості поверхневих вод, що відповідає II класу з добрим станом згідно з методикою 

екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. 

Методика оцінювання ризику порушення благополуччя водної екосистеми, 

яка представлена в роботі [290] була удосконалена в роботі [291], згідно якої було 

запропоновано збільшити кількість показників екологічного стану більше п’яти в 

зв’язку з тим, що аналіз екологічного стану річки Сіверський Донець в Харківській 

області показав перевищення екологічного нормативу за 8–10 показниками. Також в 

роботі [292] дано оцінку якості рекреаційних водних ресурсів р. Сіверський Донець 

на основі обчислення показника прийнятності потенційного ризику здоров’ю 

населення при рекреаційному водокористування та здійснено ранжування 

адміністративних районів Харківської області за цією величиною. 

Екологічний ризик може бути обчислений за окремими забруднюючими 

речовинами, різними територіями, групами населення тощо. Ймовірнісна величина 

екологічного ризику дозволяє інтегрувати ризики за різними критеріями [293]. В 

роботі [294] запропоновано оцінювати ризик порушення благополуччя водної 

екосистеми (ER) за визначенням пробіту (Prob). Класифікація екологічного ризику 

порушення благополуччя водної екосистеми за величиною його значення наведено в 

табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 – Класифікація екологічного ризику погіршення стану водних 

екосистем 

Клас якості Значення показника 

екологічного ризику 

Якісна оцінка екологічного ризику 

1 0,01–0,19 Незначний ризик 

2 0,20–0,39 Підвищений ризик 

3 0,40–0,59 Значний ризик 

4 0,60–0,79 Високий ризик 

5 0,80–1,00 Критичний ризик 
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За відповідною методикою здійснена оцінка екологічного ризику порушення 

благополуччя водної екосистеми для водотоків водогосподарської ділянки річки 

Уди в Харківській області (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 – Характеристика пунктів за значенням екологічного ризику 

погіршення стану водних екосистем [295] 

Назва річки, моніторингового 

пункту спостереження 
Екологічний 

ризик ER Клас 

Характеристика 

екологічного ризику 

р. Уди, смт. Хорошеве 0,831 5 Критичний ризик 

р. Уди, смт. Есхар, гирло 0,776 4 Високий ризик 

р. Лопань, гирло, м. Харків 0,656 4 Високий ризик 

р. Харків, гирло, м. Харків 0,656 4 Високий ризик 

р. Уди, смт. Пересічне 0,567 3 Значний ризик 

р. Лопань, с. Козача Лопань 0,534 3 Значний ризик 

р. Уди, с. Окоп 0,293 2 Підвищений ризик 

Ранжування водотоків водогосподарської ділянки р. Уди за екологічним 

станом показало, що в найгіршому екологічному стані знаходяться ділянки річок 

Уди, Лопань і Харків, що розташовані в межах м. Харкова. На рис. 4.11 відображено 

результати ранжування за значенням екологічного ризику. 

 

Рисунок 4.11 – Ранжування водотоків басейну річки Уди за значенням 

екологічного ризику погіршення стану водних екосистем 
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Для визначення комплексу природоохоронних заходів необхідно визначити 

вплив природних і антропогенних чинників на екологічний стан цієї річки і 

проаналізувати раціональність господарського використання водозбірної площі 

річкового басейну. Вперше дана оцінка екологічного ризику порушення 

благополуччя водної екосистеми для водотоків водогосподарської ділянки річки 

Уди в Харківській області на основі визначення екологічних нормативів [295], яка 

показала, що значення ризику водотоків, які знаходяться в місті Харків відповідають 

4 класу (високий ризик), а найбільш забрудненими є ділянки річок Лопань, Харків і 

Уди в м. Харкові. 

 

4.2.3. Визначення значимих факторів впливу на екологічний стан р. Уди 

методом багатофакторного аналізу 

 

При плануванні водогосподарської діяльності і розробці водоохоронних 

проблем важливим є визначення не тільки визначення екологічного стану водного 

об’єкту, а й врахування особливостей водозбірного басейну та факторів, що мають 

певний вплив на формування водогосподарських систем. При цьому 

багатофакторність процесів формування якості води обумовлює складність 

вивчення якісного стану водних об’єктів [296]. 

Формування гідрохімічного режиму поверхневих вод відбувається під 

впливом як природних, так і антропогенних чинників. Зокрема, формування 

кисневого режиму, вміст специфічних забруднюючих речовин токсичної дії 

обумовлене антропогенною діяльністю, яка визначає їх просторовий розподіл і 

часову динаміку. Вміст у воді головних іонів визначається переважно природними 

факторами. Наявність в заплавах річки водних об’єктів із специфічними біотопами 

тих, що періодично з’єднуються з річкою, можуть грати істотну роль у формуванні 

як біологічної різноманітності, так і гідрохімічного стану річки [297,298]. 

Основні антропогенні навантаження та їхні впливи на стан водних об’єктів 

включають [299]: забруднення органічними, біогенними та небезпечними 

речовинами внаслідок потрапляння стічних вод від дифузних і точкових джерел 



134 
 

забруднень; аварійне забруднення та вплив забруднених територій (полігонів, 

майданчиків, зон тощо); гідроморфологічні зміни (порушення безперервності 

потоку води та середовищ внаслідок поперечних штучних споруд в руслі; зміна 

гідрологічного режиму внаслідок забору води із водних об’єктів, регулювання стоку 

водосховищами і ставками та коливання рівнів води нижче поперечних штучних 

споруд у руслі; морфологічні зміни русла, берега та прилеглої частини заплави). 

До основних природних чинників відносяться кліматичні умови (атмосферні 

опади, випаровування, температура повітря, вологість повітря, швидкість вітру) та 

фізико-географічні характеристики (ландшафт, ґрунти, рельєф, геологічна будова, 

рослинний покрив озерність, заболоченість, лісистість та інші) [300]. 

Багатофакторність процесів формування якості води обумовлює складність 

його вивчення. Також проблему у дослідженнях цих процесів створює недостатня 

обґрунтованість теоретичних і методичних розробок, неоднозначність використання 

інструментальних методів, що ускладнює спроби розкриття механізмів формування 

якості води, які мають за мету удосконалення водоохоронною діяльністю [301]. 

Нерівномірність умов і факторів впливу на формування якості вод створює 

необхідність проведення досліджень тих чинників, що мають найбільший вплив. 

Актуальність таких досліджень обумовлена тим, що в сучасних умовах кліматичних 

змін та інтенсивного використання водних ресурсів необхідним є визначення 

найбільших джерел забруднення поверхневих вод. 

Основним статистичним методом побудови математичних моделей об’єктів 

або явищ за експериментальними даними є регресійний аналіз [302]. Найчастіше для 

встановлення регресійної залежності використовують метод найменших квадратів, 

але також можуть бути використані непараметричні методи обробки даних [303]. 

Багатофакторний аналіз дає змогу оцінити міру впливу на досліджуваний 

результативний показник кожного із введених у модель факторів при фіксованому 

положенні на середньому рівні інших факторів. При цьому важливою умовою 

являється відсутність функціонального зв’язку між даними факторами. 
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Математично завдання зводиться до знаходження аналітичного вираження, 

яке найкраще відображує зв'язок факторних ознак Xi із результативною Y, тобто 

знайти функцію:  

                                        (4.1) 

Для визначення значимих факторів впливу на екологічний стан р. Уди 

методом багатофакторного аналізу обрано наступні показники: значення 

середньорічної температури, 0С; середньорічні кількість опадів, мм; витрати води в 

річці, м3/с; кількість скидів стічних вод, тони; концентрація гідрохімічних 

показників, мг/дм3. Результати проведеного дослідження приведені в табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 – Визначення значимих факторів впливу на гідрохімічні 

показники водогосподарської ділянки р. Уди 

Найменування 

показника 

Значимий фактор 

впливу 

Коефіцієнт 

кореляції 

Розчинений кисень Скид стічних вод 

Температура 

-0,76 

-0,42 

Марганець Скид стічних вод 0,70 

БСК5 Скид стічних вод 0,62 

Цинк Температура 

Скид стічних вод 

0,53 

0,43 

Нафтопродукти Скид стічних вод 0,49 

Хром Опади 0,46 

Результати дослідження та побудова прогностичної моделі показали, що на 

показник вмісту розчиненого кисню (мгО2/дм3) значно впливають лише два 

фактори: скиди стічних вод (чітко виражена щільна залежність при щільному 

коефіцієнту кореляції 0,76) та температура (середньо виражена залежність 

коефіцієнта кореляції 0,42). Також встановлена однорідна залежність від скиду 

стічних вод по марганцю (коефіцієнт кореляції щільний – 0,70), біохімічному 

споживанню кисню (БСК5) (коефіцієнт кореляції – 0,62), та середня залежність по 

нафтопродуктам (коефіцієнт кореляції 0,49). Середній коефіцієнт кореляції 

температури і скиду стічних вод встановлено по цинку (коефіцієнти кореляції 

відповідно 0,53 і 0,43), а по опадам значимим фактором являються атмосферні опади 

при середньому коефіцієнту кореляції 0,46. 
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По іншим гідрохімічним показникам однозначної залежності природних та 

антропогенних факторів не виявлено в зв’язку зі слабкими коефіцієнтами кореляції. 

В якості основного досліджуваного показника якісного стану р. Уди прийнято 

розчинений кисень. Це обумовлено тим, що вміст розчиненого кисню являється 

важливим показником забезпечення життєдіяльності гідробіонтів, та його 

зменшення приводить до порушення екологічної стійкості водних екосисистем, та 

навіть до заморів риб, що обумовлює актуальність дослідження впливу природних і 

антропогенних чинників на якісний стан водогосподарської ділянки р. Уди [304]. 

За результатами дослідження можна зробити висновок, що основними 

значимими факторами впливу на екологічний стан р. Уди є точкові джерела 

забруднення внаслідок скидів комунальних та промислових зворотних стічних вод, а 

також кліматичні зміни температури повітря. 

В табл. 4.13 наведені відомості щодо об’ємів скиду стічних вод до річок 

водогосподарської ділянки р. Уди за 2017 рік згідно звітності про використання 

води 2ТП-водгосп (річна), значення яких були використані при проведенні 

розрахунків визначення значимих факторів методом багатофакторного аналізу. 

Таблиця 4.13 – Об’єми скиду стічних вод до поверхневих водних об’єктів 

водогосподарської ділянки р. Уди за 2017 рік, млн м3 

Назва річки Всього В тому числі по категоріям 

Норма-

тивно-

очище-

них 

Норма-

тивно-

чистих 

без 

очистки 

Недоста-

тньо 

очище-

них 

Без 

очистки 

Інше 

р. Уди 52,88 50,97 1,138 0,505 0,097 0,170 

р. Рогозянка 0,006 - - - - 0,006 

р. Криворотівка 0,064 - - - - 0,064 

р. Лопань 139,6 139,1 0,128 0,042 0,030 0,300 

р. Лозовенька 0,030 - - - - 0,030 

р. Харків 0,489 0,033 0,210 0,040 - 0,206 

р. Муром 0,210 - - - - 0,210 

р. Немишля 0,002 - - - - 0,002 

р. Роганка 0,698 - 0,126 0,353 0,088 0,131 

р. Студенок 0,831 - - 0,831 - - 

Разом 194,6 190,1 1,602 1,771 0,215 0,912 
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Встановлено 33 підприємства, які мають скид зворотних в поверхневі водні 

об'єкти водогосподарської діоянки р. Уди. Загальний обсяг скиду зворотних стічних 

вод в поверхневі водні об'єкти склав 194,6 млн м3, в тому числі за категоріями 

якості: нормативно очищених на очисних спорудах – 190,1 млн м3 (97,7 %); 

нормативно чистих без очистки – 1,60 млн м3 (0,8 %); недостатньо-очищених – 1,77 

млн м3 (0,9 %); неочищених – 0,22 млн м3 (0,1 %). Найбільший обсяг скидання 

зворотних вод припадає на русло р. Лопань - 139,6 млн м3 (71,7 %) і р. Уди - 52,9 

млн м3 (27,2 %). Найбільш інтенсивне забруднення поверхневих вод відбувається в 

м. Харків – 189,9 млн м3 (98,0%), Чугуївському – 2,2 млн м3 (1,0 %), Дергачівському 

– 1,5 млн м3 (0,6 %), Харківському – 1,0 млн м3 (0,4 %). 

В табл. 4.14 приведено розподіл скиду забруднюючих речовин 

Таблиця 4.14 – Розподіл мас скиду забруднюючих речовин зі стічними водами 

по річкам водогосподарської ділянки р. Уди, тон 

Назва речовини  Уди Лопань Харків 

Лозо-

венька Роганка Студенок 

Азот амонійний 0,115 0,256 0 - 0,001 0,008 

БСК5 0,564 1,250 0,001 - 0,005 0,037 

Завислі речовини 0,777 1,676 0,002 - 0,005 0,018 

Нітрати 1,244 5,189 0 - 0,004 0,003 

Нітрити 0,085 0,047 - - 0,001 0,001 

Сульфати 9,69 30,53 0,01 - 0,042 0,097 

Сухий залишок 37,35 114,25 0,047 0,001 0,256 0,614 

Хлориди 5,92 15,35 0,006 - 0,029 0,098 

ХСК 2,089 7,521 0,003 - 0,027 0,097 

Залізо 9,71 40,04 0,013 0,002 0,078 0,150 

Кальцій 7,681 - - - - - 

Магній 3,012 - - - - - 

Мідь 0,304 0,385 - - - - 

Натрій 10,37 - - - - - 

Нафтопродукти 18,72 114,48 0,02 - 0,022 0,076 

Нікель 0,886 3,127 - - - - 

СПАР 7,5 30,50 0,015 0 0,064 0,070 

Феноли 0 0,240 - - - - 

Фосфати 110,4 469,6 0,264 0,011 1,318 6,338 

Хром 0,459 0,353 - - - - 

Цинк 0,988 3,333 - - - - 
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Аналізуючи отримані дані, можна визначити, що найбільшого впливу від 

скиду стічних вод зазнають річки Уди і Лопань, в які скидаються стічні води 

міських очисних споруд міста Харкова. Також на екологічний стан впливає 

ефективність очисних споруд [305,306], вплив яких призводить до зростання у воді 

амонійного азоту та мінерального фосфору [307]. 

Вплив скиду промислово-побутових стічних вод з очисних споруд внаслідок 

недоочищеної води багато в чому визначає екологічний стан річок та має як 

правильно локальний характер. При цьому очисні споруди не забезпечують 

необхідного рівня окиснення органічних сполук, поверхнево-активних речовин та 

нітритів у промислово-побутових водах. Також не забезпечується належного 

видалення фосфатів [308]. З метою покращення екологічної ситуації необхідне 

впровадження заходів по очищенню стічних вод [309,310]. Також забруднюючі 

речовини надходять з поверхневим стоком із пасовищ, сільськогосподарських угідь, 

неканалізованих сільських населених пунктів та від об’єктів тваринництва [311,312]. 

Характерною особливістю досліджуваного району є те, що у складі 

розчиненого нітрогену домінує нітратна форма, що відрізняє водогосподарську 

ділянку р. Уди від інших річкових басейнів України, у водах яких переважає 

нітроген у формі амонійних сполук. Переважання нітрогену нітратної форми вказує 

на вплив дифузних джерел, передусім сільськогосподарського походження [313]. 

Частіше за все такі джерела не можуть бути ідентифіковані або явно визначені, а 

прогнозування їх впливу на стан водних об’єктів являється проблемним в силу 

ймовірності випадіння атмосферних опадів, а також великого розміру і різноманіття 

водозбірних територій [314]. 

Одночасно причиною погіршення екологічного стану р. Уди, є не тільки 

негативний вплив антропогенних чинників, але кліматичні зміни, що відбувається 

останнім часом в Харківській області, що викликає коливання рівневого режиму та 

впливає як на гідрологічний, так і на гідрохімічний режими поверхневих вод 

[315,316]. Тому надзвичайно важливою задачею окрім якісної оцінки стану водного 

об’єкту є прогнозування впливу кліматичних та інших природних чинників. Це 

дасть змогу більш об’єктивно оцінювати екологічний стан поверхневих вод. 
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4.3 Прогнозування екологічного стану водних об’єктів водогосподарської 

ділянки  р. Уди з урахуванням кліматичних змін 

 

4.3.1 Аналіз впливу кліматичних змін на стан водних ресурсів 

 

На формування якісного стану вод впливають як антропогенні, так і природні 

кліматичні фактори, а також фізико-географічні і ландшафтно-екологічні 

особливості територій річкових басейнів.  

Проблему в дослідженні цих процесів створює недостатня обґрунтованість 

методичних та теоретичних розробок, та неоднозначність використання 

інструментальних методів, що ускладнює спроби визначення механізмів 

формування якості води, які мають за мету удосконалення управління 

водоохоронною і водогосподарською діяльністю. 

Суттєвий вплив на формування якості вод мають кліматичні зміни за рахунок 

зростання середніх температур повітря і збільшення мінливості опадів. В умовах 

змін клімату особливо важливо мати уявлення про їхній безпосередній вплив на 

водний режим річок, оскільки водні об'єкти є продуктом клімату та ландшафту та 

водний режим річок безпосередньо пов'язаний із кліматичними факторами. 

Поруч із кількісними проблемами водних ресурсів, якість води також 

принципово пов’язана з режимом течії води, особливо коли річки забруднені 

стічними водами точкових джерел або поверхневим стоком дифузійних джерел. 

Модифікації режиму потоку впливають на транспортування та концентрацію 

хімічних характеристик, поживних складових, солей, кисню та органічних речовин, 

а також температуру води. Крім того, морфологічні характеристики річок можуть 

буди змінені внаслідок накопичення відкладень та зміни ерозійних процесів. Також 

значно швидше відбувається втрата біорізноманіття відбувається. 

Тому надзвичайно важливою задачею окрім якісної оцінки стану водного 

об’єкту є дослідження впливу кліматичних та природних чинників, що дасть змогу 

більш об’єктивно оцінювати екологічний стан поверхневих вод та планувати 

довгострокові природоохоронні заходи [317]. 
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Дослідженням впливу кліматичних змін на сучасний, а також можливого 

їхнього впливу на водні ресурси присвячена велика кількість публікацій. Найбільша 

кількість наукових досліджень виконана для оцінки сучасних тенденцій водного 

стоку річок. При цьому перспективним оцінкам змін водних ресурсів України 

приділено небагато уваги. Крім того, поряд з питанням необхідності отримання 

кількісних величин змін стоку річок постає не менш важливе питання щодо 

отримання саме достовірних оцінок таких змін [318]. У багатьох роботах вказується 

на те, що зміни клімату безпосередньо впливають на водний режим річок і 

призводять до порушення стаціонарності рядів спостережень. В роботах Є.Д. 

Гопченка, Н.С. Лободи, В.А. Овчарук, Ж.Р. Шакірзанової [319-323] досліджувались 

багаторічні коливання водного стоку річок, де відмічається, що в рядах 

спостережень за гідрометеорологічними явищами існують направлені часові тренди, 

які необхідно враховувати при гідрологічних розрахунках і прогнозах. 

Зміни кліматичних показників та їхній вплив на водний стік та термічний і 

льодовий режими досліджувались в роботах Вишневського В.І. [324,325], за 

результатами яких встановлено тренди рядів спостережень природного стоку, які 

обумовлені збільшенням температури води та зменшенням товщини льоду і 

скороченням тривалості льодових явищ за два останні десятиріччя. кількості опадів. 

У роботах Гребіня В.В., Василенко Е.В., Рахматулліної Е.Р. [326-330] 

виконано узагальнюючий аналіз впливу кліматичних змін на сучасний водний 

режим річок України. В роботі Купрікова І.В., Сніжка С.І. [331] наводяться 

результати досліджень, результати яких отримано за параметричними 

статистичними критеріями. В той же час, у роботах Дутко В.О., Холоденко В.С. 

[332,333] приводяться результати досліджень як за параметричними, так і 

непараметричними статистичними критеріями оцінки однорідності та 

стаціонарності рядів середньорічного стоку води річок. Показано, що ряди 

спостережень за середньорічним стоком води цих річок є однорідними та 

стаціонарними. Результати досліджень свідчать про неоднорідність кліматичних 

змін і неоднозначність їх впливів на різні водні об’єкти [334,335]. 
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4.3.2. Прогноз змін кліматичних характеристик 

 

Дослідження сучасних методів комплексної оцінки стану водних об’єктів 

показало, що їх необхідної складовою є оцінка екологічного стану водних об’єктів з 

метою визначення рівня небезпеки водокористування. В роботі [336] запропоновано 

порядок визначення екологічної небезпеки рекреаційного водокористування та 

вперше адаптовано американську методику оцінки ризику для здоров’я населення 

до української системи моніторингу поверхневих вод. 

Враховуючи міжнародну практику [337] окремо розраховуються 

канцерогенний та неканцерогенний ризики. Саме на основі цього методичного 

підходу дано оцінку канцерогенного ризику та індексу небезпеки при використанні 

водних ресурсів водогосподарської ділянки р. Уди [338]. 

Визначення канцерогенного ризику показало, що його значення коливаються 

від 1,52·10-5 у смт Есхар, що відповідає припустимому рівню (відповідно до 

міжнародної класифікації рівнів канцерогенного ризику, значення ризику від 10-4 до 

10-6 відповідають припустимому рівню небезпеки, тобто рівню, на якому 

встановлюють гігієнічні нормативи для населення. 

Для визначення неканцерогенного ризику застосовано градацію границь 

неканцерогенних ефектів за величиною коефіцієнта небезпеки: надзвичайно-

високий (>10), високий (5-10), середній (1-5), низький (0,1-1,0), мінімальний (<0,1). 

Визначення неканцерогенного індексу (індексу небезпеки) показало підвищену 

небезпеку водокористування на р. Уди у смт. Хорошеве (НІ = 48,5), у смт. Есхар 

(НІ = 46,8) та на р. Лопань в м. Харків (НІ = 37,8). 

