
Альманах науки 

 

4 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ  

УДК 504.4.054 

Карпюк  В.Є. 

магістр 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т.Шевченка 

 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ НА КРЕМЕНЕЧЧИНІ 
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Ключові слова: антропогенний фактор, моніторинг, водогін, проба води 

   

Постановка проблеми. Проблема якості вод 
є все більш актуальною, так як значне забруд-
нення водних об'єктів здійснює негативний 
вплив і становить небезпеку для здоров'я людей.  

В Україні практично не залишилося терито-
рій, які не були б змінені під впливом діяль-
ності людини. Зміна якості води відбувається за 
рахунок зростання впливу антропогенного на-
вантаження (викиди неочищених і недостатньо 
очищених вод). Найбільш інтенсивному антро-
погенному впливу піддаються поверхневі води. 

Забруднення вод проявляється в зміні фізич-
них і органолептичних властивостей (порушен-
ня прозорості, забарвлення, запаху, смаку), збі-
льшенні змісту сульфатів, хлоридів, нітратів, 
токсичних важких металів, скороченні розчине-
ного у воді кисню повітря, появі радіоактивних 
елементів, хвороботворних бактерій і ін. [1, с.21]. 

У зв’язку з цим зростає потреба у вивчені 
факторів впливу на водні об’єкти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженнями науковців Пелешенко В.І., Зак-
ревський Д.В, Сніжко С.І. було підтверджено, 
що збільшення розораності та зменшення лісис-
тості території басейнів річок призвело до змі-
ни екологічного стану річкових басейнів, що в 
свою чергу негативно вплинуло на формування 
гідрологічних та гідрохімічних характеристик 
[с.2, с.50]. 

У наукових працях Клименко М. О., Кратко 
О. В. вказано причину погіршення якості 
поверхневих вод яке обумовлюється, значною 
мірою, внаслідок втрати природної самоочисної 
здатності малих річок та аварійного стану 
очисних споруд, що призводить до скидання у 
водні об’єкти неочищених стічних вод [3, с.40]. 

Ряд