Проведені розрахунки індексу небезпеки по р. Уди за період 1969-2017 рр. 

показали, що найнижчі значення індексу небезпеки встановлені у 1985-1993 рр., а 

найвищі – у 1971-1973 рр., 1983-1984 рр. і у 1997 р. Упродовж 1994-2013 рр. індекс 

небезпеки є стабільно високим (зі спадами у 1996-1998 рр., 2006-2008 рр. і в 2011 р.) 

та має тенденцію до збільшення. Такі високі значення показників обумовлені 

насамперед перевищеннями концентрацій таких речовин, як азот нітратний, азот 

нітритний, фосфор фосфатів. 
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Моделювання за методом Хольта–Уінтерса має широке використання з метою 

побудови прогнозів на довгостроковий період. Обраний метод має переваги завдяки 

тому, що він враховує сезонність і загальний тренд, а також використовує 

трьохпараметричне експоненціальне згладжування. Даний успішно справляється як 

із середньостроковими, так й із довгостроковими прогнозами, оскільки він здатний 

виявляти мікротренди у моменти часу, і екстраполювати ці тренди на майбутнє.  

При розрахунку прогнозу методом Хольта–Уінтерса передбачається, що 

згладжене значення в останній крапці є опорним, а певний для неї мікротренд 

збереже своє значення й у майбутньому. Функція прогнозу виявляється лінійною. 

Так, прогноз зміни температури повітря в Харківській області на основі 

спостережень на метеорологічних станціях за 50-річний період з 1969 по 2017 роки 

показав підвищення температури на 1,70С із 9,90С в 2017 році до 11,6 0С в 2025 році 

[339]. Зміни температури повітря в Харківській області за період спостережень із 

1969 року з прогнозом до 2025 року представлений на рис. 4.12. 
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Рисунок 4.12 – Прогноз зміни температури до 2025 року в Харківській області 

Динаміка змін середньорічної температури в Харківській області та 

визначення коефіцієнта кореляції впливу середньорічної температури в Харківській 

області на модуль стоку в р. Уди показує, що модуль стоку має залежність від 

температури повітря, що дає змогу стверджувати, що зміни клімату можуть 

впливати на гідрологічний режим річки, а отже й на екологічний стан.  
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Спостереження за кількістю середньорічних опадів в Харківській області за 

даними Держгідрометслужби з 1969 по 2017 роки та побудова прогнозної моделі 

зміни обсягів опадів до 2025 року показала незначне зменшення кількості опадів на 

13,5 мм із 523 мм у 1969 р. до 536, 5 мм у 2017 р., та подальше зменшення 31,7 мм з 

536,5 мм у 2017 р. до 504,8 мм в 2025 р.  

Дослідження змін клімату показали тенденцію щодо підвищення температури 

в Харківській області, зменшення кількості опадів, що має безумовний вплив на 

формування обсягів поверхневого стоку і на функціонування водогосподарських 

систем. Результати прогнозу змін опадів до 2025 року представлені на рис. 4.13. 

 

Рисунок 4.13 – Прогноз зміни опадів до 2025 року в Харківській області 

До основних кліматичних чинників відносяться атмосферні опади, 

випаровування, температура повітря та ґрунту, вологість повітря, швидкість вітру. 

До чинників підстильної поверхні можна віднести геологічну будову, рельєф, 

ґрунти, рослинність, озерність, заболоченість. 

Визначальний вплив на формування стоку річок мають опади та 

випаровування. Чим більше опадів та менше випаровування, яке пов’язане зі 

зменшенням температури, тим більше стік річок, а при незначних значеннях опадів 

та високих температурах і значної складової випаровування стік річок незначний 

або взагалі відсутній. Також стік річки залежить не лише від кількості опадів, а 

також від їхнього розподілу у часі. У весняний період танення снігу зумовлює 

виникнення повені, а внаслідок інфільтрації талих вод відбувається посилене 
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живлення підземних вод. Процес формування дощових паводків визначається 

співвідношенням інтенсивності дощу, площі його розподілу, умов інфільтрації води 

ґрунтами, а також затримуванням води в озерних котловинах та інших пониженнях 

рельєфу. Влітку значна кількість опадів випаровується та інфільтрується в ґрунт. 

Також на процеси формування річкового стоку впливає й температура повітря. 

Із температурним режимом пов’язані процеси танення снігу, замерзання та 

скресання водойм, умови протікання води у руслах річок, значення випаровування 

тощо. 

 

4.3.3 Встановлення впливу кліматичних умов на екологічний стан водних 

об’єктів 

 

Для побудови залежностей впливу кліматичних умов на гідрологічні 

показники застосований кореляційно-регресійний аналіз, як один із 

найпоширеніших методів вивчення зв’язків між показниками [340]. Розрахунки 

проводились на двом моніторинговим постам р. Уди, які розташовані вище та нижче 

міста Харкова: смт. Пересічне (вище м. Харкова), та смт. Безлюдівка (нижче 

м. Харкова); використовувались дані гідрометеорологічних спостережень на 

гідропостах системи Держгідрометслужби за 1969-2017 роки. 

В якості досліджуваної характеристики обрано модуль стоку (q, л/с·км2). 

Модулем стоку є кількість води, що стікає за одиницю часу з одиниці площі 

водозбірного басейну. Модуль стоку являється основною характеристикою водності 

річки, а також найкраще інтегрує залежність стоку річки від площі водозбору [341]. 

Розрахунок модуля стоку був виконаний за формулою: 

                                                             (4.1) 

де  

Q – середньорічна витрата води в річці, м3/с; 

F – площа водозбору річки, км2; 

Результати розрахунку модуля стоку наведені в табл. 4.15. 



145 
 

Таблиця 4.15 – Розраховані значення модуля стоку по гідрологічним постам  

Назва річки Гідропост Період 

спостережень 

Площа 

водозбору, 

км2 

Модуль 

стоку, 

л/с·км2 

р. Уди м. Золочів 1954-1964 395 2,96 

р. Уди смт Пересічне 1967-2017 905 3,25 

р. Уди смт Пісочин 1972-1973 1070 1,84 

р. Уди смт Бабаї 1929-1935 3230 2,61 

р. Уди смт Безлюдівка 1958-2017 3300 5,16 

р. Рогозянка с. Вел. Рогозянка 1953-1965 52 3,09 

р. Лопань с. Коз. Лопань 1956-2005 189 3,39 

р. Харків с. Циркуни 1963-2017 890 3,01 

р. Харків с. Вел. Данилівка 1946-1961 955 2,74 

Також на підставі паспортів річок, виконаних проектно-вишукувальним 

інститутом «Харківдіпроводгосп» в період 1991-1995 років досліджено розраховані 

параметри річкового стоку, у тому числі модуля стоку по основним річкам 

водогосподарської ділянки р. Уди, який представлений в табл. 4.16. 

Таблиця 4.16 – Основні гідрологічні параметри стоку річок 

Назва річки Площа 

водозбору, 

км2 

Модуль 

стоку, 

л/с·км2 

Об’єм стоку, млн.м3 

50% 75% 95% 

р. Уди 3894 4,41 483 382 279 

р. Рогозянка 164 3,00 15,0 11,0 6,65 

р. Криворотівка 109 1,85 6,38 3,74 1,63 

б. у м. Люботин 38,6 1,80 1,97 1,26 0,60 

р. Лопань 2000 1,93 84,1 60,5 35,6 

р. Лозовенька 77,2 1,40 2,71 0,24 0,16 

р. Харків 1120 3,03 102 74,4 44,5 

б. Проходівська 36,5 2,80 2,99 1,99 1,02 

р. Липець 221,7 2,90 21,8 15,5 8,99 

р. Липчик 74,4 2,92 7,32 5,22 3,02 

р. Муром 201,5 2,95 19,8 14,1 8,18 

б. у с. Тернова 40,8 3,30 4,01 2,86 1,66 

р. В’ялий 63,5 3,30 6,24 4,46 2,58 

б. у с. Бобровка 20,2 2,70 1,55 1,00 0,49 

р. Немишля 72,2 3,30 7,10 5,07 2,93 

р. Студенок І 80,2 3,10 4,64 2,94 1,38 

р. Роганка 189 2,05 4,64 3,17 2,80 

р. Студенок ІІ 63,0 1,42 3,20 2,03 0,95 
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Результати розрахунків впливу атмосферних опадів і температури повітря на 

модуль стоку за даними гідропоста в смт. Безлюдівка представлені на рис. 4.14. 

 

Рисунок 4.14 – Залежність модуля стоку від річних опадів і температури 

Були побудовані регресійні моделі, розраховані коефіцієнти кореляції, що 

відображають зв'язок між двома параметрами, та побудовані їх графіки. На підставі 

отриманих результатів: коефіцієнт кореляції становить 0,53; коефіцієнт детермінації 

дорівнює 0,28. Отже, існує середня залежність між параметрами. 

На рис. 4.15 видно, що між параметрами температури та модуля стоку існує 

середня кореляція (коефіцієнт кореляції становить 0,50). Це означає, що модуль 

стоку на 50% залежить від температури та на 50 % від інших показників. 

 

Рисунок 4.15 – Залежність модуля стоку від температури. 
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Побудована залежність являється зворотною. Це означає, що зі зменшенням 

температури зростає значення модуля стоку. 

Також було проаналізовано вплив кліматичних чинників на екологічний стан 

р. Уди за оцінкою екологічного індексу IE, результати якого приведені на рис. 4.16. 

За результатами потриманих значень встановлено: коефіцієнт кореляції 

становить 0,66, коефіцієнт детермінації дорівнює 0,04. Це дає змогу зробити 

висновок, що існує середня залежність між параметрами температури та опадів. 

 

Рисунок 4.16 – Вплив температури та опадів на екологічний стан р. Уди за 

оцінкою екологічного індексу IE. 

Дослідження помісячних і середньорічних коливань гідрометеорологічних 

показників клімату з 1969 по 2017 роки показали, що вони різко змінюються 

протягом року та мають визначений тренд, а саме чітко виражений ріст температури 

повітря та неявно виражене зменшення амплітуди коливань та кількості опадів. 

Прогноз екологічного стану р. Уди показав, що за значенням середнього 

екологічного індексу в 2020 році відповідатиме 6-й категорії, IV класу (поганий 

стан), а за значенням максимального екологічного індексу у 2040 році відповідатиме 

7-й категорії, V класу (дуже поганий стан). На рис. 4.17 представлено прогноз змін 

екологічного індексу р. Уди в смт. Есхар на період до 2040 року. 
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Рис. 4.17. Прогноз змін максимального екологічного індексу р. Уди в 

смт. Есхар на період до 2040 року 

Таблиця 4.17 – Відповідність сучасних та прогнозних гідрохімічних 

показників якості води р. Уди вимогам рибогосподарського і господарсько-

побутового водокористування [342] 

Найменування 

показника 

Відповідність 

сучасних 

концентрацій 

ГДКР-Г 

Відповідність 

сучасних 

концентрацій 

ГДКГ-П 

Відповідність 

прогнозних 

концентрацій 

ГДКР-Г 

Відповідність 

прогнозних 

концентрацій 

ГДКГ-П 

Азот амонійний 3,31 0,65 4,26 0,83 

Азот нітритний 10,60 0,21 5,25 0,11 

Амоній нітратний 0,53 0,47 0,40 0,36 

Амоній сольовий 3,32 3,32 4,26 4,26 

БСК5 1,82 0,91 1,07 0,53 

Сухий залишок 0,76 0,76 0,81 0,81 

Сульфати 2,13 0,43 2,11 0,42 

Хлориди 0,26 0,22 0,28 0,24 

Фосфати 18,59 0,90 18,65 0,91 

Мідь 7,00 0,01 9,10 0,01 

Залізо загальне 2,30 0,77 2,70 0,90 

Магній 0,64 0,51 0,68 0,54 

Хром +6 2,80 0,06 2,50 0,05 

Нафтопродукти 4,00 0,67 4,40 0,73 

СПАР 0,30 0,06 0,70 0,14 
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За результатами аналізу табл. 4.17 встановлено, що не відповідають ГДК 

рибогосподарського водокористування гідрохімічні показники якісного стану р. Уди 

та відповідні прогнозні гідрохімічні показники на 2030 рік по біогенним речовинам 

(азот амонійний, азот нітритний, амоній сольовий, БСК5, сульфатам, фосфатам), 

меікроелементам (мідь, залізо загальне, хром) та нафтопродуктам. 

 

Висновки до розділу 4 

1. За результатами проведеного аналізу екологічного стану 

водогосподарської ділянки р. Уди можна сказати, що основний вплив на 

екологічний стан досліджуваних річок здійснює антропогенний вплив внаслідок 

скиду стічних вод та дифузне забруднення із урбанізованих територій. 

2. За результатами дослідження можна зробити висновок, що основними 

значимими факторами впливу на екологічний стан р. Уди є точкові джерела 

забруднення внаслідок скидів комунальних та промислових зворотних стічних вод, а 

також кліматичні зміни температури повітря. 

3. На підставі розрахунків прогнозних гідрохімічних показників якості води 

поверхневих вод р. Уди встановлено, що більшість показників не відповідають 

вимогам водокористування за рибогосподарським нормативам. 

4. За результатами проведених розрахунків встановлено, що не відповідають 

ГДК рибогосподарського водокористування гідрохімічні показники якісного стану 

р. Уди та відповідні прогнозні гідрохімічні показники на 2030 рік по біогенним 

речовинам (азот амонійний, азот нітритний, амоній сольовий, БСК5, сульфатам, 

фосфатам), мікроелементам (мідь, залізо загальне, хром) та нафтопродуктам. 

5. Побудовані прогнозні показники екологічного стану річки Уди можуть 

бути використані в якості екологічної складової цільових індикаторів водоохоронної 

стратегії та розробці водоохоронних заходів під час водогосподарської діяльності. 

Основні результати проведених досліджень за даним розділом наведені у 

публікаціях автора: [256, 258, 263, 267, 268, 283, 295, 297, 305, 306, 314, 315, 316, 

318, 334, 338]. 

 



150 
 

РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ 

НА ПРИКЛАДІ р. УДИ 

 

5.1 Сучасний стан здійснення моніторингу поверхневих вод на 

водогосподарській ділянці р. Уди 

 На сучасному етапі моніторинг вод в межах водогосподарської ділянки р. Уди 

забезпечується наступними відомствами: 

- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

(Міндовкілля України). Основними об’єктами його уваги є: екологічний стан 

поверхневих вод; джерела скидів зворотних стічних вод до водних об’єктів; 

дотримання норм гранично допустимих скидів. Суб’єктами моніторингу при цьому 

виступають Український науково-дослідний інститут екологічних проблем 

(УКРНДІЕП), який здійснює наукове забезпечення розвитку систем моніторингу 

навколишнього природного середовища [343] та Державна екологічна інспекція у 

Харківській області (Держекоінспекція) [344]. 

- Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України), 

до завдань якого належать контроль якісного стану поверхневих вод на річках та 

водних об’єктах, в тому числі в місцях питних водозаборів, аналіз меліоративного 

стану зрошуваних та осушуваних земель, а також ґрунтів у зонах впливу 

меліоративних систем, облік поверхневих водних об’єктів та ведення державного 

обліку водокористування. Суб’єктами моніторингу є Сіверсько-Донецьке басейнове 

управління водних ресурсів (Сіверсько-Донецьке БУВР) та Регіональний офіс 

водних ресурсів у Харківській області (РОВР у Харківській області) [345]. 

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), до 

основних завдань якої відносяться: постійний аналіз фактичного гідрологічного 

режиму водних об’єктів (насамперед рівневого водного, температурного, льодового) 

через отримання і обробку результатів спостережень на гідропостах, що 

розташовані на річках, водоймах і водотоках, та оцінка можливих змін гідрологічної 

ситуації і прогнозування водного режиму на певні проміжки часу; контроль якості 
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вод відповідно до програм моніторингу; аналіз стану потенційно-небезпечних 

об’єктів (водосховищ, ставків, гідротехнічних споруд), та попередження про 

ймовірний розвиток гідрологічних небезпечних і стихійних явищ, а також 

запобігання можливим негативним наслідкам внаслідок виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру [346]. До суб’єктів моніторингу 

відносяться Харківський регіональний центр з гідрометеорології (Харківський 

РЦГМ) [347] та Головне управління ДСНС України у Харківській області [348]. 

- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (Держпродспоживслужба України), до завдань якої належать 

державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням санітарного 

законодавства в місцях рекреаційного водокористування на водних об’єктах і 

питних водозаборів, а також санітарні заходи зі запобігання порушення впливу 

небезпечних факторів середовища на життєдіяльність і здоров’я людини. Суб’єктом 

моніторингу є Управління державного нагляду за дотримання санітарного 

законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області 

(Управління санепідконтролю) [349]. 

- Державна служба геології та надр України (Держгеонадра України), до 

завдань якої належать: ведення державного обліку підземних вод та кадастру; 

здійснення контролю за раціональним використанням підземних вод (свердловин); 

регулювання господарської діяльності шляхом видачі спецдозволів на користування 

надрами. Моніторинг підземних вод здійснюється з використанням бази даних АІС 

ДВК, яка створена в ДНВП «Геоінформ України» [350]. Ведення моніторингу 

підземних вод здійснюється на двох рівнях: регіональному – в державних 

регіональних геологічних підприємствах по території діяльності, де опрацьовується 

первинна інформація, яка передається на державний рівень (Харківська комплексна 

геологічна експедиція Казенного підприємства «Південукргеологія») [351], та 

державному – у ДНВП «Геоінформ України», що проводить узагальнення 

інформації регіонального рівня, її зберігання, аналіз та обробку. 

- Харківська міська рада, яка забезпечує діяльність виконавчих органів, 

підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної 
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громади м. Харкова, а саме: Комунальне підприємство «Комплекс з експлуатації 

об’єктів водозниження і зливової каналізації» (КП «КВЗК») [352] шляхом 

здійснення спостережень та регулюванням водного режиму ділянок на річках 

м. Харкова [353]. 

Згідно програми моніторингу масивів поверхневих вод на водогосподарській 

ділянці р. Уди моніторинг здійснюється Сіверсько-Донецьким БУВР і Харківським 

РОВР на 10 пунктах спостережень на річках Уди, Лопань, Харків, Муром, Немишля, 

Роганка за гідрохімічними та специфічними синтетичними і несинтетичними 

забруднюючими речовинами. Відібрані проби води передаються до Лабораторії 

моніторингу вод Східного регіону в м. Слов’янськ Донецької області [354]. 

Діагностичний моніторинг поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця 

здійснюється по 70 показниках, із яких: 12 – фізико-хімічні показники (у місцях 

поверхневих питних водозаборів); 37 – пріоритетні речовини (забруднюючі 

речовини для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод); 10 – специфічні 

басейнові речовини; 11 – додаткові показники (для транскордонних та питних 

пунктів моніторингу). Здійснення діагностичного моніторингу масивів поверхневих 

вод є одним із найважливіших етапів розробки Плану управління річковим 

басейном (ПУРБ) [355]. Перелік пунктів моніторингу масивів поверхневих вод 

приведений в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 – Перелік пунктів моніторингу масивів поверхневих вод на 

водогосподарській ділянці р. Уди [356] 

Річка Пункт Код масиву 

поверхневих вод 

Тип масиву 

поверхневих 

вод 

Географічні координати 

Довгота Широта 

р. Уди с. Окоп, кордон з РФ иА_М6.5.1_0056 иА к 16 м 1 $і 36°08'56.4" 50°25'19.1' 

р. Уди вище міста Харкова иА_М6.5.1_0058 иА к 16 м 1 $і 35°58'34.9" 50°00'46.0' 

р. Уди гирло, смт. Есхар иА_М6.5.1_0059 иА к 16 1 $і 36°36'47.24" 49°47'58.7' 

р. Лопань 
с. Козача Лопань, 

кордон з РФ 
иА_М6.5.1_0071 

иА к 16 м 1 $і 
36°11'52.7" 50°20'47.1' 

р. Лопань гирло, м. Харків иА_М6.5.1_0072 иА к 16 1 $і 36°12'26.485" 49°56'27.193' 

р. Харків с.Стрілече, кордон з РФ иА_М6.5.1_0076 иА к 16 м 1 $і 36°22'31.8" 50°17'16. 

р. Харків гирло, м. Харків иА_М6.5.1_0079 иА к 16 1 $і 36°14'34.4" 49°59'17.5' 

р. Муром гирло иА_М6.5.1_0086 иА к 16 М 1 $і 36°25'08.4" 50°08'45.5' 

р. Рогань гирло иА_М6.5.1_0087 иА К 16 М 1 $і 36°26'42.4" 49°49'08.9' 

р. Немишля гирло, м. Харків иА_М6.5.1_0090 иА К 16 $ 1 $і 36°16'35.0" 49°59'16.1' 
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Також РОВР у Харківській області здійснюються спостереження за рівнями 

води на водосховищах та витратами скидів у нижній б’єф на Рогозянському, 

Трав’янському, Муромському, Прудянському, Слатинському і Коробківському 

водосховищах в межах контролю за режимами роботи водосховищ і 

водогосподарських систем [357]. Обстеження, огляди та догляд здійснюється у 

відповідності з відомчими нормативними документами [358,359]. При періодичних 

обстеженнях визначається технічний стан гідротехнічних споруд, об’єм необхідних 

ремонтних робіт та інших заходів, що забезпечують нормальну довговічну роботу 

споруд, систем і пристроїв. 

Програму гідрологічних спостережень на річках здійснює Харківський РЦГМ, 

що мав на водогосподарській ділянці р. Уди 10 гідропостів (на річках Уди, Лопань, 

Харків і Рогозянка), на яких проводились спостереження за гідрологічними 

показниками (вимірювання рівнів води, температури води, швидкості течії та витрат 

води, а також спостереження за іншими гідрологічними явищами і візуальним 

станом водної поверхні), та відбираються проби для проведення аналізу води [360]. 

Таблиця 5.2 – Перелік гідропостів на водогосподарській ділянці р. Уди [361] 

Річка – пост  Період 

спостережень, 

роки 

Площа 

водозбору, 

F, км2 

Відмітка 

«0» 

поста, м 

Відстань 

від 

витока, 

км 

Середня 

витрата 

води 

Qсер, 

м3/с 

р. Уди – м. Золочів 1933-1941, 

1944-1965 

395 129,67 47 1,17 

р. Уди – смт. Пересічне  1967-2020 905 103,79 168 2,61 

р. Уди – смт. Пісочин 1971-1973 1070   3,91 

р. Уди – смт. Бабаї 1929-1935 3230 92,08 115 8,42 

р. Уди – смт. Безлюдівка  1958-2020 3300 90,91 122 16,2 

р. Рогозянка – с. Велика 

Рогозянка 

1945-1966 52 137,81 11 0,16 

р. Лопань – с. Козача 

Лопань 

1939-1941, 

1943-2020 

189 129,30 31 0,61 

р. Лопань – м. Харків 

(ст. Підгородня) 

1946-1959 762 99,00  2,25 

р. Харків – с. Циркуни  1962-2020 890 106,11 51 2,49 

р. Харків – сел. Велика 

Данилівка 

1939-1941 

1943-1962 

955 101,84 59 2,62 



154 
 

На річках м. Харкова догляд за гідротехнічними спорудами здійснюється КП 

«Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» на річках 

Уди, Лопань, Харків і Лозовенька. Основні характеристики водойм, утворених 

греблях на річках міста Харкова, наведені в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 – Основні характеристики водойм м. Харкова [362] 

Наименование водного 

объекта (подпорное 

сооружение) 

Нормальний 

підпірний 

рівень НПР, 

м.абс. 

Объём 

воды при 

НПУ, 

тыс.м3 

Площадь 

зеркала 

при НПУ, 

тыс.м2 

Довжина 

водойми, 

км  

Водойма у ТЕЦ-5 98,50 2520,0 630,0 3,2 

Ново-Баварська водойма 98,50 863,0 353,0 1,8 

Основ’янська гребля 96,80 188,0 48,0 1,6 

Жихорська гребля 95,20 1314,0 478,0 7,1 

Гребля у з.ст. «Сортировка» 103,87 22,50 39,9 4,0 

Павлівська водойма 103,00 522,0 212,0 1,9 

Гончарівська гребля 100,50 1340,0 599,0 6,95 

Лопанська гребля 98,00 613,0 237,0 4,78 

Журавлівська водойма 103,50 6100,0 2500,0 6,0 

Водойма «Петренківська» 111,00 194,0 76,4 0,37 

Водойма у мотеля «Дружба» 113,80 702,0 144,2 0,69 

Водойма «Основ’янська»  1200,0 630,0  

Водойма по вул. Дидро 116,70 428,0 61,4 0,42 

Став «Олексіївський» 117,80 149,0 76,1 0,80 

Став «Зеленка» 137,20 68,9 29,0 0,65 

Став «Манжосів Яр» 140,00 13,0 10,2 0,19 

Став «Китлярчин Яр» 121,00 20,3 11,8 0,26 

Став «Глибокий Яр» № 1 131,50 4,73 7,97 0,19 

Став «Глибокий Яр» № 2 132,00 0,49 0,61 0,05 

Став «Глибокий Яр» № 3 132,64 18,0 9,90 0,18 

Став «Глибокий Яр» № 4 135,00 20,0 13,1 0,30 

Став «Тюринський» 138,34 13,7 7,70 0,13 

До робіт включаються спостереження за рівнями води у верхньому і 

нижньому б’єфах, витратами води на річках, товщиною льодового покрову і 

льодовими явищами та технічним станом гідротехнічних споруд і прилеглих 

ділянок річок, що знаходяться на балансі підприємства. Результати режимних 

спостережень систематизуються КП КВЛК, та передаються до РОВР у Харківській 

області в межах порядку взаємодії. 

Схема водогосподарських систем річок м. Харкова наведена на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Схема гідротехнічних гідротехнічних споруд водогосподарських 

систем річок м. Харкова 
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КП «Харківводоканал» здійснює моніторинг на В’ялівському водосховищі, 

яке знаходиться на балансі у даного підприємства. До програми моніторингу 

відносяться гідрологічні спостереження за рівнями води у верхньому і нижньому 

б’єфах, витратами води та догляд за технічним станом гідроспоруд. 

Також згідно програми державного моніторингу ґрунтів меліорованих земель 

основними об'єктами спостережень являються меліоративні системи та прилеглі до 

них та зрошувані і осушувані угіддя, а також ґрунтові та дренажні  води в зонах 

впливу меліоративних систем. На території водогосподарської ділянки р. Уди 

розташовано 13623 га зрошуваних земель, на яких побудовані водогосподарські 

зрошувальні системи (ЗС): Рогозянська ЗС площею 5649 га, Безлюдівська ЗС – 1176 

га, Бабаївська ЗС – 551 га, ЗС Харківської овочевої фабрики – 571 га, Трав’янська ЗС 

– 2993 га, Муромська ЗС – 2452 га, Циркунівська ЗС – 231 га, та осушувальна 

система в заплаві р. Лопань площею 1286 га довжиною відкритої осушувальної 

мережі 62 км. Розташування меліоративних систем приведено на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Розташування меліоративних водогосподарських систем на 

водогосподарській ділянці р. Уди 
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Спостереження за рівнями та хімічним складом ґрунтових вод на 

меліорованих і прилеглих територіях виконуються РОВР у Харківській області по 

стаціонарній мережі свердловин та по тимчасовим свердловинам. Проби води 

відбираються із поверхневих джерел зрошення, по яким проводиться аналіз води та 

оцінюється їх придатність до поливу сільськогосподарських угідь. Моніторинг 

основних джерел зрошення проводиться два рази на рік шляхом відбору та вивчення 

їх хімічного складу та оцінки їх якості. 

При проведенні стаціонарних спостережень за режимом ґрунтових вод на 

меліорованих землях та підтоплених сільських населених пунктах здійснюються 

вимірювання рівнів ґрунтових вод. Спостереження за дренажним стоком виконані 

по гирловим спорудам. Під час виконання польових робіт відбираються проби 

ґрунту порушеної структури та проби для визначення вологості ґрунту. Для оцінки 

підтоплення населених пунктів проводяться режимні спостереження за рівнями 

ґрунтових вод по спостережним колодязям. 

За результатами узагальнення особливостей здійснення моніторингу 

водогосподарських систем різними моніторинговими органами на різних пунктах і 

ділянках можна виділити на водогосподарській ділянці р. Уди 30 пунктів 

спостережень, перелік яких наведений в табл. 5.4.  

Вище перелічені суб’єкти моніторингу відмічаються різною 

підпорядкованістю. Розподіл функцій по різних відомствах спричиняє дублювання 

роботи, знижує ефективність системи моніторингу та ускладнює доступ до 

необхідної інформації. Програми моніторингу як правило неузгоджені між собою, а 

функціонування систем моніторингу не синхронне, відрізняється різними термінами 

та строками проведення спостережень. Технічне та методичне забезпечення мережі 

спостережень знаходиться на низькому рівні, що негативно відображується на 

якості первинної інформації. Лабораторії різних відомств для визначення однакових 

показників використовують різні по методам і метрологічним показникам методики 

та засоби вимірювальної техніки, що часто приводить до неможливості 

співставлення результатів спостережень, їх узагальнення та оцінки стану об’єктів 

природного середовища [363]. 
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Таблиця 5.4 – Перелік існуючих пунктів моніторингу вод на 

водогосподарській ділянці р. Уди 

№ Річка – пункт Період 

спостережень 

Показники 

спостережень 

Моніторинговий 

орган 

1 р. Уди – с. Окоп 2000-2020 гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

2 р. Уди – с. Феськи, 

Рогозянське вдсх. 

1992-2020 гідрологічні, 

гідрохімічні 

РОВР у 

Харківській 

області 

3 р. Уди – смт. Пересічне 1966-2020 гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

4 р. Уди – смт. Пересічне 1966-2020 гідрологічні 

гідрохімічні 

Харківський 

РЦГМ 

5 р. Уди – м. Харків, 

Новобаварська водойма 

2002-2020 Гідрологічні КП КВЗК 

6 р. Уди – сел. Жихор, 

Жихорська гребля 

2002-2010 Гідрологічні КП КВЗК 

7 р. Уди – смт. Безлюдівка 1957-2020 Гідрологічні, 

гідрохімічні 

Харківський 

РЦГМ 

8 р. Уди – смт. Хорошеве, 

автодорожний міст 

1964-2020 Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

9 р. Уди – смт Есхар, гирло 1961-2020 Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

10 р. Лопань – с. Козача 

Лопань, кордон 

2000-2020 Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

11 р. Лопань – с. Козача 

Лопань, з/б міст 

1956-2020 Гідрологічні Харківський 

РЦГМ 

12 р. Лопань – смт. Мала 

Данилівка 

1994-2014 Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

13 р. Лопань – м. Харків, 

Павлівська гребля 

2002-2020 Гідрологічні КП КВЗК 

14 р. Лопань, м. Харків, 

Лопанська гребля 

2002-2020 Гідрологічні КП КВЗК 

15 р. Лопань – м. Харків, 

Гончарівська гребля 

2002-2020 Гідрологічні КП КВЗК 

16 р. Лопань – м. Харків, 

гирло 

1994-2020 Гідрологічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

17 р. Прудянка – 

смт. Прудянка, 

Прудянське вдсх. 

1994-2020 Гідрологічні РОВР у 

Харківській 

області 

18 б. Стульнева – 

смт. Слатино,  

Слатинське вдсх. 

1994-2020 Гідрологічні РОВР у 

Харківській 

області 
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Продовж. табл. 5.4 

19 б. Солоний Яр – 

с. Коробки,  

Коробківське вдсх. 

1994-2020 Гідрологічні РОВР у 

Харківській 

області 

20 р. Лозовенька – 

с. Чайківка, 

Лозовеньківське вдсх. 

2002-2020 Гідрологічні КП КВЗК 

21 р. Харків – с. Стрілеча, 

кордон 

2000-2020 Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

22 р. Харків – с. Липці, 

Трав’янське вдсх. 

1994-2020 Гідрологічні, 

гідрохімічні 

РОВР у 

Харківській 

області 

23 р. Харків – с. Циркуни 1963-2020 Гідрологічні, 

гідрохімічні 

Харківський 

РЦГМ 

24 р. Харків – м. Харків, 

Журавлівське вдсх. 

2002-2020 Гідрологічні КП КВЗК 

25 р. Харків – м. Харків, 

гирло 

1994-2020 Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

26 р. Муром – с. Борщове, 

Муромське вдсх. 

1994-2020 Гідрологічні, 

гідрохімічні 

РОВР у 

Харківській 

області 

27 р. Муром – с. Руські 

Тишки, гирло 

2020 Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

28 р. В’ялий – с. Циркуни, 

В’ялівське вдсх. 

1991-2020 Гідрологічні КП 

Харківводоканал 

29 р. Немишля – м. Харків, 

гирло 

1994-2011, 

2020 

Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

30 р. Роганка – с. Тернова, 

гирло 

2020 Гідрохімічні Сіверсько-

Донецьке БУВР 

Відсутній порядок систематичного обміну інформацією між моніторинговими 

органами та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування для прийняття 

відповідних управлінських рішень щодо вирішення екологічних проблем. Відсутній 

єдиний підхід до проведення оцінки екологічного стану водних об’єктів за 

результатами моніторингу [364]. У зв’язку із цим потребує розроблення 

удосконалена системи моніторингу водогосподарських систем, яка визначить єдині 

завдання для комплексного спостереження, збирання, обробки, оцінювання і 

прогнозування екологічного стану водогосподарських систем [365]. 

 



160 
 

5.2 Розробка системи моніторингу водогосподарських систем на 

водогосподарській ділянці р. Уди 

Основною метою розробки системи моніторингу водогосподарських систем 

являється підвищення ефективності функціонування системи моніторингу у 

водогосподарській ділянці р. Уди для забезпечення потреб органів місцевого 

самоврядування та населення  

Результатом розробки удосконаленої системи моніторингу має стати 

методичне забезпечення єдності, репрезентативності, необхідної точності 

отриманих даних незалежно від відомчої приналежності, правового статусу та 

форми власності суб’єктів, що здійснюють моніторинг вод у водогосподарській 

ділянці р. Уди. 

Моніторингом водогосподарських систем забезпечується шляхом здійснення 

спостережень, збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан 

водогосподарських систем, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у галузі охорони 

вод та відтворення водних ресурсів [366]. 

Розробка системи моніторингу водогосподарських систем включає 10 етапів: 

- Етап 1 «Формування пунктів і створів спостережень»; 

- Етап 2 «Встановлення вертикалей та горизонтів вимірювання»; 

- Етап 3 «Вибір контрольованих показників»; 

- Етап 4 «Визначення періодичності проведення спостережень»; 

- Етап 5 «Здійснення відбору проб води»; 

- Етап 6 «Забезпечення консервування, транспортування і зберігання проб 

води»; 

- Етап 7 «Виконання аналізу проб води, обробка та реєстрація результатів»; 

- Етап 8 «Проведення оцінок екологічного стану водних об'єктів і джерел 

забруднення»; 

- Етап 9 «Прогнозування змін екологічного стану водних об’єктів»; 

- Етап 10 «Розробка рекомендацій для прийняття рішень». 
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Етап 1 «Формування пунктів і створів спостережень». 

Під пунктом спостережень за забрудненням поверхневих вод слід розуміти 

місце на водоймі чи водотоці, в якому проводять комплекс робіт для отримання 

даних про склад і властивості води. Назва пункту спостережень надається за назвою 

якого-небудь постійного орієнтиру (населений пункт, гідротехнічна споруда, 

водозабірна чи водоскидна споруда, електростанція, гирло річки, мостовий переїзд) 

для певного водного об’єкта (річка, озеро, водосховище, ставок, джерело та ін.). 

Пункти спостережень організують на водоймах чи водотоках у районах: 

- перетину річками державного кордону; 

- замикаючих створів великих і середніх річок; 

- гирл забруднених приток водойм і водотоків. 

- розташування міст і великих селищ, в межах яких стічні води скидаються у 

водойми і водотоки; 

- скиду зворотних вод великими промисловими підприємствами і сільськими 

господарствами, які скидають їх у вигляді стічної, шахтної, кар’єрної чи дренажної; 

- місць нересту та зимування цінних та особливо цінних видів промислових 

водних організмів; 

- передгребельних ділянок річок, що є важливими для рибного господарства. 

Вибір пунктів відбору проб для моніторингу є завданням надзвичайно 

відповідальним, оскільки від нього залежить точність даних моніторингу та його 

ефективність. А тому обґрунтоване вирішення цього питання може бути здійснено 

тільки після аналізу даних з морфологічних особливостей водного об’єкту. Це в 

першу чергу такі показники як розмір водного об’єкту, розподіл глибин, геологічна 

будова берегів, розподіл ґрунтів, наявність приток, характер поверхневого стоку. 

У кожному пункті спостережень організують один або декілька створів. 

Місцеположення створів встановлюють з урахуванням гідрометеорологічних та 

морфометричних особливостей водойми чи водотоку, розташування джерел 

забруднення, кількості, складу і властивостей зворотних вод. 

Взагалі на водогосподарській ділянці р. Уди знаходиться 35 підприємств, які 

скидають зворотні стічні води до поверхневих водних об’єктів (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 – Перелік підприємств, які скидають зворотні стічні води до 

поверхневих водних об’єктів водогосподарської ділянки р. Уди 

Назва річки Населений 

пункт 

Назва підприємства Ліміт скиду 

стічних вод, 

тис м3/рік 

р. Уди смт. Золочів  КП «Золочівське РЖКГ» 11,96 

с. Березівське ДП «Санаторій Бермінвводи» 357,66 

смт. Пересічне ПрАТ «Колос» 75,32 

с. Подвірки ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» 1990,5 

смт. Пісочин КП «Пісочинкомунсервіс» 66,04 

смт. Пісочин ПВКФ «Лоск» 45,4 

м. Харків ЗАТ «Термолайф» 17,02 

смт. Безлюдівка Міські очисні споруди № 2 

(КБО «Безлюдівський») 

109500,0 

смт. Хорошеве КУ «Хорошевський 

геріатричний пансіонат» 

36,47 

смт. Есхар КП «Вода Есхара» 531,55 

р. Люботинка 

(ставки на 

б. Уди) 

м. Люботин ВККУ Люботинської міської 

ради 

126,93 

м. Люботин Люботинський інтернат для 

дітей-сірит 

25,0 

м. Люботин ПАТ «Укрзалізниця» (Колійна 

машинна дистанція Південної 

залізниці») 

28,3 

м. Люботин Люботинське БМУ № 387 18,2 

р. Лопань смт. Мала 

Данилівка 

КП «Малоданилівський 

комунальник 

184,0 

м. Харків ДП «Харківський 

бронетанковий завод» 

81,32 

м. Харків ДП «Харківський завод 

спеціальних машин» 

48,51 

м. Харків ХОБФ «Соціальна служба 

допомоги» 

2,28 

м. Харків ОСЦ «Акварена» 924,0 

м. Харків ДП «Харківський 

машинобудівний завод імені 

Т.Г. Шевченка 

2,49 

м. Харків ВАТ «Харківський 

машинобудівний завод «Світло 

Шахтаря» 

158,57 

м. Харків КП «Харківські теплові мережі» 528,14 

м. Харків Міські очисні споруди № 1 

(КБО «Диканівський» 

240000,0 
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Продовж. табл. 5.5 

р. Лозовенька смт. Мала 

Данилівка 

ПП «Алгол-2003» 35,0 

с. Чайківка ФГ «Чемеріс І.П.» 21,96 

р. Харків с. Стрілече ТОВ «Стрілеча водоканал, 

житло, побут сервіс» 

53,49 

с. Вел. Проходи Проходівське ЖКП 25,55 

м. Харків КП «Харківський 

метрополітен» 

56,45 

м. Харків ТОВ «Фармацевтична компанія 

здоров’я 

12,78 

р. Жихорець с. Котляри ТОВ «Нью Системс АМ» 459,65 

р. Роганка с. Мала Рогань ДП «Завод Електроважмаш» 231,55 

с. Мала Рогань ТОВ «Яблуневий дар» 1,4 

смт. Рогань ВАТ «Роганська картонна 

фабрика» 

41,02 

р. Рудка сел. 

Докучаєвське 

ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 64,45 

р. Студенок м. Чугуїв КП «Чугуївввода» 2033,57 

1) На водогосподарській ділянці р. Уди є 5 перетинів державного кордону, а 

саме: р. Уди – с. Окоп, р. Лопань – с. Козача Лопань, р. Харків – с. Стрілече, 

р. Липець – с. Пільна, р. Муром – с. Зелене. 

2) Згідно класифікації річок відповідно до ст. 79 Водного кодексу України, до 

середніх річок відносяться річки Уди (площа водозбору – 3894 км2) і р. Лопань 

(2000 км2). При цьому замикаючий створ р. Уди розташований при впадінні річки в 

р. Сіверський Донець в пункті р. Уди – смт. Есхар, гирло, замикаючий створ 

р. Лопань в пунктів р. Лопань – м. Харків, гирло. До того ж, до р. Уди впадають малі 

річки, на яких утворюються замикаючі створи: р. Рогозянка – с. Мала Рогозянка; 

р. Криворотівка – с. Дворічний Кут; р. Люботинка (б. Уди) – м. Люботин; 

р. Студенок І – смт. Васищеве; р. Рудка – с. Лизогубівка; р. Роганка – с. Тернова; 

р. Студенок ІІ – смт. Есхар; р. Лозовенька – смт. Мала Данилівка, р. Харків – 

м. Харків. 

3) Відповідно до звітності 2ТП-водгосп (річна) скид зворотних стічних вод 

здійснюється до наступних забруднених річок із відповідним об’ємом скиду за рік: 

р. Уди (52,88 млн м3), р. Рогозянка (0,006 млн м3), р. Криворотівка (0,064 млн м3), 

р. Лопань (139,6 млн м3), р. Лозовенька (0,03 млн м3), р. Харків (0,489 млн м3), 
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р. Муром (0,21 млн м3), р. Немишля (0,002 млн м3), р. Роганка (0,698 млн м3), 

р. Студенок ІІ (0,831 млн м3).  

4) За розташуванням міст і великих селищ, в межах яких стічні води 

скидаються у водойми та водотоки  можна віднести наступні: смт Золочів 

Золочівського району; с. Березівське, смт. Пересічне, с. Подвірки, смт. Мала 

Данилівка Дергачівського району; смт. Пісочин, смт. Хорошеве, с. Стрілеча, 

с. Великі Проходи, с. Котляри, сел. Докучаєвське Харківського району; м. Харків, 

м. Люботин, м. Чугуїв. 

5) Згідно місць скиду зворотних стічних вод до поверхневих водних об’єктів 

можна виділити наступні пункти: р. Уди – смт. Золочів; р. Уди – смт. Пересічне; 

р. Уди – смт. Пісочин; р. Уди – смт. Хорошеве; р. Уди – смт. Есхар; р. Люботинка – 

с. Шпаківка; р. Лопань – смт. Мала Данилівка; р. Лопань – м. Харків; р. Лозовенька 

– смт. Мала Данилівка; р. Харків – с. Стрілече; р. Харків - с. Липці; р. Харків – 

м. Харків; р. Жихорець – м. Харків; р. Роганка – смт. Рогань; р. Рудка – 

сел. Докучаєвське, р. Студенок – смт. Есхар. 

Перш за все, при складанні мережі пунктів відбору проб для моніторингу, 

необхідно брати до уваги розташування точкових та дифузних джерел забруднення 

водного об’єкту. Пункти контролю якості води в річках повинні бути розташовані 

вище та нижче за течією скидів забруднених вод та населених пунктів.  Пункти, 

розташовані безпосередньо в місцях злиття річок повинні бути або виключені, або 

перенесені не менш як на 1 км нижче за течією. 

На рис. 5.3 представлена лінійна схема водогосподарської ділянки р. Уди, на 

якій нанесено основні точкові скиди стічних вод з вказанням відстані в кілометрах 

від гирла річок. 

За наявністю організованого скиду зворотних вод на водотоках встановлюють 

два створи або більше. Один із них розташовують вище джерела забруднення (поза 

впливом зворотних вод, що контролюються), інші - нижче джерела (або групи 

джерел) забруднення. Верхній створ встановлюють на 1 км вище джерела 

забруднення (звичайно на цій відстані виключається можливість впливу на водотік 

забруднюючих речовин, що надходять із зворотними водами). 
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Рис. 5.3. Лінійна схема скиду стічних вод до поверхневих водних об’єктів водогосподарської ділянки р. Уди
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5) Для рибогосподарських потреб використовуються штучно створені 

водосховища та ставки. Згідно Водного кодексу України, до водосховищ 

відносяться штучні водойми місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, які збудовані 

для створення запасу води та регулювання її стоку. 

Всього на всіх річках водогосподарської ділянки р. Уди розташовано 234 

водних об’єктів загальним об’ємом 105,506 млн м3 (в т.ч. 9 водосховищ загальним 

об’ємом води 72,69 млн м3 та 225 ставків із загальним об’ємом води 32,816 млн м3. 

Розподіл водосховищ і ставків по річкам наведено в табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 – Розподіл водосховищ і ставків по річкам водогосподарської 

ділянки р. Уди 

Назва річки Кількість 

водосховищ, 

шт. 

Об’єм води 

водосховищ, 

млн.м3 

Кількість 

ставків, шт. 

Об’єм води 

ставків, 

млн.м3 

р. Уди 1 15,0 37 6,390 

р. Рогозянка - - 25 1,360 

р. Криворотівка - - 10 1,757 

р. Люботинка - - 12 2,104 

р. Лопань 3 3,61 53 12,20 

р. Лозовенька 1 5,00 7 0,611 

р. Харків 1 22,2 19 3,613 

б. Проходівська - - 3 0,998 

р. Липець - - 14 0,551 

р. Липчик - - 5 0,304 

р. Муром 1 14,0 17 0,826 

б. Тернівська - - 2 0,075 

р. В’ялий 1 10,0 1 0,029 

б. Бобровська - - 3 0,316 

р. Немишля - - 3 0,326 

р. Студенок І - - 2 0,122 

р. Роганка 1 2,88 9 0,598 

р. Студенок ІІ - - 3 0,636 

Всього 9 72,69 225 32,816 

 

Лінійна схема розташування основних водосховищ на водогосподарській 

ділянці р. Уди наведена на рис. 5.4. 
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Рисунок 5.4 – Лінійна схема розташування водосховищ на водогосподарській 

ділянці р. Уди 

 

Річки, які розташовані в м. Харкові, зарегульовані водопідпірними греблями, 

які знаходяться на балансі КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і 

зливової каналізації» Харківської міської ради, здійснюють вплив на водний режим 
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річок Уди, Лопань, Харків і Немишля. Це дозволяє визначити окремі пункти 

спостережень в місцях даних гребель: р. Уди – Новобаварська гребля; р. Уди – 

Жихарська гребля; р. Лопань – Павлівська гребля; р. Лопань – Гончарівська гребля; 

р. Лопань – Лопанська гребля; р. Харків – Журавлівська гребля; р. Немишля – 

Петренківська гребля. 

Моніторингові пункти підрозділяються на п’ять категорій. Категорію пункту 

встановлюють з урахуванням комплексу факторів. 

Пункти категорії I розташовують на великих і середніх річках, й охоплюють 

водогосподарські системи, які мають важливе господарське значення: на 

транскордонних ділянках річок перетину державного кордону; на гирлових ділянках 

великих та середніх річок; в межах крупних населених пунктів; у районах 

організованого скиду зворотних вод, в результаті чого спостерігається екстремально 

висока забрудненість води по одному чи декількох показниках якості або за іншими 

критеріями. Допускається розташовування пунктів категорії I на малих річках. 

Пункти категорії II розташовуються на водоймах і водотоках та охоплюють 

водогосподарські системи: в межах малих населених пунктів; у районах із високою 

забрудненістю води по одному чи декількох показниках якості води; в місцях 

організованого скиду зворотних вод; на замикаючих ділянках середніх і малих 

річок; в місцях нересту і зимування особливо цінних видів риб. 

Пункти категорії III розташовують на водоймах і водотоках та охоплюють 

водогосподарські системи: за межами населених пунктів; у гирлах забруднених 

приток річок і водойм; у районах організованого скиду зворотних вод, внаслідок 

чого спостерігається помірна забрудненість води. 

Пункти IV категорії розташовують на водотоках, на яких знаходяться каскади 

ставків, що охоплюють водогосподарські системи: в місцях розташування 

водопідпірних гребель та гідротехнічних споруд водосховищ; у замикаючих створах 

каскадів ставків; на пригребельних ділянках річок; 

Пункти категорії V можуть розташовуватись на незабруднених ділянках 

водойм і водотоків, які суттєво не впливають на стан природного середовища. 
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Таблиця 5.7 – Відбір пунктів моніторингу на водогосподарській ділянці р. Уди за основними критеріями 

№ Річка Населений пункт Перетин 

держ. 

кордону 

Крупний 

населений 

пункт 

Район 

високої 

забруд-

неності 

Скид 

стічних 

вод 

Замика-

ючий 

створ 

Перед-

гребельна 

ділянка 

Каскад 

ставків 

Наяв-

ність 

спосте-

режень 

Сума 

балів 

1 р. Уди с. Окоп +      + + 3 

2 р. Уди смт. Золочів  +  +    + 3 

3 р. Уди с. Феськи      +  + 2 

4 р. Уди с. Березівське    +     1 

5 р. Уди смт. Пересічне  + + +    + 4 

6 р. Уди смт. Пісочин  + + +  + +  5 

7 р. Уди м. Харків  + +   +  + 4 

8 р. Уди сел. Жихор  +    +  + 3 

9 р. Уди смт. Безлюдівка  + + +   + + 5 

10 р. Уди смт. Хорошеве  + + +   + + 5 

11 р. Уди смт. Есхар  + + + +   + 5 

12 р. Рогозянка с. Мала Рогозянка     +  + + 3 

13 р. Криворотівка смт. Вільшани     +  +  2 

14 р. Криворотівка с. Дворічний Кут     +    1 

15 р. Люботинка м. Люботин  +  + +  +  4 

16 р. Лопань с. Коз. Лопань +      + + 3 

17 р. Лопань с. Цупівка       +  1 

18 р. Лопань смт. Прудянка      +  + 2 

19 р. Лопань смт. Слатине      +  + 2 

20 р. Лопань с. Сірий Яр      +  + 2 

21 р. Лопань м. Дергачі      + +  2 

22 р. Лопань смт. Мала Данилівка  + + +  +  + 5 

23 р. Лопань м. Харків  +  +  +  + 4 

24 р. Лопань м. Харків  +  +  +  + 4 

25 р. Лопань м. Харків  +  +  +  + 4 

26 р. Лопань м. Харків  + + + +   + 5 

27 р. Лозовенька с. Черкаська Лозова       +  1 

28 р. Лозовенька с. Чайківка      +  + 2 
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Продовж табл. 5.7 

29 р. Лозовенька с. Мала Данилівка  +   +    2 

30 р. Харків с. Стрілече +     +  + 3 

31 р. Харків с. Липці      +  + 2 

32 р. Харків с. Циркуни  +    +  + 3 

33 р. Харків м. Харків  + +   +  + 4 

34 р. Харків м. Харків  + + + +   + 5 

35 р. Липець с. Пільна +      +  2 

36 б. Проходівська с. Липці       +  1 

37 р. Муром с. Зелене +        1 

38 р. Муром с. Веселе      + +  2 

39 р. Муром с. Борщове     +   + 2 

40 б. Тернівська с. Борщове       +  1 

41 р. В’ялий с. Українське       +  1 

42 р. В’ялий с. Циркуни      +  + 2 

43 б. Бобрівська с. Бобрівка       +  1 

44 р. Немишля с. Слобідське       +  1 

45 р. Немишля м. Харків  + + + +   + 5 

46 р. Жихорець с. Котляри    +     1 

47 р. Студенок І с. Пономаренки       +  1 

48 р. Студенок І смт. Васищеве  +   +    2 

49 р. Роганка с. Вільхівка      + +  2 

50 р. Роганка смт. Рогань  + + +   +  4 

51 р. Роганка с. Тернова     +    1 

52 р. Рудка с. Докучаєвське    +     1 

53 р. Рудка с. Лизогубівка     +    1 

54 р. Студенок ІІ с. Кам’яна Яруга       +  1 

55 р. Студенок ІІ смт. Есхар  + + + + +   5 

 



Таблиця 5.8 – Розподіл моніторингових пунктів водогосподарської ділянки  

р. Уди за категоріями 

Категорія № Річка Населений пункт, 

розташування 

І 1 р. Уди смт. Пісочин, вище м. Харкова 

2 р. Уди смт. Безлюдівка/Хорошеве, нижче м. Харкова 

3 р. Уди смт. Есхар, гирло 

4 р. Лопань смт. Мала Данилівка, вище м. Харкова 

5 р. Лопань м. Харків, гирло 

6 р. Харків м. Харків, гирло 

7 р. Немишля м. Харків, гирло 

8 р. Студенок смт. Есхар, гирло 

ІІ 9 р. Уди смт. Пересічне, міст 

10 р. Уди м. Харків, Ново-баварська гребля 

11 р. Люботинка м. Люботин, гирло 

12 р. Лопань м. Харків, Павлівська гребля 

13 р. Лопань м. Харків, Гончарівська гребля 

14 р. Лопань м. Харків, Лопанська гребля 

15 р. Харків м. Харків, Журавлівська гребля 

16 р. Роганка смт. Рогань, міст 

ІІІ 17 р. Уди с. Окоп, кордон з Росією 

18 р. Уди смт. Золочів, міст 

19 р. Уди сел. Жихор, Жихорська гребля 

20 р. Рогозянка с. Мала Рогозянка, міст 

21 р. Лопань с. Козача Лопань, кордон з Росією 

22 р. Харків с. Стрілече, кордон з Росією 

23 р. Харків с. Циркуни, міст 

IV 24 р. Уди с. Феськи, Рогозянське водосховище 

25 р. Криворотівка смт. Вільшани, міст 

26 р. Лопань смт. Прудянка, Прудянське водосховище 

27 р. Лопань смт. Слатине, Слатинське водосховище 

28 р. Лопань с. Сірий Яр, Коробківське водосховище 

29 р. Лопань м. Дергачі, міст 

30 р. Лозовенька с. Чайківка, Лозовеньківське водосховище 

31 р. Лозовенька смт. Мала Данилівка, гирло 

32 р. Харків с. Липці, Трав’янське водосховище 

33 р. Липець с. Пільна, кордон з Росією 

34 р. Муром с. Веселе, міст 

35 р. Муром с. Борщове, гирло 

36 р. В’ялий с. Циркуни, В’ялівське водосховище 

37 Р. Роганка с. Вільхівка, Вільхівське вдсх. 

38 р. Студенок І смт. Васищеве, гирло 
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Продовж. табл. 5.8 

V 39 р. Уди с. Березівське, гирло 

40 р. Криворотівка с. Дворічний Кут, гирло 

41 р. Лопань с. Цупівка, брід 

42 р. Лозовенька с. Черкаська Лозова, міст 

43 б. Проходівська с. Липці, гирло 

44 р. Муром с. Зелене, кордон з Росією 

45 б. Тернівська с. Борщове, гирло 

46 р. В’ялий с. Українське 

47 б. Бобрівська с. Бобрівка, міст 

48 р. Немишля с. Слобідське, гребля 

49 р. Жихорець с. Котляри, гребля 

50 р. Студенок с. Пономаренки, міст 

51 р. Роганка с. Тернова, гирло 

52 р. Рудка сел. Докучаєвське, брід 

53 р. Рудка с. Лизогубівка, гирло 

54 р. Студенок ІІ с. Кам’яна Яруга, гребля 

За допомогою методу системного порівняльного аналізу проведено відбір 

пунктів моніторингу з урахуванням критеріїв (табл. 5.7): наявність транскордонних 

ділянок водотоків; наявність крупного населеного пункту; наявність високої 

забрудненості водного об’єкту; наявність місць скиду стічних вод до водного 

об’єкту; наявність замикаючого створу гирлової ділянки водотоку; наявність 

передгребельних ділянок водного об’єкту; наявність розміщення каскаду ставків на 

водотоці; наявність періоду спостережень за станом водного об’єкту. 

При оцінці за 8 критеріями здійснювався підрахунок кількості відповідних 

факторів кожному запропонованому моніторинговому пункту з максимальною 

сумою 5 балів. За результатами порівняльного аналізу встановлено, що із 55 

запропонованих моніторингових пунктів: «5» балів набрали 9 пунктів; «4» бали 

набрали 8 пунктів; «3» бали набрали 7 пунктів; «2» бали набрали 15 пунктів; «1» бал 

набрали 16 пунктів.Отримані результати дозволили виконати розподіл 

моніторингових пунктів за 5 категоріями. При цьому пункту І категорії відповідає 

моніторинговий пункт, який набрав «5» балів, ІІ категорії – «4» бали, ІІІ категорії – 

«3» бали, IV категорії – «2» бали та V категорії – «1» бал. 

На рис. 5.5 Наведена картосхема розташування моніторингових пунктів на 

водогосподарській ділянці р. Уди 
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Рисунок 5.5 – Картосхема розташування моніторингових пунктів на 

водогосподарській ділянці р. Уди 
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Етап 2 «Встановлення вертикалей та горизонтів вимірювання» 

Встановлення вертикалей в створі спостережень на водотоці визначається 

умовами змішування річкових вод зі зворотними водами або водами приток. При 

неоднорідності хімічного складу у створі встановлюють не менше трьох вертикалей 

(на стрижні і на відстані 3-5 м від берегів), при однорідності хімічного складу – одну 

вертикаль (на стрижні річки). При цьому розташування вертикалей на відстані 3-5 м 

від берегів рекомендується з метою уникнення можливості потрапляння 

скаламучених донних осадів у проби води. Першу вертикаль розташовують на 

відстані не далі ніж 0,5 км від місця скиду зворотних вод або від берега, останню - 

безпосередньо за межею зони забруднення.  

Кількість горизонтів на вертикалі визначається глибиною водного об’єкту в 

місці вимірювання. При глибині до 2 м встановлюється один горизонт (біля 

поверхні - в 0,1-0,2 м від поверхні води влітку і біля нижньої поверхні льоду 

взимку), а при глибині більше 5 м – три горизонти (додатково проміжний, 

розташований на половині глибини). Рекомендоване розташування горизонтів на 

вертикалях наведено в табл. 5.9. 

Таблиця 5.9 – Розташування горизонтів на вертикалях у створі спостережень 

Кількість 

вертикалей 

Глибина 

водного об’єкта 

Кількість 

горизонтів 

Розташування 

горизонтів 

Одна менше 2 м 1 У поверхні 

2-5 м 2 у поверхні, та у дна 

більше 5 м 3 у поверхні, 2 м, та у дна 

Не менше двох менше 2 м 1 у поверхні 

2-5 м 2 у поверхні, та у дна 

більше 5 м 3 у поверхні, 2 м та у дна 

Не менше трьох менше 2 м 1 у поверхні 

2-5 м 2 у поверхні, та у дна 

більше 5 м 3 у поверхні, 2 м та у дна 

У річках, які мають незначну глибину, проби треба відбирати по всьому 

перерізу річкового русла. У глибоких водних об’єктах проби відбираються з човна в 

прибережній та русловій частині основного русла річки,  в межах плеса та перекату 

(при можливості), та в акваторії водойми. 
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Етап 3 «Вибір контрольованих показників». 

У встановлених пунктах відбору проб води спостереження проводять 

комплексно за фізичними, гідрохімічними, гідробіологічними, 

гідроморфологічними, специфічними синтетичними і несинтетичними та 

радіологічними показниками з одночасним визначенням гідрологічних 

характеристик [367]. Перелік показників встановлюють з урахуванням: 

- цільового використання водойми чи водотоку; 

- складу зворотних вод, що скидаються; 

- вимог споживачів інформації. 

До рекомендованих гідрохімічних показників відносяться: 

- Фізичні (Температура води, °С; Прозорість, см; Кольоровість, град., Запах, 

бали; Водневий показник рН, од.; Електропровідність, мВ;); 

- Концентрація розчинених у воді газів, мг/дм3 (Розчинений кисень О2, 

мг/дм3; Діоксид вуглецю СО2, мг/дм3, сірководень Н2S); 

- Показники кисневого режиму, мг/дм3 (Біохімічне споживання кисню БСК5; 

Хімічне споживання кисню ХСК; Перманганатна окислюваність, Лужність 

загальна); 

- Концентрація завислих речовин, мг/дм3; 

- Концентрація головних іонів, мг/дм3 (Натрій Na+, Калій K+, 

Гідрокарбонати HCO3, Сульфати SO4
-2-, Хлориди НCl-); 

- Показники біогенних речовин, мг/дм3 (Амоній NH4
+, Нітрити NO2, Нітрати 

NO3
-, Азот загальний N2, Фосфати  PO4 

3-, Фосфор загальний Pзаг, Кремній Si); 

- Показники сольового складу, мг/дм3 (Кальцій Ca-2+, Магній Mg-2+, 

Жорсткість загальна); 

- Мікроелементи, мг/дм3 (Залізо загальне Fe2
+; Мідь Cu2+; Цинк Zn-2+; 

Марганець Mn-2+; Хром Cr2+, Cr6+; Нікель Ni; Алюміній Al; Кобальт Co); 

- Специфічні синтетичні і несинтетичні забруднюючі речовини (пестициди, 

нафтопродукти, феноли, синтетичні поверхнево активні речовини СПАВ; перелік 

забруднюючих речовин затверджений наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів від 06.02.2017 № 45 [368]). 
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- Радіологічні показники (сумарні альфа- і бета-активність води; Стронций 

90Sr; Цезій 137Cs). 

До рекомендованих гідробіологічних показників відносяться: 

- Фітопланктон (біомаса об’ємна, мг/дм3; біомаса за хлорофілом “a”, мг/дм3; 

чисельність видів, шт./мл; кількість родин, кл./мл); 

- Зообентос (загальна чисельність організмів, екз./м3; загальна чисельність 

видів, шт./мл; загальна біомаса, г/м2; кількість груп, шт./мл); 

- Мікрофітобентос (загальна чисельність, шт./мл, кількість видів, шт./мл, 

кількість родин, шт./мл, чисельність, екз./мл); 

- Макрофіти (кількість видів, шт./м3; кількість родин, шт./м3; кількість 

поясів, шт./м2; проективне покриття водного дзеркала, %; частота зустрічальності 

інвазивних видів, %; частка проективного покриття за рахунок інвазивних видів, %) 

- Донні макробезхребетні (кількість видів, шт./м3; кількість індикаторних 

груп, шт./м3; чисельність, екз.; біомаса домінуючих видів, г/м3; види, що підлягають 

особливій охороні; види, що перебувають під загрозою зникнення; інвазивні види); 

- Іхтіофауна (кількість видів, шт.; кількість видів, що підлягають особливій 

охороні, шт.; частота прилову інвазивних видів, екз.; розмірно-вікова та статева 

структура популяцій, екз.; кількість молоді «на скаті», екз.). 

До рекомендованих гідроморфологічних показників належать: 

- Морфологічні умови (глибина, м; ширина, м; довжина, м; донні 

відкладення г/кг; завислі наноси, г/м3; структура русла або ложа; структура берега; 

структура прибережної заплави); 

- Гідрологічний режим (рівень води, см; витрати води, м3/с; швидкість течії, 

м/с; зв'язок з підземними водами; період водообміну, діб); 

- Неперевність течії. 

На водоймах і водотоках та їх ділянках, які не зазнають антропогенного 

впливу, розташовані на території державних заповідників і природних національних 

парків, спостереження за гідробіологічним показниками проводять у пунктах 

фонових спостережень.  
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Перелік характерних для води даного пункту речовин для спостережень 

встановлюють на підставі даних про склад зворотних вод, які скидають в районі 

пункту спостережень, а також попередніх обстежень водного об’єкта. При 

формуванні списку речовин слід враховувати рекомендації переліку нормативів 

екологічної безпеки – гранично-допустимих концентрацій у воді 

рибогосподарського водокористування по загально-фізичним, хімічним та 

біологічним показникам. 

Етап 4 «Визначення періодичності проведення спостережень». 

Періодичність проведення спостережень залежить від фізико-географічних 

особливостей водного об'єкта та його антропогенного навантаження. Крім того, вона 

визначається також важливістю водного об'єкта для господарського використання 

водогосподарської системи та умовами її експлуатації. Періодичність проведення 

спостережень у пунктах встановлюється з урахуванням додатку 1 Порядку 

здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою КМУ від 

19.09.2018 № 758 та відповідно до встановленої категорії моніторингового пункту. 

Виходячи з комплексу різноманітних чинників, які впливають на формування 

екологічного стану водогосподарських систем, пункти та частоту моніторингових 

спостережень поділено на чотири категорії (таблиця 5.10). 

Таблиця 5.10 – Програми моніторингу водогосподарських систем в залежності 

від категорії пунктів 

Терміни 

відбирання проб 

Категорія пункту 

І ІІ ІІІ IV 

Щоденно A, I A, I A, I - 

Щотижнево B, С B, С B A, I 

Щомісячно D, E D, E С B, С 

Щоквартально L L D, E, L - 

Двічі на рік G G G - 

Щорічно F, H, J F, H, J F. H, J D, E, F, G, H, J, L 

Один раз на 6 років K K K K 
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Примітка: 

A – Фізичні показники (Температура води, °С; Прозорість, см; Кольоровість, 

град., Запах, бали; Водневий показник рН, од.; Електропровідність, мВ); 

B - Концентрація розчинених у воді газів, мг/дм3 (Розчинений кисень О2, 

мг/дм3; Діоксид вуглецю СО2, мг/дм3; сірководень Н2S); 

C - Показники кисневого режиму, мг/дм3 (Біохімічне споживання кисню БСК5; 

Хімічне споживання кисню ХСК; Перманганатна окислюваність, Лужність 

загальна); 

D - Концентрація завислих речовин, мг/дм3; концентрація головних іонів, 

мг/дм3 (Натрій Na+, Калій K+, Гідрокарбонати HCO3
-, Сульфати SO4

2-, Хлориди НCl-) 

показники біогенних речовин, мг/дм3 (Амоній NH4
+, Нітрити NO2

-, Нітрати NO3
-, 

Азот загальний N2, Фосфати PO4
3-, Фосфор загальний Pзаг, Кремній Si); показники 

сольового складу, мг/дм3 (Кальцій Ca-2+, Магній Mg-2+, Жорсткість загальна); 

мікроелементи, мг/дм3 (Залізо загальне Fe2
+; Мідь Cu2+; Цинк Zn-2+; Марганець Mn-

2+; Хром Cr2+, Cr6+; Нікель Ni; Алюміній Al; Кобальт Co); 

E - Специфічні синтетичні і несинтетичні забруднюючі речовини (пестициди, 

нафтопродукти, феноли, синтетичні поверхнево активні речовини СПАВ); 

F - Радіологічні показники (альфа, бета-активність; Стронцій 90Sr; Цезій 137Cs); 

G - Фітопланктон (біомаса об’ємна, мг/дм3; біомаса за хлорофілом “a”, мг/дм3; 

чисельність видів, шт./мл; кількість родин, кл./мл); 

H - Зообентос (загальна чисельність організмів, екз./м3; загальна чисельність 

видів, шт./мл; загальна біомаса, г/м2; кількість груп, шт./мл); Мікрофітобентос 

(загальна чисельність, шт./мл, кількість видів, шт./мл, кількість родин, шт./мл, 

чисельність, екз./мл); Макрофіти (кількість видів, шт./м3; кількість родин, шт./м3; 

кількість поясів, шт./м2; проективне покриття водного дзеркала, %; частота 

зустрічальності інвазивних видів, %; частка проективного покриття за рахунок 

інвазивних видів, %); Донні макробезхребетні (кількість видів, шт./м3; кількість 

індикаторних груп, шт./м3; чисельність, екз.; біомаса домінуючих видів, г/м3; види, 

що підлягають особливій охороні; види, що перебувають під загрозою зникнення; 

інвазивні види); Іхтіофауна (кількість видів, шт.; кількість видів, що підлягають 



179 
 

 

особливій охороні, шт.; частота прилову інвазивних видів, екз.; розмірно-вікова та 

статева структура популяцій, екз.; кількість молоді «на скаті», екз.). 

I - Гідрологічні (рівень води, см; витрати води, м3/с; швидкість течії, м/с); 

J - Зв'язок з підземними водами; період водообміну, діб; 

K - Морфологічні умови (глибина, м; ширина, м; довжина, м; структура русла 

або ложа; структура берега; структура прибережної заплави); 

L – Ґрунти (донні відкладення г/кг; завислі наноси, г/м3). 

 

У пунктах категорії І спостереження за гідрохімічними та гідрологічними 

показниками повинні проводитись щоденно (за програмою А, I) в моніторинговому 

створі, або в першому після випуску зворотних вод створі, та здійснюють відбір 

проб води в об'ємі не менше 5 л для зберігання протягом 5 діб на випадок 

необхідності проведення гідрохімічного аналізу при надзвичайних ситуаціях: 

заморних явищах, загибелі риби та інших водних організмів і аварійних скидах 

забруднюючих речовин; щотижнево (за програмою B, С), щомісячно (за програмою 

D, E), щоквартально (за програмою L) та щорічно (за програмою F, J), а також за 

гідробіологічними показниками не менше ніж двічі на рік (за програмою G), та не 

менше ніж один раз на рік (за програмою H). 

У пунктах категорії II спостереження за гідрохімічними і гідрологічними 

показниками повинні здійснюватись щоденно (за програмою A, I), щотижнево (за 

програмою B, С), щомісячно (за програмою D, E) щоквартально (за програмою L), 

та щорічно (за програмою F, J), а також за гідробіологічними показниками не менше 

ніж двічі на рік (за програмою G), та не менше ніж один раз на рік (за програмою H). 

У пунктах категорії IIІ спостереження за гідрохімічними і гідрологічними 

показниками повинні здійснюватись щоденно (за програмою A, I), щотижнево (за 

програмою B), щомісячно (за програмою C), щоквартально (за програмою D, E, L) 

та щорічно (за програмою F, J), а також за гідробіологічними показниками не менше 

ніж двічі на рік (за програмою G), та не менше ніж один раз на рік (за програмою H). 

У пунктах категорії IV спостереження за гідрохімічними і гідрологічними 

показниками щоденно можуть не проводитись, та здійснюються щотижнево (за 



180 
 

 

програмою A, I), щомісячно (за програмою B), щоквартально (за програмою C), 

щорічно за програмою (D, E, F, J, L, а також за гідробіологічними показниками не 

менше ніж двічі на рік (за програмою G), та не менше ніж один раз на рік (за 

програмою H). 

У пунктах категорії V спостереження можуть проводитись за необхідністю 

один раз на рік за окремою програмою дослідницького моніторингу.  

Спостереження за програмою C, D, E у більшості випадків мають проводитись 

не менше 7 разів на рік: під час повені - на підйомі, максимумі і спаді, під час 

літньої межені - при найменшій витраті і при проходженні дощового паводку, 

восени перед льодоставом, під час зимової межені. 

Періодичність проведення спостережень за вмістом у поверхневих водах 

специфічних синтетичних та несинтетичних забруднюючих речовин встановлюють 

з урахуванням категорії пункту спостережень та персистентності забруднюючої 

речовини, що визначається; строки проведення спостережень встановлюють з 

урахуванням гідрологічної ситуації на водоймі чи водотоці та умовами 

господарської діяльності в населених пунктах або на сільськогосподарських угіддях. 

Періодичність спостережень за гідробіологічними показниками встановлюють 

для спостережень протягом одного року (внутрішньорічна періодичність). 

Періодичність спостережень за гідроморфологічними умовами для водойм та 

водотоків здійснюється протягом 6 років (міжрічна періодичність). 

При встановленні нових джерел забруднення, зміні умов скиду, витрат і 

складу зворотних вод, зміні переліку забруднюючих речовин, а також інших умов, 

місцерозташування пунктів спостережень, перелік показників, що визначаються, 

періодичність і строки проведення спостережень можуть бути змінені у 

встановленому порядку. 

Етап 5 «Здійснення відбору проб води» 

Відбирання проб води має свою специфіку, під час чого необхідно 

дотримуватися головних принципів та обов'язково враховувати специфіку водойм. 

Під час відбирання проб води враховується багато специфічних обставин, які є 

визначальними для певного водного об'єкта і зумовлені його фізико-географічними 
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та гідробіологічними особливостями, а також можливим антропогенним впливом на 

формування якості води у зв’язку із тим, що одним із основних шляхів надходження 

забруднювальних речовин до водойм є стічні води, які безпосередньо впливають на 

склад води у водоймах і змінюють їх властивості.  

Методи відбирання різних груп організмів для гідробіологічного аналізу 

розрізняються. Для вивчення біоценозів необхідно визначити біотопи водойми, 

основні місця проживання донних тварин: мулистий, мулисто-піщаний, піщаний, 

кам'янисто-піщаний тощо. При відбиранні проб ґрунту характеризують 

надходження забруднювальної речовини зі стаціонарного точкового джерела 

певного розміру. Джерелами забруднення можуть бути димові труби, аварійні 

несанкціоновані викиди, випадкові викиди, відвали відходів, викиди з промислових 

майданчиків, суттєві витоки з магістралей стічних вод та інших трубопроводів. 

Надходження з одного джерела може бути причиною появи як локально 

забруднених ділянок, так і однорідно забруднених ділянок певної площі. 

Етап 6 «Забезпечення консервування, транспортування і зберігання проб» 

Відбирання проб води для хімічного аналізу виконується у певній 

послідовності батометром або емальованим відром. Загальна кількість води для 

виконання аналізу близько 5 літрів з кожної точки відбору. Для кожної проби має 

бути етикетка та супроводжувальна документація. Відразу після відбору проби, 

проводиться фіксування кисню у кисневих склянках для визначення у лабораторії 

або біля водного об'єкта вмісту розчиненого кисню. 

Транспортування та зберігання проб. Для транспортування відібраних проб 

води використовують дерев'яні або пластмасові ящики. Посудини з водою 

закріплюють так, щоб під час транспортування вони не перевернулись, а скляна 

посудина не розбилася. Транспортувати і зберігати проби бажано за температури не 

вище 3-4° C, завжди захищати від нагрівання та дії прямих сонячних променів. 

Тривалість транспортування і зберігання проб має бути якнайменшою, а їх аналіз 

необхідно виконувати в терміни, зазначені у таблиці Обробку проб, особливо 

охолоджених, виконують після доведення їхньої температури до кімнатної. 
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Етап 7 «Аналіз проб води» 

Для проведення аналізів відібраних проб води необхідні реактиви, 

регламентовані ДСТУ, ТУ та іншими нормативними документами. Особливу увагу 

треба приділяти на умови та термін їх зберігання. Калібровочні графіки будують по 

результатам 3-5 серій  вимірювань по 5-10 концентраціям в кожній серії. Графік 

перевіряється 1 раз в 3-4 місяці не менше ніж по 5 точкам, а також при зміні умов 

вимірювання концентрацій компонентів, що визначаються. Один раз на рік 

калібровочний графік будується заново. Для контролю аналітичної роботи 

отримання більш точних результатів паралельно визначають та обчислюють 

збіжність результатів, тобто якість вимірювань, що відображають близькість 

результатів один до одного, отриманих в однакових умовах. За можливістю 

доцільно проводити внутрішній та зовнішній лабораторний контроль [369]. 

Аналіз проб води проводиться у лабораторіях відповідно до методик 

вимірювань, та є обов’язковими до використання під час проведення вимірювань у 

сфері регульованої на законодавчому рівні метрології під час здійснення контролю 

за станом навколишнього природного середовища (вод) [370]. 

Етапи 8 і 9 здійснюють за відповідними методиками оцінки екологічного 

стану водних об’єктів та методів прогнозування. На етапі 10 здійснюється 

розроблення рекомендацій щодо забезпечення екологічної безпеки використання 

водогосподарських систем та зменшення антропогенного впливу на водні об’єкти. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Вище перелічені суб’єкти моніторингу відмічаються різною 

підпорядкованістю. Розподіл функцій по різних відомствах спричиняє дублювання 

роботи, знижує ефективність системи моніторингу та ускладнює доступ до 

необхідної інформації. Програми моніторингу як правило неузгоджені між 

відповідними суб’єктами, а функціонування систем моніторингу  не синхронне, 

відрізняється різними термінами та строками проведення спостережень. Також має 

місце дублювання функцій відомчих мереж спостережень в одних напрямках із 

одночасною відсутністю в інших. 
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2. Визначено, що технічне та методичне забезпечення мережі спостережень 

знаходиться на низькому рівні, що негативно відображується на якості первинної 

інформації. Лабораторії різних відомств для визначення однакових показників 

використовують різні по методам і метрологічним показникам методики та засоби 

вимірювальної техніки, що часто приводить до неможливості співставлення 

результатів спостережень, їх узагальнення та оцінки стану об’єктів природного 

середовища. 

3. Запропоновано удосконалену систему моніторингу водогосподарських 

систем, яка визначає єдині завдання для комплексного спостереження, збирання, 

обробки, оцінювання і прогнозування екологічного стану довкілля. 

4. Аналіз стану і функціонування системи моніторингу на водогосподарській 

ділянці р. Уди дає підстави виділити основні напрямки її удосконалення та 

розробити підходи до вирішення пріоритетних проблем на даному етапі її розвитку 

шляхом створення єдиної комплексної мережі спостережень, впровадження системи 

збору, обробки, аналізу та зберігання інформації та розробки єдиних підходів до 

оцінки екологічного стану водних об’єктів водогосподарських систем. 

5. Розробка системи моніторингу водогосподарських систем включає 10 

етапів, які складаються із: формування пунктів і створів спостережень; встановлення 

вертикалей та горизонтів вимірювання; вибору контрольованих показників; 

визначення періодичності проведення спостережень; встановлення вимог до відбору 

проб води та забезпечення консервування, транспортування і зберігання проб; 

виконання аналізу відібраних проб води та обробки і реєстрації результатів; 

проведення оцінок екологічного стану водних об'єктів і джерел забруднення; 

прогнозування змін екологічного стану водних об’єктів; розробки рекомендацій для 

прийняття рішень. 

6. Складено програму моніторингу водогосподарських систем, яка включає 

періодичність визначення гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних та 

гідроморфологічних показників. 

Основні результати проведених досліджень за даним розділом наведені у 

публікаціях автора: [346, 364, 365]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, в якій вирішено 

науково-прикладне завдання підвищення рівня екологічної безпеки 

водогосподарських систем шляхом дослідження впливу природних і антропогенних 

чинників на екологічний стан водних об’єктів, та наукового обґрунтування 

удосконалення моніторингу водогосподарських систем. 

За результатами дисертаційного дослідження отримано наступні науково-

практичні результати: 

1. Проаналізовано та узагальнено вітчизняний та закордонний досвід 

моніторингу поверхневих вод та існуючих методів оцінювання і прогнозування 

екологічного стану водних об’єктів. Встановлено, що об’єктивна оцінка 

екологічного стану водних об’єктів забезпечується при сумісному використанні 

гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних та гідроморфологічних методів 

досліджень у відповідності з Водною Рамковою Директивою 2000/60/ЄС. 

2. Теоретично обґрунтовано особливості формування водогосподарських 

систем Харківської області з урахуванням вимог щодо забезпечення водою 

водокористувачів та запобігання виснаження і забруднення водних об’єктів. 

Визначено екологічні, економічні, інституціональні та управлінські аспекти проблем 

організації водогосподарських систем. 

3. Досліджено гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні та 

гідроморфологічні характеристики річок Уди, Лопань і Харків. Встановлено, що 

водний режим річок визначається закономірностями внутрішньорічної зміни 

основних складових водного балансу: опадів і випаровування, а також 

гідрографічних особливостей територій річкового басейну: характер ґрунтів, 

рослинний покрив, господарська діяльність в басейнах річок. 

4. За результатами визначення екологічного стану водних об’єктів за 

інтегральною оцінкою стану поверхневих вод встановлено зміну значень індексу 

забруднення вод вздовж довжини р. Уди від 1,64-1,81 (ІІІ клас, помірно-забруднена) 

в пунктах спостережень, які знаходяться на кордоні з Росією, до 4,49-5,59 (V клас, 



185 
 

 

брудна) в гирлових точках в межах м. Харкова та смт. Есхар. Оцінка екологічного 

стану річки Уди за відповідними категоріями підтвердила зміну якості вод від 

кордону з Росією (с. Окоп) з екологічним індексом 3 категорії (гарний стан) і 2 класу 

якості (гарний стан), до її погіршення в гирлі (смт. Есхар) з екологічним індексом 4 

категорії (задовільний стан) і 3 класу якості (задовільний стан). Прогноз 

екологічного індексу р. Уди в смт. Есхар показав, що у 2040 році значення 

максимального екологічного індексу відповідатиме 7 категорії, V класу (дуже 

поганий стан). 

5. Теоретично обґрунтовано вплив природних і антропогенних факторів на 

стан р. Уди та встановлено щільну залежність впливу скиду стічних вод на показник 

вмісту розчиненого кисню і марганцю, коефіцієнт кореляції якої становить 0,70-

0,72, та однорідну залежність температури на показники вмісту розчиненого кисню і 

цинку й скиду стічних вод на показники біохімічного споживання кисню і 

нафтопродуктів із коефіцієнтом кореляції 0,42-0,62, що дозволяє враховувати дані 

фактори при оцінці та прогнозі екологічного стану водних об’єктів. 

6. Розроблено та рекомендовано до впровадження в Українському 

гідрометеорологічному центрі ДСНС України програму моніторингу 

водогосподарських систем із визначенням термінів проведення спостережень та 

переліком досліджуваних показників для пунктів І–IV категорії, що дає змогу 

отримувати достовірну інформацію про екологічний стан водних об’єктів в 

залежності від рівня природного і антропогенного впливу водогосподарських 

систем. 

7. Удосконалено систему моніторингу водогосподарських систем, яка 

визнана практичною для отримання інформації про екологічний стан водних 

об’єктів, що забезпечить їх екологічну безпеку шляхом оперативного контролю за 

впливом антропогенних чинників та природного стану вод. 
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ДОДАТОК Б 

Характеристика водогосподарського комплексу 

Таблиця Б.1 – Перелік водогосподарських систем Харківської області 

Назва ВГС Елементи водогосподарських систем Місцезнаходження 

1 2 3 

Печенізька р. Сів. Донець; Печенізьке водосховище; 

гідроспоруда; рибоводне господарство; 

зрошувальні системи; насосна станція в 

с. Старий Салтів; Рекреація. 

Чугуївський район: 

Вовчанська ОТГ 

Старосалтівська ОТГ 

Печенізька ОТГ 

Оскільська р. Оскіл; Оскільське водосховище; 

гідротехнічна споруда; 

гідроелектростанція; рибоводне 

господарство; зрошувальні системи; 

рекреація 

Куп’янський район: 

Куп’янська ОТГ 

Курилівська ОТГ 

Ізюмський район: 

Борівська ОТГ 

Оскільська ОТГ 

Краснопавлівська р. Попельна; Краснопавлівське 

водосховище; гідротехнічна споруда; 

комплекс водопідготовки «Дніпро»; 

водогін на м. Харків 

Лозівський район: 

Лозівська ОТГ 

Лиманська Водойма-охолоджувач Зміївської ТЕС; 

водозабірна споруда на р. Сів. Донець; 

канали підживлення і продувки; 

рибоводне господарство; тепличне 

господарство; зрошувальна система; 

промислові підприємства; рекреація 

Чугуївський район: 

Слобожанська ОТГ 

Золочівська р. Уди; ставки на притоках у верхів’ї р. 

Уди; гідротехнічні споруди на р. Уди 

Богодухівський район: 

Золочівська ОТГ 

Рогозянська р. Уди; Рогозянське водосховище; 

гідротехнічна споруда; зрошувальна 

система; рибоводне господарство 

Богодухівський район: 

Золочівська ОТГ 

Мало-Рогозянська р. Уди; р. Рогозянка; ставки на притоках 

р. Рогозянка 

Богодухівський район: 

Золочівська ОТГ 

Люботинська р. Уди; р. Люботинка (б. Уди); ставки на 

притоках; споруди скидів стічних вод 

Харківський район: 

Люботинська ОТГ 

Вільшанська р. Уди; р. Криворотівка; ставки на 

притоках р. Криворотівка 

Харківський райн: 

Солоницівська ОТГ 

Солоницівська р. Уди; водойма ТЕЦ-5; ставки на 

притоках; споруди скидів стічних вод 

Харківський район: 

Солоницівська ОТГ 

Дергачівська р. Лопань; Осушувально-зволожувальна 

система; Прудянське вдсх.; Слатинське 

вдсх.; Коробківське вдсх.; ставки 

Дергачівський район: 

Дергачівська ОТГ 

Лозовеньківська р. Лозовенька; Лозовеньківське вдсх.; 

Гідротехнічна споруда; Рибоводне 

господарство; ставки на притоках 

Дергачівський район: 

Малоданилівська ОТГ 

Трав’янська р. Харків; Трав’янське водосховище; 

гідротехнічна споруда; зрошувальна 

система; рибоводне господарство 

Харківський район: 

Липецька ОТГ 

Липецька р. Харків; р. Липець; ставки на притоках 

р. Харків, Липець 

Харківський район: 

Липецька ОТГ 
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Муромська р. Муром; Муромське водосховище; 

гідротехнічна споруда; зрошувальна 

система; рибоводне господарство 

Харківський район: 

Липецька ОТГ 

Проходівська р. Харків; ставки на притоках р. Харків Харківський район: 

Дергачівська ОТГ 

Циркунівська р. Харків; р. В’ялий; В’ялівське 

водосховище; гідротехнічна споруда; 

зрошувальні системи; рекреація 

Харківський район: 

Циркунівська ОТГ 

 

Безлюдівська р. Уди; зрошувальна система; споруди 

скиду стічних вод 

Харківський район 

Безлюдівська ОТГ 

Роганська р. Роганка; Вільхівське водосховище; 

зрошувальні системи; рекреація 

Харківський район: 

Вільхівська ОТГ; 

Роганська ОТГ 

Есхарівська р. Сів. Донець; р. Уди; р. Студенок; 

водопідпірна гребля; водозабірна 

споруда ТЕЦ-2; водовідвідний канал 

Чугуївський район: 

Новопокровська ОТГ 

Харківська р. Уди; р. Лопань; р. Харків; 

Журавлівська водойма; Павлівська 

водойма; Новобаварська водойма; 

гідроспоруди; водозабірні споруди 

Харківський район: 

Харківська ОТГ 

Вовчанська б. Білий Яр; б. Караїчний Яр; р. Плотва; 

б. Бузова; ставки на притоках р. Вовча 

Чугуївський район: 

Вовчанська ОТГ 

Кочетоцька р. Сіверський Донець; р. Тетлега; 

водопідпірна гребля на р. Сів.Донець; 

Комплекс водопідготовки «Донець»; 

Водогін на м. Харків 

Чугуївський район: 

Чугуївська ОТГ 

Леб’язька р. Сіверський Донець; зрошувальна 

система 

Чугуївський район: 

Чкаловська ОТГ 

Гниличанська р. Гнилиця; Старогниличанське вдсх.; 

Авангардівське вдсх.; Ставок чистої 

води; Ставок-накопичувач; Буферний 

ставок; Резервний ставок; Басейн-

змішувач; Зрошувальна система 

Чугуївський район: 

Чкаловська ОТГ; 

Малоданилівська ОТГ 

Зміївська р. Сіверський Донець; р. Мжа; 

Кампличанська водойма-кар’єр; каскад 

ставків на притоках р. Мжа; водозабірні 

та водоскидні споруди 

Чугуївський район: 

Зміївська ОТГ 

Шебелинська р. Сіверський Донець; водозабірні 

споруди; Система пром. водопостачання 

Ізюмський район: 

Донецька ОТГ 

Балаклійська р. Сіверський Донець; системи 

водопостачання і водовідведення 

Ізюмський район: 

Балаклійська ОТГ 

Гусарівська р. Сіверський Донець; водозабірні 

споруди; зрошувальна система 

Ізюмський район: 

Балаклійська ОТГ 

Савинська р. Сіверський Донець; споруди скиду 

стічних вод; 

Ізюмський район: 

Савинська ОТГ 

Великобурлуцька р. Великий Бурлук; Великобурлуцьке 

водосховище; гідротехнічна споруда; 

зрошувальна система; рибоводне 

господарство 

Куп’янський район: 

Великобурлуцька ОТГ 
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Приколотнянська р. Хотомля; Приколотнянське 

водосховище; гідротехнічна споруда; 

водозабірна споруда; система технічного 

водопостачання 

Куп’янський район: 

Великобурлуцька ОТГ 

Гусинська р. Гусинка; Гусинське вдсх.; 

Новомиколаївське вдсх.; Іванівське 

вдсх.; ставки (11 шт.) 

Куп’янський район: 

Кіндрашівська ОТГ; 

Шевченківська ОТГ 

Валківська р. Мжа; Ставки (5 шт.); рибоводні 

господарства 

Богодухівський район: 

Валківська ОТГ 

Черемушнянська р. Черемушна; р. Одринка; ставки (6 

шт.); рибоводні господарства 

Богодухівський район: 

Валківська ОТГ 

Харківський район: 

Нововодолазька ОТГ 

Просянська р. Івани; Ставки (4 шт.); рибоводні 

господарства 

Харківський район: 

Нововодолазька ОТГ 

Ракитнянська р. Рокитна; Ставки (9 шт.); рибоводні 

господарства 

Харківський район: 

Нововодолазька ОТГ 

Вільшанська р. Вільшанка; Ставки (10 шт.); рибоводні 

господарства 

Чугуївський район: 

Зміївська ОТГ 

Мереф'янська р. Мжа; р. Мерефа; Ставки ( 11 шт.); 

рибоводні господарства 

Харківський район: 

Мереф’янська ОТГ 

Дворічанська р. Верхня Дворічна; р. Нижня Дворічна;  

осушувально-зволожувальна система 

Куп’янський район: 

Дворічанська ОТГ 

Чистоводівська р. Мокрий Ізюмець; Чистоводівське 

вдсх.; Гідротехнічна споруда; 

Зрошувальна система; Рибоводне 

господарство 

Ізюмський район: 

Кун’євська ОТГ 

Греківська р. Греківка; Кам’янське водосховище; 

Ставки (5 шт.); Рибоводне господарство 

Ізюмський район: 

Ізюмська ОТГ 

Берекська р. Берека; Берекське водосховище; 

гідротехнічна споруда; зрошувальна 

система; рибоводне господарство 

Лозівський район: 

Олексіївська ОТГ; 

Біляївська ОТГ 

Первомайська Ставки на притоках р. Берека; Споруди 

скидів стічних вод 

Лозівський район: 

Первомайська ОТГ 

Бритайська р. Бритай; Бритайське водосховище; 

гідротехнічна споруда; водозабірна 

споруда 

Лозівський район: 

Лозівська ОТГ 

Барвінківська р. Сіверський Донець; р. Берека; канал 

Дніпро-Донбас 

Лозівський район: 

Барвінківська ОТГ 

Сухо-Торецька р. Сухий Торець; ставки; Африканівське, 

Богодарівське; Василівське водосховища 

Лозівський район: 

Барвінківська ОТГ 

Орільківська р. Орілька; Орільське водосховище; 

зрошувальна система 

Лозівський район: 

Лозівська ОТГ 

Орільська р. Оріль; ставки Красноградський район: 

Сахновщинська ОТГ 

Берестівська р. Берестова; зрошувальна система; 

Кобзівське водосховище 

Красноградський район 

Кегичівська р. Шляхова; ставки (9 шт.); водозабірні 

споруди; водоскидні споруди 

Красноградський район: 

Кегичівська ОТГ 
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Продовж. табл. Б.1 

1 2 3 

Краснянська р. Вшива; Ставки (6 шт.); рибоводне 

господарство 

Красноградський район: 

Кегичівська ОТГ 

Сахновщинська р. Вшива; р. Багата; ставки (7 шт.); 

зрошувальна система 

Красноградський район: 

Сахновщинська ОТГ 

Красноградська р. Берестова; водозабірна споруда; 

зрошувальна система 

Красноградський район: 

Красноградська ОТГ; 

Наталинська ОТГ; 

Старовірівська р. Берестова; р. Берестовенька; 

Старовірівське водосховище; ставки 

Красноградський район: 

Старовірівська ОТГ 

Кобзівська р. Вшива; Кобзівське водосховище Наталинська ОТГ 

Зачепилівська р. Оріль; р. Берестова; р. Орчик; 

зрошувальні системи; ставки 

Красноградський район: 

Зачепилівська ОТГ 

Орчицька р. Орчик; Буряківське водосховище; 

Михайлівське водосховище; 

зрошувальні системи 

Богодухівський район: 

Валківська ОТГ 

Богодухівська р. Мерла; Забродівське вдсх.; Ставки; 

зрошувальна система; осушувально-

зволожувальна система 

Богодухівський район: 

Богодухівська ОТГ 

Краснокутська р. Мерла; р. Мерчик; осушувально-

зволожувальна система 

Богодухівський район: 

Краснокутська ОТГ 

Коломацька р. Коломак; осушувально-зволожувальна 

система; системи пром. водопостачання 

Богодухівський район: 

Коломацька ОТГ 

Мирошниківська р. Коленівка; Мирошниківське вдсх.; 

ставки 

Богодухівський район: 

Коломацька ОТГ 

Валківська ОТГ 

Мерчицька р. Мокрий Мерчик; Олександрівське 

вдсх.; зрошувальна система; рибоводне 

господарство; ставки (5 шт.) 

Богодухівський район: 

Валківська ОТГ 

Грузська р. Грузська; ставки Богодухівський район: 

Краснокутська ОТГ 

Княжненська б. Княжна; Бідилівське водосховище; 

ставки (6 шт.); рибоводні господарства; 

системи промислового водопостачання 

Богодухівський район: 

Краснокутська ОТГ 

Ковалівська р. Ковалівка; Трудолюбівське вдсх.; 

Ковалівське вдсх; ставки 

Богодухівський район: 

Краснокутська ОТГ 

Куп’єваська р. Куп’єваха; ставки Богодухівський район: 

Богодухівська ОТГ 

Рябінська р. Рябінка; Матвіївське вдсх.; 

Восересенівське вдсх.; зрошувальні 

системи; ставки (5 шт.) 

Богодухівський район: 

Богодухівська ОТГ 

Братеницька р. Братениця; Івано-Шийчинське вдсх.; 

Тимофіївське вдсх.; ставки 

Богодухівський район: 

Богодухівська ОТГ 

Грайворонська р. Грайворонка; ставки; системи пром. 

водопостачання і водовідведення 

Богодухівський район: 

Золочівська ОТГ 
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Таблиця Б.2 – Наявність водогосподарсько-меліоративного фонду Харківської 

області 
 

Назва показника 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Кількість 

1 2 3 

Балансова вартість меліоративних фондів тис грн. 289174 

Площа зрошуваних земель тис га 82,4   

в т.ч. міжгосподарської мережі тис га 66,5 

Площа осушуваних земель тис га 11,8 

в т.ч. гончарним дренажем тис га 1,0 

в т.ч. з подвійним регулюванням тис га 8,1 

Площа осушуваних сільгоспугідь тис га 11,8 

в т.ч. ріллі тис га 0,6 

Протяжність зрошувальної мережі км 1595,2 

в т.ч. міжгосподарські системи км 432,4 

Довжина захисних дамб км 24,0 

Протяжність магістральних каналів км 167,8 

в т.ч. по міжгосподарських системах км 167,8 

Кількість гідротехнічних споруд на 

зрошувальній та осушувальній мережі 

 

шт. 
3496 

в т.ч. на міжгосподарських системах шт. 1246 

Кількість насосних станцій шт. 130 

в т.ч. на міжгосподарських системах шт. 76 

Сумарна потужність насосних станцій тис. кВт 104,9   

Сумарна подача насосних станцій м3/с 82,1 

Кількість дощувальних машин шт. 10 

в т.ч. “Волжанка” шт. 5 

в т.ч. інших шт. 5 

Протяжність зрошувальних каналів км 19,4   

з них на міжгосподарських системах км 11,8 

Кількість спостережних свердловин шт. 218   

Кількість водорегулюючих споруд шт. 3338 

в т.ч. на міжгосподарських системах шт. 1208 

Кількість мостів шт. 5 

Кількість експлуатаційних доріг км 199,8   

в т.ч. з твердим покриттям км 13,3 
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Таблиця Б.3 – Характеристика зрошувальних систем Харківської області 
 

Назва зрошувальних  

систем у розрізі підрозділів 

експлуатаційної служби 

Місце 

знаходження 

(адмін. район) 

Джерело зрошення  

Площа 

зрошення, 

 га 

Закрита зрошувальна 

мережа, км 

Відкрита зрошувальна 

мережа, км 

Всього у тому числі Всього у тому числі 

держав-

ної влас-

ності 

недер-

жавної 

влас-

ності 

держав-

ної влас-

ності 

недер-

жавної 

влас-

ності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗС СФГ «Маяк» Богодухівський ставок 1005,0 31,7 6,7 25,0 - - - 

ЗС ВАТ «Степок» Богодухівський ставок 595,0 12,8 2,7 10,1 - - - 

ЗС СФГ «Братеницьке» Богодухівський ставок 706,0 9,9 0,5 9,4 - - - 

ЗС СВК «Мурафське» Богодухівський Бідилівське в-ще 474,0 9,2 3,1 6,1 - - - 

Рогозянська ЗС Богодухівський Рогозянське в-ще 5649,0 46,0 6,1 39,9 - - - 

ЗС Балаклійський МОК Ізюмський ставок 1291,0 10,5 - 10,5 - - - 

Балаклійська ЗС Ізюмський р.Сів.Донець 6844,0 98,55 20,85 77,7 - - - 

ЗС Балаклійської ОФ Ізюмський р.Сів.Донець 653,0 7,4 2,60 4,8 - - - 

ЗС ГПЗ «Степок» Ізюмський к-л Дніпро-Донбас 3376,0 18,11 16,51 1,6 - - - 

ЗС «Чистоводівка» Ізюмський ставок 373,0 4,76 0,96 3,8 - - - 

ЗС «Красноградська 

овочева фабрика» 
Красноградський р.Берестова 520,0 14,65 5,05 9,6 - - - 

Первомайська ЗС Красноградський к-л Дніпро-Донбас 9134,0 44,52 15,96 28,56 11,8 11,8 - 

Великобурлуцька ЗС Куп’янський 
Великобурлуцьке 

в-ще 
3274,0 13,94 5,04 8,9 - - - 

ЗС «Московський» Куп’янський р.Оскіл 752,0 1,28 1,28 0,0 - - - 

ЗС ім. Ватутіна, Вишнева 

ПТФ 
Куп’янський Червонооскіл. в-ще 618,0 5,3 - 5,3 - - - 

ЗС «Купянський» Куп’янський Червонооскіл. в-ще 652,0 12,34 2,84 9,5 - - - 

ЗС «Топільський» Куп’янський Червонооскіл в-ще 569,0 0,2 0,2 - - - - 

ЗС «Комправда» Лозівський Берекське в-ще 156,0 0,10 0,10 0,0 - - - 

ЗС в Первомайскому р-ні Лозівський Берекське в-ще 1618,0 4,42 3,32 1,1 - - - 
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Продовж. табл. Б.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗС «Берекський-Дружба» Лозівський 

водовід 

Первомайського 

ХК 

801,0 1,0 1,0 0,0 - - - 

ЗС «Пархоменко-Ілліча» Лозівський к-л Дніпро-Донбас 1065,0 1,98 1,98 - - - - 

МЗС «Свердлова-Щорса» Лозівський к-л Дніпро-Донбас 1784,0 25,37 4,67 20,7 - - - 

Мовчанівська ЗС Лозівський к-л Дніпро-Донбас 2721,0 30,49 6,09 24,4 - - - 

Дергачівська ЗС Харківський 
Трав’янське в-ще 

р.Лопань 
462,0 5,4 0,6 4,8 - - - 

Безлюдівська ЗС Харківський стічні води 1176,0 39,06 39,06 - 7,2 7,2 - 

ЗС на території Бабаївської 

селищної ради 
Харківський р.Уди 551,0 6,0 3,98 2,02 - - - 

ЗС в СВК  «ХОФ» Харківський ставок 571,0 0,16 0,16 - - - - 

Травянська ЗС Харківський Трав’янське в-ще 2993,0 3,16 3,16 - - - - 

Муромська ЗС Харківський Муромське в-ще 2452,0 26,35 13,45 12,9 - - - 

Циркунівська ЗС Харківський р.Харків 231,0 1,22 1,22 - - - - 

Мартівська ЗС Чугуївський Печенізьке в-ще 1311,0 0,42 0,42 - - - - 

Печенізька ЗС Чугуївський Печенізьке в-ще 1173,0 5,24 3,72 1,53 - - - 

Репінська ЗС Чугуївський р.Сів.Донець 1190,0 18,85 6,0 12,85 - - - 

ЗС в ВАТ «Чугуївагро- 

техсервіс»  і «Надія» 
Чугуївський ставок 372,0 5,46 4,16 1,3 - - - 

ЗС в СВК «Іванівський лан» Чугуївський ставок 1222,0 39,32 39,32 - - - - 

Лиманська ЗС Чугуївський оз.Лиман 922,0 28,99 2,49 26,5 - - - 

Геніївська ЗС Чугуївський р.Сів.Донець 865,0 11,59 - 11,59 - - - 

Шебелинська ЗС Чугуївський оз.Лиман 1310,0 15,23 1,68 13,55 - - - 

Леб’язька ЗС Чугуївський р.Сів.Донець 3315,0 65,45 16,39 49,06 - - - 

ЗС ВСАТ «Слобожанський» Чугуївський стічні води 1754,0 42,83 1,20 41,63 - - - 

Всього     66500,0 719,3 244,56 474,7 19,0 19,0 0,0 
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Таблиця Б.4 – Характеристика осушувальних систем Харківської області 

 

Назва  осушувальних  

систем у розрізі 

підрозділів 

експлуатаційної 

служби 

Водоприймач 
Осушувана 

площа, га 

Закрита осушувальна мережа, км Відкрита осушувальна мережа, км 

Всього 

у тому числі 

Всього 

у тому числі 

державної 

власності 

недержавної 

власності 

державної 

власності 

недержавної 

власності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОС в заплаві річок 

В.Дворічна, Н.Дворічна 

р.В.Дворічна 

р.Н.Дворічна 1353 1067,7 -  1067,7 157,4 43 114,4 

ОС в заплаві річок 

Мерла і Мерчік 

р.Мерла 

р.Мерчік 3988    -  - 278,1 60,5 217,6 

ОС в заплаві р.Мерла р.Мерла 922 166,8  - 166,8 85,2 24 61,2 

ОС в заплаві р.Лопань р.Лопань 1286 -   - -  62 23 39 

ОС в заплаві Р.Коломак р.Коломак 602 2,2  - 2,2 53,7 17,3 36,4 

Всього  8151 1236,7 - 1236,7 636,4 167,8 468,6 
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ДОДАТОК В 

Характеристика стану водокористування 

 

Таблиця В.1 – Загальні показники використання води в розрізі галузей 

економіки Харківської області (станом на 01.01.2020) 

Назва галузі Забрано 

води, 

млн. м3 

Викорис-

тано води, 

млн. м3 

Скинуто 

води, 

млн. м3 

Загальне 

водовід-

ведення, 

млн. м3 

Оборот. та 

повтор. 

водопост., 

млн. м3 

2 3 4 5 6 7 

Електроенергетика 106,2 137,8 88,37 88,48 810,8 

Хімічна промисловість 0,032 0,076 0,044 0,050 0,188 

Машинобудування 1,773 2,439 0,973 0,992 34,48 

Деревообробна пром. 0,312 0,327 0,216 0,217 3,097 

Пром. Будматеріалів 2,136 0,939 1,720 1,759 1,323 

Легка промисловість 0,042 0,062 - 0,001 - 

Харчова промисловість 2,245 4,041 0,495 0,999 30,63 

Мікробіологічна пром. 0,006 0,010 0,023 0,026 - 

Борошно-круп. пром. 0,006 0,079 - 0,001 - 

Медична промисловість 0,056 0,371 0,008 0,008 2,460 

Поліграфічна пром. 0,006 0,014 - - - 

Інші пром. підприємства - 0,006 - - 0,006 

Сільгосп. виробництво 7,715 7,445 - 0,923 0,999 

Рибне господарство 6,322 5,969 5,492 5,493 - 

Зрошення 3,314 3,314 - 0,001 - 

Транспорт 1,549 1,626 0,263 0,272 0,311 

Зв'язок 0,003 0,050 - 0,002 - 

Будівництво 0,033 0,061 - 0,014 0,020 

Торгівля 0,015 0,198 - 0,005 - 

Маттехпостачання 0,257 0,395 0,011 0,042 - 

Житлове господарство 0,368 0,294 0,236 0,300 - 

Комунальне господарство 163,7 90,57 187,9 188,9 9,120 

Побут. обслуг. Населення 0,003 0,024 - - - 

Охорона здоров’я 0,467 1,245 0,235 0,359 0,166 

Освіта 0,268 2,501 0,042 0,196 - 

Культура та мистецтво 0,005 0,049 - 0,005 - 

Наука 0,121 0,247 - 0,004 1,296 

Управління 0,678 0,810 0,132 0,274 - 

Разом 298,5 261,7 286,2 289,6 922,3 
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Таблиця В.2 – Загальні показники використання води в розрізі 

адміністративних районів Харківської області (станом на 01.01.2020) 

Назва району Забрано 

води, 

млн. м3 

Викорис-

тано 

води, 

млн. м3 

Скинуто 

води, 

млн. м3 

Загальне 

водовід-

ведення, 

млн. м3 

Оборот. 

та повтор. 

водопост., 

млн. м3 

2 3 4 5 6 7 

Богодухівський 1,045 0,958 0,217 0,578 1,121 

Богодухівський (Валківський) 0,383 0,303 0,079 0,106 - 

Богодухівський 

(Золочівський) 

0,229 0,234 0,009 0,059 - 

Богодухівський 

(Коломацький) 

0,636 0,185 - 0,133 1,299 

Богодухівський (Краснокутс.) 0,680 0,572 0,122 0,162 - 

Ізюмський 2,844 2,250 2,058 2,105 - 

Ізюмський (м. Ізюм) 1,862 1,373 0,992 0,992 0,013 

Ізюмський (Балаклійський) 4,586 2,820 2,467 2,734 24,45 

Ізюмський (Барвінківський) 0,059 0,060 - 0,005 - 

Ізюмський (Борівський) 0,149 0,121 0,063 0,063 - 

Красноградський 2,191 1,513 0,412 0,417 0,020 

Красноградський 

(Зачепилівський) 

0,191 0,172 - 0,041 - 

Красноградський 

(Кегичівський) 

2,016 1,965 0,001 0,040 - 

Красноградський (Сахновщ.) 0,488 0,447 - 0,072 - 

Куп’янський 0,233 0,280 - 0,044 0,016 

Куп’янський (м. Куп’янськ) 1,733 1,319 1,492 1,497 2,244 

Куп’янський (В.-бурлуцький) 0,565 0,539 0,157 0,233 5,351 

Куп’янський (Дворічанський) 0,202 0,170 - 0,030 - 

Куп’янський (Шевченківськ.) 0,399 0,342 0,058 0,130 - 

Лозівський 0,171 0,296 0,209 0,233 0,093 

Лозівський (м. Лозова) 0,253 1,604 1,987 1,987 4,988 

Лозівський (Близнюківський) 0,036 0,036 - 0,012 - 

Лозівський (Первомайський) 1,137 0,739 0,688 0,707 - 

Харківський 5,990 6,126 0,957 1,094 0,951 

Харківський (м. Харків) 157,0 124,5 181,0 181,1 63,33 

Харківський (Дергачівський) 8,046 7,808 1,368 1,882 207,3 

Харківський (Нововодолазьк.) 1,330 1,298 0,714 0,789 1,234 

Чугуївський 84,28 85,41 81,81 82,70 15,49 

Чугуївський (Вовчанський) 0,822 0,608 0,347 0,360 6,148 

Чугуївський (Зміївський) 30,23 29,50 12,04 9,220 1269 

Чугуївський (Печенізький) 0,745 0,107 - 0,029 - 

Разом 298,5 261,7 286,2 289,6 922,3 



240 
 

 

Таблиця В.3 – Загальні показники використання води в розрізі басейнів річок 

Харківської області (станом на 01.01.2020) 

Назва річки Забрано 

води, 

млн. м3 

Викорис-

тано 

води, 

млн. м3 

Скинуто 

води, 

млн. м3 

Загальне 

водовід-

ведення, 

млн. м3 

Оборот. 

та повтор. 

водопост., 

млн. м3 

2 3 4 5 6 7 

Річковий басейн р. Дон 

р. Сіверський Донець 177,5 126,1 93,78 94,98 - 

р. Вовча 0,649 0,599 0,280 0,281 - 

р. Хотомля 0,202 0,115 - - - 

р. Гнилиця 0,013 0,013 - - - 

р. Великий Бурлук 0,636 0,559 0,058 0,184 - 

р. Велика Бабка 0,015 0,015 - - - 

р. Тетлега - - 5,827 5,827 - 

р. Уди 98,27 96,23 178,1 178,9 - 

р. Мжа 5,328 4,311 2,153 2,300 - 

р. Балаклійка 0,170 0,167 0,592 0,652 - 

р. Берека 1,432 1,120 0,398 0,438 - 

р. Ізюмець 0,114 0,114 - - - 

р. Оскіл 2,731 2,233 1,779 1,907 - 

р. Сухий Торець 0,257 0,195 0,028 0,028 - 

Річковий басейн р. Дніпро 

р. Грайворонка 0,017 0,017 - 0,011 - 

р. Братениця 0,016 0,016 - 0,001 - 

р. Івани 0,003 0,003 - 0,001 - 

р. Хухря 0,010 0,009 - - - 

р. Котелевка 0,023 0,021 - 0,009 - 

р. Мерла 1,782 1,530 0,355 0,769 - 

р. Коломак 0,677 0,226 - 0,137 - 

р. Оріль 5,289 4,498 1,153 0,362 - 

р. Самара 0,038 0,038 1,725 1,735 - 

кан. Дніпро-Донбас - 20,19 - 23,17 - 

Разом 298,5 261,7 286,2 100,8 - 
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ДОДАТОК Г 

Характеристика річок і водойм 

 

Таблиця Г.1 – Загальні відомості про річки і водойми Харківської області 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Кількість, 

шт. 

1 2 3 

Загальна кількість річок шт. 867 

Загальна довжина річок км 6405 

Кількість малих річок, у т.ч. струмків, водотоків шт. 860 

Загальна довжина малих річок в межах області км 5323 

із них малих річок довжиною більше 10 км шт. 165 

їх загальна довжина км 3573 

Кількість середніх річок шт. 6 

їх довжина в межах області км 709 

Кількість великих річок шт. 1 

їх довжина в межах області км 373 

Кількість водосховищ шт. 57 

Загальна площа водного дзеркала водосховищ га 33050 

Загальний повний об’єм водосховищ млн. м3 1497,25 

Загальний корисний об’єм водосховищ млн. м3 1357 

Кількість водосховищ об’ємом до 10 млн. м3 шт. 47 

їх загальна площа водного дзеркала га 4301 

їх загальний повний об’єм млн. м3 125 

їх загальний корисний об’єм млн. м3 95 

Кількість водосховищ об'ємом від 10,1 до 100 млн.м3 шт. 7 

їх загальна площа водного дзеркала га 4314 

їх загальний повний об’єм  млн. м3 144 

їх загальний корисний об’єм млн. м3 106 

Кількість водосховищ об'ємом понад 100 млн.м3 шт. 3 

їх загальна площа водного дзеркала га 21800,1 

їх загальний повний об’єм млн. м3 1228,25 

їх загальний корисний об’єм млн. м3 1156 

Кількість ставків шт. 2538 

їх загальна площа дзеркала га 13174 

їх загальний об’єм млн.м3 228,7 

Довжина берегової лінії річок і водойм км 16147.5 

Кількість озер шт. 583 

їх загальна площа водного дзеркала км2 44,66 

Кількість озер площею більше 0,1 км2 шт. 30 

їх площа водного дзеркала км2 3,26 

Кількість озер з площею 0,11 - 1,0 км2 шт. 49 

їх площа водного дзеркала км2 7,30 

Кількість озер площею 1,1 - 5,0 км2 шт. 2 

їх загальна площа водного дзеркала км2 2,75 

Кількість озер площею понад 5,0 км2 шт. 1 

їх загальна площа водного дзеркала км2 20,25 

Загальна довжина каналів км 160 

Загальна довжина зрошувальної мережі км 1589,1 

Загальна довжина осушувальної мережі км 734,9 
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Таблиця Г.2 – Основні відомості про водосховища в Харківській області 
 

Найменування водосховищ, 

розташування греблі, 

(населений пункт, район) 

Назва річки 

Площа 

водозбору 

км2 

Площа 

дзеркала, 

га 

Об'єм водосховищ 

при НПР, млн.м3 Цільове призначення 
Технічн. 

стан 

Балансова 

належність ГТС 
Повний Корисний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Авангардівське  

(с. Нова Гнилиця, Чугуївський) 
Гнилиця 67 40 1,5 1,35 зрошення задов. не визначено 

Афріканівське 

(с. Афріканівка, Ізюмський) 
б. без назви  89 3,5  

зрошення, 

риборозведення 
задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Берекське  

(с.Шевченкове, Лозівський) 
Берека 250 328 9,25 6,25 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Богодарівське  

(с. Богодарово, Ізюмський) 
б. Безіменна 78 145 3,10 2,83 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. Гусарівський ГЗК 

Богуславське  

(с. Богуславка, Ізюмський) 
Лозова  54 3,24  зрошення задов. не визначено 

Бритайске  

(с. Братолюбівка, Лозівський) 

Бритай 

 
227 287 8,2 7,5 

тех. водопостач.  з/д 

вузла Лозова, рекреац. 
задов. 

СТГО «Південна 

залізниця» 

В’ялівське  

(с.Циркуни, Харківський) 
струм В'ялий 62 170 10,0 9,7 

 риборозведенн, 

рекреаці 
задов. 

КП 

«Харківводоканал» 

Василівське  

(с. Василівка, Ізюмський) 
Бичок 122 80 2,17 1,94 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. не визначено 

Великобурлуцьке    (с. Червона 

Хвиля, Куп’янський) 

Великий 

Бурлук 
225 410 14,2 13,4 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. 

РОВР в Харківській 

області 

Вище-Солонівське  

(с. Вище Солоне, Борівський 
Солона 46,8 47 1,87 1,54 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. не визначено 

Вільхівське (с. Вільхівка, 

Харківський) 
Роганка 62,5 100 2,88 1,95 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. не визначено 

Граківський став-накопичувач (с. 

Граково, Чугуївський) 
б. безіменна 21,2 21,2 1,27 1,27 

Акумулювання очищен. 

стічних вод, зрошення 
незад 

ВСАТ 

«Слобожанський» 

Гусинське  

(с. Вишневе, Куп'янський) 
Гусинка  60 2,11 1,35 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Жовтневе  

(с. Жовтневе, Ізюмський) 

Мокрий 

Ізюмець 
58,7 104 3,80 1,80 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. не визначено 

Іванівське  

(с. Іванівка, Куп’янський) 
Гусинка 182 135 2,60 2,22 

зрошення, 

риборозведення 
задов. не визначено 

Кам'янське  

(с. Кам’янка, Ізюмський) 
Греківка 161 137 5,01 4,51 

зрошення, 

риборозведення 
задов. не визначено 

Коробківське  

(с. Солоний Яр, Харківський) 
б. Солений Яр 16,9 23,6 0,82 0,81 зрошення задов. 

РОВР у Харківській 

області 
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Продовж. табл. Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Краснопавлівське 

(смт. Краснопавлівка, Лозівський) 

кан.Дніпро-

Донбас 
350 3400 410,0 380,0 

питне водопостачання, 

риборозвед., рекреація 
задов. 

Управління каналу 

Дніпро-Донбас  

Лозовеньківське (с. Черкаська 

Лозова, Харківський) 

струм 

Лозовенька 
70 100 5,0 4,7  риборозвед, рекреація задов. КП КВЗК 

Миколаївське 

(с. Миколаївка,  Куп’янський) 
б. без назви  63 2,1  зрошення задов. не визначено 

Миколаївське (с. Нова 

Миколаївка, Ізюмський) 
б. Колодна 92,6 73 2,2 2,02 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. не визначено 

Морозівське  

(с. Морозівка, Ізюмський) 
Теплянка 88,5 104 3 2,88 зрошення задов. не визначено 

Муромське  

(с. Веселе, Харківський) 
Муром 193 408 14 12,2 

зрошення, риборозв., 

рекреація 
задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Ново-Бурлуцьке  

(с.Новий Бурлук, Чугуївський) 
б. Величків Яр 35,8 51 1,78 1,67 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. не визначено 

Новомиколаївське  

(с. Новомиколіївка, Ізюмський) 
Гусинка 50,5 56 1,41 1,03 

зрошення, 

риборозведення 
задов. не визначено 

Печенізьке  

(смт. Печеніги, Чугуївський) 
Сів.Донець 8400 8620 383,0 341,0 

питне водопостачання, 

риборозведення, 

зрошення, рекреація. 

задов. 
КП 

«Харківводоканал» 

Польнянське  

(с. Пільне, Чугуївський) 
Польна 30,8 36 1,03 0,99 

зрошення, рекреація, 

риборозведення 
задов. не визначено 

Приколотнянське  

(Чугуївський) 
Хотомля  90 2,21  зрошення задов. не визначено 

Прудянське  

(смт. Прудянка, Харківський) 
Прудянка 30 37,5 1,0 1,0 зрошення задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Рогозянське  

(с. Рогозянка, Богодухівський) 
Уди 540 602 15 14 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Слатінське  

(смт. Слатино, Харківський) 
б.Стульнева 23,2 46 1,51 1,47 зрошення задов. 

РОВР у Харківській 

області 

став-накопичувач "Степок"      (с. 
Іванівка, Ізюмський) 

б. Бузова 9,4 25 1,07 0,87 зрошення задов. 
РОВР у Харківській 

області 

Став-охолоджувач Зміївської 

ДРЕС (Чугуївський) 
оз. Лиман 42,2 1250 53,1 23,1 

техн.водопост,охолодж., 

циркул. води, зрошення 
задов. Зміївська ТЕС 

Старогниличанське  

(с. Стара Гнилиця, Чугуївський) 
Гнилиця 132 95 2,36 2,20 

зрошення, 

риборозведення 
задов. не визначено 

Сумське  

(с. Сумське, Куп’янський) 

Середня 

Балаклійка 
66,9 120,5 1,1 1,0 зрошення задов. не визначено 

Таволжанське  

(с .Таволжанка, Ізюмський) 
Таволжанка 47 42,6 1,40 1,19 зрошення, рекреація задов. не визначено 
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Продовж. табл. Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трав'янське  

(с. Липці, Харківський) 
Харків 240 592 22,2 20,2 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Уплатнівське  

(с. Уплатне, Лозівський) 
б. безіменна 62 69 1,30 1,20 

риборозведення, 

рекреація 
задов. не визначено 

Оскільське  

(с. Оскіл, Ізюмський) 
Оскіл 14600 12200 435,1 435,0 

питне водопостачаня, 

рибозвед., зрош., рекр 
задов. 

КП Компанія «Вода 

Донбас» 

Чистоводівське  

(с. Чистоводівка, Ізюмський) 

Мокрий 

Ізюмець 
103 83 1,72 1,03 

зрошення, 

риборозведення 
задов. не визначено 

Шийківське (с. Шийківка, Ізюмс.) б.Ліманська  117,5 4,10 2,45 риборозведен, рекреація задов. не визначено 

Шевелівське (с. Шевелівка, 

Ізюмський) 
р. Чепіль  48,83 1,350  

Зрошення, регулювання 

стоку, протиерозія 
задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Бідилівське (с. Бідило, Богодухів.) б. Княжна 71 73,6 1,77 1,44 
 зволожен., осуш. 

земель,рибораз. 
Задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Буряківське  

(с.Бурякове, Богодухівський) 
б. Орчик 41,8 66 2,48 2,12 

зрошення, 

риборозведення 
задов. Не визначено 

Воскресенівське (с. Воскресе- 

нівка, Богодухівський) 
Рябінка 143 158 3,77 3,27 зрошення задов. Не визначено 

Забродівське  

(с. Заброди, Богодухівський) 
Мерла 200 135 2,08 1,65 

зрошення, 

риборозведення 
задов. Не визначено 

Івано-Шейчинське (с. Івано-

Шейчине, Богодухівський) 
Братениця 100 117 1,87 1 

риборозведення, 

рекреація 
задов. Не визначено 

Кобзівське (с. Кобзівка, Красногр) Вшива 175 62 1,71 1,64 зрошення, риборозведен задов. Не визначено 

Ковалівське (с. Ковалівка, Богод.) Ковалівка 166,4 84 1,30 0,64 зрошення, риборозведен задов. Не визначено 

Матвіївське  

(с.Матвіївка, Богодухівський) 
Рябінка 60,6 87 1,74 1,86 

зрошення, 

риборозведення 
задов. Не визначено 

Мирошніківське (с. Мирошни-

ківка, Богодухівський) 
Коленікова 81 75 1,29 1,19 

зрошення, 

риборозведення 
задов. Не визначено 

Михайлівське (с. Михайлівка, 

Богодухівський) 
Орчик 65 71 1,45 1,45 

зрошення, 

риборозведення 
задов. Не визначено 

Олександрівське (с.Олександрівка, 

Богодухівський) 

Мокрий 

Мерчик 
194 352 11,4 10,8 

зволож., осушен. земель, 

рибопитом, риборозв. 
Задов. 

РОВР у Харківській 

області 

Орільське  

(смт. Орілька, Лозівський) 

Орілька 

 

685 

 

700 

 

13,8 

 

12,0 

 
   рибороз., зрош., рекр. Задов. 

Управління каналу 

Дніпро-Донбас,  

Старовірівське  

(с. Старовірівка, Красноградський) 
Берестовенька 115,9 132 2,9 2,7 

зрошення, 

риборозведення 
задов. Не визначено 

Тимофіївське  

(с. Тимофіївка, Богодухівський) 
б. Безіменна 93 80 2,9 3,1 

зрошення, 

риборозведення 
задов. 

РОВР в Харківській 

області 

Трудолюбівське, 

(Полтавська обл., Чутівський) 
Ковалівка 107 81,8 2,23 2,18 

зрошення, риборозвед., 

рекреація 
задов. 

РОВР в Харківській 

області 
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Таблиця Г.3 – Основні відомості про ставки в Харківській області 

Найменування 

району 

Кільк. 

ставків 

шт. 

Площа 

водного 

дзеркала, 

га 

Об'єм 

води, 

тис. м3 

Наяв-

ність 

докум., 

шт. 

Цільове призначення, шт. Техніч. стан, шт. 

Комп- 

лексне 

Рибо- 

розве- 

дення 

Рекре-

ація 

Задо-

вільний 

Незадо- 

вільний 

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

Річковий басейн р. Дон 

Богодухівський 104 648.7 11200.5 65 86 18 – 100 4 

Богодухівський 

(Валківський) 

177 786.4 12124.5 31 166 10 1 176 1 

Богодухівський 

(Золочівський) 

145 659.4 11403.0 63 108 37 – 145 – 

Богодухівський 

(Коломацький) 

37 177.0 3848.2 7 28 9 – 31 6 

Богодухівський 

(Краснокутський) 

72 474.9 7978.0 18 70 2 – 72 – 

Ізюмський 101 471.1 8897.0 11 99 2 – 101 – 

Ізюмський 

(Балаклійский) 

160 354.2 4841.4 20 157 3 – 154 6 

Ізюмський 

(Барвінківський) 

130 301.6 4619.3 6 127 3 – 130 – 

Ізюмський (Борівський) 23 115.8 2082.0 5 9 14 – 21 2 

Куп'янський 64 420.2 7526.0 65 50 14 – 64 – 

Куп’янський 

(Великобурлуцький) 

65 334.6 6753.6 30 45 20 – 64 1 

Куп’янський 

(Дворічанський) 

63 168.2 2664.5 4 61 2 – 63 – 

Куп’янський 

(Шевченківський) 

114 462.3 7302.0 29 113 1 – 108 6 

Харківський 88 496.6 14478.0 35 75 12 1 88 – 

Харківський (м. Харків) 13 250.4 6832.0 13 - - 13 13 – 

Харківський 

(Дергачівський) 

62 427.6 8429.0 57 41 21 – 54 8 

Харківський 

(Нововодолазький) 

91 672.8 11406.0 59 84 7 – 91 – 

Харківський  

(м. Люботин) 

22 197.9 3579.0 4 - - 22 22 – 

Чугуївський 29 290.1 7289.0 21 20 8 1 23 6 

Чугуївський 

(Вовчанський) 

105 440.9 11690.0 20 59 46 – 101 4 

Чугуївський 

(Зміївський) 

111 379.1 6487.0 67 84 26 1 105 6 

Чугуївський 

(Печенізький) 

12 912.0 10441.0 10 1 11 – 12 – 

Річковий басейн р. Дніпро 

Красноградський 87 376.3 5661.5 25 83 4 – 87 – 

Красноградський 

(Зачепилівський) 

56 264.7 4406.5 31 45 11 – 56 – 

Красноградський 

(Кегичивський) 

81 515.2 8331.5 20 68 13 – 79 2 

Красноградський 

(Сахновщинський) 

109 542.6 8034.0 6 87 22 – 108 1 

Лозівський 188 892.6 15227.0 35 186 2 – 180 8 

Лозівський (м. Лозова) 3 10.9 160.0 - - - 3 3 – 

Лозівський 

(Близнюківський) 

93 627.7 7910.8 30 83 10 – 91 2 

Лозівський 

(Первомайський) 

133 502.4 7098.5 19 128 5 – 133 – 

Разом 2538 13174.2 228700.8 806 2163 333 42 2475 63 
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ДОДАТОК Д 

Перелік показників визначення якості вод 

Таблиця Д.1 – Перелік гідрохімічних показників 

№ з/п Показник Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Температура води °С 

2 Прозорість см 

3 Кольоровість град. 

4 Запах бали 

5 Електропровідність Eh мВ 

6 Водневий показник pH од. 

7 Розчинений кисень О2 мг/дм3 

8 Діоксид вуглецю СО2 мг/дм3 

9 Біохімічне споживання кисню БСК5 мг/дм3 

10 Хімічне споживання кисню ХСК мг/дм3 

11 Перманганатна окислюваність мг/дм3 

12 Лужність загальна мг/дм3 

13 Концентрація завислих речовин мг/дм3 

14 Амоній NH4
+ мг/дм3 

15 Нітрати NO3
- мг/дм3 

16 Нітрити NO2
- мг/дм3 

17 Азот загальний N2 мг/дм3 

18 Фосфати  PO4 
3- мг/дм3 

19 Фосфор загальний Pзаг мг/дм3 

20 Кремній Si мг/дм3 

21 Мінералізація мг/дм3 

22 Залізо загальне Fe мг/дм3 

23 Мідь Cu-2+ мг/дм3 

24 Цинк Zn-2+ мг/дм3 

25 Марганець Mn-2+ мг/дм3 

26 Калій K+ мг/дм3 

27 Натрій Na+ мг/дм3 

28 Кальцій Ca-2+ мг/дм3 

29 Магній Mg-2+ мг/дм3 

30 Хром Cr6
- мг/дм3 

31 Жорсткість загальна мг/дм3 

32 Гідрокарбонати HCO3 мг/дм3 

33 Сульфати SO4
-2- мг/дм3 

34 Хлориди НCl- мг/дм3 

35 Нафтопродукти мг/дм3 

36 Феноли мг/дм3 

37 Синтетичні поверхнево активні речовини мг/дм3 

38 Пестициди мг/дм3 
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Таблиця Д.2 – Перелік гідробіологічних показників 

№ 

п/п 

Показник Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Фітопланктон: 

- біомаса об’ємна 

- біомаса за хлорофілом “a” 

- кількість видів 

- кількість родин 

 

мг/дм3 

мг/дм3 

шт./мл 

кл./мл 

2 Мікрофітобентос: 

- кількість видів 

- кількість родин 

- загальна біомаса 

 

шт./мл 

шт./мл 

г/м2 

3 Макрофіти (вищі судинні рослини): 

- кількість видів 

- кількість родин 

- кількість поясів 

- проективне покриття водного дзеркала 

- частота зустрічальності інвазійних видів 

- частка проективного покриття за рахунок 

інвазійних видів 

 

шт./м3 

шт./м3 

шт./м2 

% 

% 

% 

 

4 Донні макробезхребетні: 

- кількість видів 

- кількість індикаторних груп 

- чисельність 

- біомаса 

- домінуючі види 

- види, що підлягають особливій охороні 

- види, що перебувають під загрозою 

зникнення 

- інвазивні види 

 

шт./м3 

шт./м3 

Екз. 

г/м3 

шт./м3 

шт./м3 

шт./м3 

 

шт./м3 

5 Іхтіофауна (риби): 

- кількість видів 

- кількість видів, що підлягають особливій 

охороні 

- частота прилову інвазійних видів 

- розмірно-вікова та статева структура 

популяцій 

- кількість молоді «на скаті» 

 

шт. 

шт. 

 

% 

екз. 

 

шт. 
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Таблиця Д.3 – Перелік гідроморфологічних показників 

№ 

п/п 

Показник Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Гідрологічний режим: 

- рівень води 

- витрати води 

- швидкість течії 

- зв'язок з підземними водами 

- період водообміну 

 

см 

м3/с 

м/с 

 

діб 

2 Морфологічні умови: 

- глибина 

- ширина 

- довжина 

- донні відклади 

- завислі наноси 

- структура русла або ложа 

- структура берега 

- структура прибережної заплави  

 

м 

м 

м 

г/см3 

г/см3 

 

3 Неперевність течії Наявність/відсутність 

 

Таблиця Д.4 – Перелік специфічних забруднюючих речовин 

№ 

п/п 

Показник Реєстраційний номер 

хімічної речовини,CAS-1 

1 2 3 

1 Алахлор 15972-60-8 

2 Антрацен 120-12-7 

3 Атразин 1912-24-9 

4 Бензол 71-43-2 

5 Бромовані дифенілові ефіри-2 32534-81-9 

6 Кадмій і його сполуки 7440-43-9 

6a Tетрахлорметан (чотирихлористий вуглець) 56-23-5 

7 Хлоралкани, C10-13 85535-84-8 

8 Хлорфенвінфос суміш цис- і транс-ізомерів 470-90-6 

9 Хлорпірифос (хлорпірифос-етил) 2921-88-2 

9a Циклодієнові пестициди:  

 Алдрин 309-00-2 

 Діелдрин 60-57-1 

 Ендрин 72-20-8 

 Ізодрин 465-73-6 

9б ДДТ-3 Не застосовується 

 Пара-пара-ДДТ 50-29-3 

10 1,2-Дихлоретан 107-06-2 

11 Дихлорметан (хлористий метилен) 75-09-2 
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Продовж. табл. Д.4 

1 2 3 

12 Ди(2-етилгексил)-фталат 117-81-7 

13 Діурон 330-54-1 

14 Ендосульфан 115-29-7 

15 Флуорантен 206-44-0 

16 Гексахлорбензол 118-74-1 

17 Гексахлорбутадієн 87-68-3 

18 Гексахлорциклогексан (ліндан) 608-73-1 

19 Ізопротурон 34123-59-6 

20 Свинець та його сполуки 7439-92-1 

21 Ртуть та її сполуки 7439-97-6 

22 Нафталін 91-20-3 

23 Нікель та його сполуки 7440-02-0 

24 Нонилфеноли (4-нонилфенол) 84852-15-3 

25 Октилфеноли (4-(1,1, 3,3-тетраметил-бутил) 140-66-9 

26 Пентахлорбензол 608-93-5 

27 Пентахлорфенол 87-86-5 

28 Поліароматичні вуглеводні: Не застосовується 

28а Бензо(а)пірен 50-32-8 

28б Бензо(b)флуорантен 205-99-2 

28в Бензо(k)флуорантен 207-08-9 

28г Бензо(g,h,i,)перілен 191-24-2 

28д Індено(1,2,3-cd)пірен 193-39-5 

29 Симазин 122-34-9 

29a Тетрахлоретилен 127-18-4 

29б Трихлоретилен 79-01-6 

30 Сполуки трибутилолова 36643-28-4 

31 Трихлорбензоли 12002-48-1 

32 Трихлорметан (хлороформ) 67-66-3 

33 Трифлуралін 1582-09-8 

34 Дикофол 115-32-2 

35 Перфтороктановий сульфонат і його похідні 1763-23-1 

36 Квіноксифен 124495-18-7 

37 Діоксини і діоксиноподібні сполуки-4 Не застосовується 

38 Аклоніфен 74070-46-5 

39 Біфенокс 42576-02-3 

40 Цибутрин 28159-98-0 

41 Циперметрин-5 52315-07-8 

42 Дихлофос 62-73-7 

43 Гексабромциклододекан (ГБЦДД)-6 Не застосовується 

44 Гептахлор і гептахлорепоксид 76-44-8/1024-57-3 

45 Тербутрин 886-50-0 
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ДОДАТОК Е 

Характеристика річок водогосподарської ділянки р. Уди 

Таблиця Е.1 – Гідрографічні характеристики річок  
 

Показник У
д

и
 

Р
о
го

зя
н

к
а 

К
р

и
в
о

р
о

ті
в
к
а 

б
. 

У
д

и
 

Л
о

п
ан

ь
 

Л
о

зо
в
ен

ь
к
а 

Х
ар

к
ів

 

Б
ал

к
а 

б
ез

 н
аз

в
и

 

(П
р

о
х

о
д

я
н

сь
к
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Куди впадає С.Донець Уди Уди Уди Уди Лопань Лопань Харків 

з якого берега Правий правий правий правий лівий лівий лівий лівий 

Відстань до гирла 815 97 80 74 55 22 11 43 

Довжина 164 25 16 12 96 16 77,6 11,8 

Довжина в межах обл. 136 25 16 12 71 16 55 11,8 

Відмітка витоку  170  155 183,6 150 227,5 212,4 

Відмітка гирла  116,5  107 95,2 106 99 119 

Падіння  53,5  48 88,4 44 128,5 93,4 

Нахил середній 0,95 2,14 2,86 3,5 0,92 2,75 1,655 7,92 

Нахил середньовзважений 0,91 1,9 1,98 3,5 0,79 2,25 1,443 6,15 

Площа водозбору 3894 164 109 38,6 2000 77,2 1120,4 36,5 

в т.ч. в меж. обл. 3229 164 109 38,6 1479 77,2  36,5 

Середня висота водозбору 171,2 181,1 172,61 163 170,68 169,48 169,23 176,5 

Середній нахил водозбору 61,5 43,6 45,5 52,7 62,12 61,01 43,3 54,2 

Лісистість 17,6 10,4 21,7 3,4 15,6 21,8 9,33 30,2 

Заболоченість 0,6 0,1 0 0,6 0,7 1,3 0 0,33 

Озерність  0,55  1,6 0,8 1,3 0,5 0,88 

Розораність  59,53  53 42,4 43 59,11 38,63 

Еродованість  54,9  91,5 32,8 23   
Урбанізованість  3,11  44 18,7 5,7  3,86 

Зрошуваних земель  1,197  0,02 1,829  2,75  
Осушуваних земель     1,587    
Кількість притоків         
довжиною > 10 км  0   1  8 0 

довжиною 10 і < км  3  4 20 1 81 3 

Довжина річкової мережі         
з врахув. річок L>10 км  25  12 112,2 16 237,2 11,8 

з врахув. річок L<10 км  43  16 222,7 19,7 557,4 19,9 

Коеф. густоти річк. мережі         
з врахув. річок L>10 км  0,15  0,31 0,13 0,21 0,2 0,32 

з врахув. річок L<10 км  0,26  0,41 0,26 0,25 0,5 0,55 

Звивистість    1,4 1,13 1,08 1,46 1,14 

Кількість ставків  25   54  20 3 

Загальна площа       732,1 38,3 

Загальний об'єм  1,36   15,81  25,461 0,998 

Кількість гідроспоруд  17  3 68 12 44 7 

в т.ч.         
Підпірні  3   15 2 2 3 

мости залізнічні     5 1   
мости автодорожні  9  1 31 7 18 1 

мости пішохідні  5   6 2 17 2 

трубчаті переїзди    2 1    
насосні станції     10  7 1 
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Продовж. табл. Е.1 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 

Показник Л
и

п
ец

ь
 

Л
и

п
ч
и

к
 

М
у

р
о

м
 

б
. 

б
.н

. 

(Т
ер

н
ів

сь
к
а)

 

ст
р

у
м

 В
'я

л
и

й
 

б
. 

б
.н

. 

(Б
о

б
р

о
в
сь

к
а)

 

Н
ем

и
ш

л
я 

С
ту

д
ен

о
к
 І

 

Куди впадає Харків Липець Харків Муром Харків Харків Харків Уди 

з якого берега лівий правий лівий лівий лівий лівий лівий лівий 

Відстань до гирла 42 16 33 4 24 15 4 30 

Довжина 32,1 12,5 33,7 14,1 14,9 13,2 27,4 15 

Довжина в межах обл. 18 4 21 14,1 14,9 13,2 27,4 15 

Відмітка витоку 205,1 210 190 226,3 216 207 219,6 126 

Відмітка гирла 119 127,1 112,1 121 108,7 104 100,4 91 

Падіння 86,1 82,9 77,9 105,3 107,3 103 119,2 35 

Нахил середній 2,69 6,66 2,31 7,5 7,2 7,77 4,35 3,6 

Нахил середньовзважений 1,46 4,65 1,25 5,46 2,13 6,5 3,54 2,7 

Площа водозбору 222 74,4 201,5 40,8 63,5 20,3 72,2 63 

в т.ч. в меж. обл. 124,8 24,8 125,5 40,8 63,5 20,3 72,2 63 

Середня висота водозбору 173,1 176,9 170,9 167,8 163 164,2 164,9 144 

Середній нахил водозбору 38,2 36,6 43,7 47,2 48,9 46,6 57,6 21,3 

Лісистість 5,13 3,65 3,34 3,8 3,44 9,5 4,78 12 

Заболоченість 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Озерність 0,22 0,19 0,83 0,12 2,77 0,74 0,36 0,13 

Розораність 64,82 68,82 65,46 74,51 64,06 78,33 47,65 52 

Еродованість        33,8 

Урбанізованість 1,09 1,18 1,09 1,42 0,58 1,42 31,4 25,4 

Зрошуваних земель   2,45     1,29 

Осушуваних земель         
Кількість притоків         
довжиною > 10 км 1 0 1 0 1 0 0  
довжиною 10 і < км 12 5 15 3 3 1 1 1 

Довжина річкової мережі         
з врахув. річок L>10 км 44,5 12,5 47,75 14,05 14,9 13,25 27,4 15 

з врахув. річок L<10 км 111,2 35,35 87,85 22,55 29,4 14,45 33,9 18 

Коеф. густоти річкової 

мережі         
з врахув. річок L>10 км 0,2 0,17 0,24 0,34 0,23 0,65 0,38 0,24 

з врахув. річок L<10 км 0,5 0,48 0,44 0,55 0,46 0,71 0,47 0,28 

Звивистість 1,33 1,21 1,2 1,39 1,21 1,18 1,57 1,6 

Кількість ставків 14 5 18 2 2 3 3 2 

Загальна площа 32,1 20,61 463,5 4,7 176,2 21 20,9  
Загальний об'єм 0,551 0,304 14,826 0,075 10,029 0,316 0,326 0,122 

Кількість гідроспоруд 9 7 10 5 4 13 23 6 

в т.ч.         
підпірні 1 3 2 1 1 3 2  
мости залізнічні         
мости автодорожні 3 2 3 1 1 6 11 4 

мости пішохідні 5 2 1 3 2 3 7  
трубчаті переїзди   3     2 

насосні станції   1   1 3  
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Таблиця Е.2 – Гідрологічні характеристики річок  

 

Показник У
д

и
 

Р
о

го
зя

н
к
а 

К
р

и
в
о

р
о

ті
в
к
а 

б
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У
д

и
 

Л
о

п
ан

ь
 

Л
о

зо
в
ен

ь
к
а 

Х
ар

к
ів

 

Б
ал

к
а 

б
ез

х
 н

аз
в
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Площа водозбору 3894 164 109 38,6 2000 77,2 1120,4 36,5 

Норма стоку   0,51   0,07 2,86 0,26 3,42 0,1 

Модуль стоку 4,41 3 1,85 1,8 1,93 1,4 3,03 2,8 

Коеф. варіації Cv 0,29 0,43 0,5 0,58 0,45 0,45 0,4 0,54 

Коеф. асиметрії Cs 0,6 0,86 1 1,16 0,9 0,9 0,8 1,08 

Стік забезпеченістю 50% 483 15 6,38 1,97 84,1 2,71 102 2,99 

Стік забезпеченістю 75% 382 11 3,74 1,26 60,5 0,24 74,4 1,99 

Стік забезпеченістю 95% 279 6,65 1,63 0,6 35,6 0,16 44,5 1,02 

Макс. витрата води    21,5   9,59 90,9 7,33 101   

Шар стоку   55   58 54 58 52 61 

Коеф. варіації Cv (макс)   0,66   0,74 1 1 0,74 0,92 

Коеф. асиметрії Cs (макс)   1,32   1,48 2 2 1,48 1,84 

Повінь: максимальн     1%   93,5   42,6 303 50,9 519 41 

5%   63,2   30 209 30,2 341 25 

10%   50,3   22,7 168 21,5 264 19 

25%   31,8   13,6 110 12,5 162 11 

Зливи: максимальн      1%   61,5   46,7 49,1 22,1 67 31 

5%   24,6   18,7 19,6 8,84 30 13 

10%   16   12,1 12,8 5,75 20 9,2 

25%   8,61   6,54 6,87 3,09 9,4 4,3 

Мінімальний стік                 

холодного періоду     75% 4,1 0,019     0,25 0,014 0,13   

80% 3,69 0,017     0,23 0,013 0,1   

95% 2,4 0,011     0,15 0,012 0,03   

теплого періоду          75% 4,11 0     0,066 0,018 0,15   

80% 3,72 0     0,062 0,014 0,14   

95% 2,22 0     0,039 0,012 0,1   

Відсутність стоку                 

перемерзання   -             

пересихання   122             

Рівні                 

повінь                            1%   3   1,65 3,2 1,29 3,45 1,65 

5%   2,77   1,42 2,7 1,16 3,15 1,45 

10%   2,63   1,3 2,43 1,11 2,95 1,3 

зливи                             1%   2,75   1,65 1,3 1,1 2,45 1,55 

5%   2,17   1,21 0,81 0,92 2,3 1,2 

10%   1,91   1,02 0,6 0,82 2,15 1,05 

Товщина льда середня   48   38 48 48     

                  максимальна   99   прмз. 99 99 133 20 

Твердий стік                 

Мутність   450   2360 400 400 150 150 

Витрата зависл наносів   0,21   0,15 1,14 0,11 0,47 0,2 

Обєм твердого стоку   6,75   4,65 36 3,4 10 0,35 
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Продовж. табл. Е.2 

Показник Л
и

п
ец

ь
 

Л
и

п
ч
и

к
 

М
у

р
о

м
 

б
. 

б
ез

 н
аз

в
и

 

ст
р

у
м

 В
'я

л
и

й
 

б
. 

б
ез

 н
аз

в
и

 

Н
ем

и
ш

л
я 

С
ту

д
ен

о
к
 І

 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площа водозбору 221,7 74,4 201,5 40,8 63,5 20,2 72,2 80,2 

Норма стоку 0,74 0,25 0,68 0,14 0,21 0,05 0,24 0,17 

Модуль стоку 2,9 2,92 2,95 3,3 3,3 2,7 3,3 3,1 

Коеф. варіації Cv 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,57 0,46 0,59 

Коеф. асиметрії Cs 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,18 

Стік забезпеченістю 50% 21,8 7,32 19,8 4,01 6,24 1,55 7,1 4,64 

Стік забезпеченістю 75% 15,5 5,22 14,1 2,86 4,46 1 5,07 2,94 

Стік забезпеченістю 95% 8,99 3,02 8,18 1,66 2,58 0,49 2,93 1,38 

макс. витрата води         16,7 

шар стоку 52 53 52 49 46 59 43 58 

Коеф. варіації Cv (макс) 0,74 0,9 0,74 0,92 0,91 0,92 0,9 0,74 

Коеф. асиметрії Cs 

(макс) 1,48 1,8 1,48 1,84 1,82 1,84 1,8 1,48 

Повінь: максимальн   1% 127 74 92 45 40 34 73 80,3 

5% 83,6 46,5 61 27,7 25 21 46 52,2 

10% 64,9 35 47 20,7 20 16 35 39,5 

25% 39,6 29 11,7 10,5 9 9 29 23,7 

Зливи: максимальн     1% 51 46 32 30 30 22 23 64,1 

5% 23 19,5 14,4 12,7 12,6 9 9,7 25,6 

10% 15,3 14 9,6 9 8,4 6,5 6,9 16,7 

25% 7,1 6,5 4,5 4,2 3,9 3 3,2 8,97 

Мінімальний стік         
холодного періоду    75%        0 

80%        0 

95%        0 

теплого періоду        75%        0 

80%        0 

95%        0 

Відсутність стоку         
перемерзання        60 

пересихання        150 

Рівні         
повінь                          1% 3,5 3,2 4,1 1,45 3,95 1,25 4,05 1,78 

5% 3,2 2,95 3,95 1,3 3,6 0,95 3,65 1,6 

10% 3,1 2,8 3,85 1,2 3,45 0,8 3,45 1,5 

зливи                           1% 2,9 2,95 2,8 1,35 3,65 0,95 2,85 1,7 

5% 2,4 2,55 2,6 1,05 3,3 0,65 2,7 1,37 

10% 2,25 2,4 2,5 0,9 3,2 0,5 2,55 1,25 

Товщина льда середня        40 

                  максимальна 25 20 30 20 30 25 - прмз. 

Твердий стік         
Мутність 300 220 150 250 120 350 320 990 

Витрата зависл наносів 0,35 0,3 0,3 0,32 0,2 0,9 0,8 0,15 

Обєм твердого стоку 1,9 0,65 1,8 0,36 0,54 0,18 0,65 4,59 
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Таблиця Е.3 – Гідроморфологічні характеристики річок  

 

Характеристика У
д

и
 

Р
о

го
зя

н
к
а 

б
. 

У
д

и
 

Л
о

п
ан

ь
 

Л
о

зо
в
ен

ь
к
а 

Х
ар

к
ів

 

б
. 

б
.н

. 

(П
р

о
х

о
д

я
н

сь
к
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість терас   2  7  5  
Абсолютна відмітка   144 135-203 120 125 102 116,5 

Ширина долини   320 1000-2500 50-250 50-150 

1000-

1500 800-1200 

Глибина долини   35-40 30-75 110 105 98 83,5 

Крутизна схилів   30-60 3,0-5,0 5,0-20,0 5,0-20,0 5,0-10,0 10,0-15,0 

Залісненість       11 22 

Розпаханість       60 40 

Еродованість       13 6 

Урбанізованість       11 8 

Ширина заплави   200-250 80-85 50-200 50-100 300-500 100 

Відносна висота    0,3-0,5 1,0-3,0 0,5-1,0 1,0-3,0 0,5-1,0 

Залісненість   3  2 0,5 20 3 

Залуженість   82 15,5 35 14,5 40 45 

Розпаханість   8  35 14,5 16 27 

Заболоченість   4  0,7 1,3 1,7 0,5 

Меліорованість     19,7    
Урбанізованість   3  10,5 22 20 12 

Тип русла  V-подіб V-подіб трапец. трапец. трапец. трапец. 

Ширина  7,0-12,0 4,0-6,0 12,0-25,0 8,0-12,0 15-25 1,5-2,0 

Глибина на плесах  0,8-1,2 0,4-0,6 1,0-2,5 0,5-0,7 2,5-3,5  
на перекатах  0,2-0,4 0,1-0,15 0,3-0,5 0,2-0,4 0,8-1,5  
Швидкість течії        
На плесах в межінь  0,08 0,04 0,1-0,2 0,1 0,1-0,15  
в багатоводні періоди  0,2-0,3 0,1-0,15 0,8-1,2 0,2-0,3 0,8-1,2  
На перекатах в межінь  0,1 0,08 0,2-0,3 0,2-0,3 0,15-0,2  
в багатоводні періоди  0,3-0,4 0,15-0,25 0,8-1,3 0,1 0,9-1,3  
Замулення русла  0,8-0,9 0,3-0,5 0,7-0,9 0,3-0,5 0,7-0,9 0,2-0,3 

Заростання русла  70-90 85-95 20 30-35 25-30 25 

рілля  8  0,2    
сінокос  52 37,5 75,5 55 30 65 

пасовища  28 12,5 1,6 35 35 28 

присадибні ділянки  4  6,6  17 5 

ліса та чагарники    2,9 2,5   
болота      3 2 

інші угіддя  8 50 13,2 7,5 15  
Сучасні процеси  заболоч      
Довжина яружно-

балкової мережі   161 28 123,5 5,5 630 29 

 

 

 

 



255 
 

 

 
Продовж. табл. Е.3 

Характеристика Л
и

п
ец

ь
 

Л
и

п
ч
и

к
 

М
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р
о

м
 

б
. 

б
.н

. 

(Т
ер

н
ів

сь
к
а)

 

ст
р

у
м
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б
. 

б
.н
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(Б
о

б
р

о
в
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к
а)

 

Н
ем

и
ш

л
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість терас 3   2       2 

Абсолютна відмітка 116 116 115 115 114 113,5 113 

Ширина долини 

1000-

1200 

1000-

1200 

1200-

1600 

800-

1200 

800-

1200 

800-

1200 

1000-

1500 

Глибина долини 84 84 85 85 86 87 88 

Крутизна схилів 5,0-10,0 3,0-5,0 5,0-15,0 8,0-15,0 5,0-10,0 5,0-15,0 3,0-5,0 

Залісненість 12 10 7 1 7 1 1 

Залуженість 45 60 42 35 40 42 32 

Розпаханість 5 5 5 5 15 38 10 

Заболоченість 1 1 1 0,5 1 0,5 1 

Меліорованість        
Урбанізованість 12 9 29 34 7 1 40 

Тип русла трапец. трапец. трапец. трапец. трапец. трапец. трапец. 

Ширина 3,0-5,0 2,5-3,0 3,0-5,0 1,5-2,0 3,0-5,0 1,5-2,0 6,0-8,0 

Глибина на плесах        
на перекатах        
Швидкість течії        
На плесах в межінь        
в багатоводні періоди        
На перекатах в межінь        
в багатоводні періоди        
Замулення русла 0,5-0,7 0,3-0,5 0,4-0,6 0,2-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,6-0,8 

Заростання русла 25-30 25 30-40 25-30 30-40 25-30 5,7 

рілля        
сінокос 90 43 92 45 96 20  
пасовища  54  50  72 70 

присадибні ділянки 8 3 5 5 3 8  
ліса та чагарники        
болота 2    1   
інші угіддя   3    30 

Довжина яружно-балкової мережі 145 44,5 132 32 41 13,5 50 
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ДОДАТОК Ж 

Впровадження результатів дисертації 
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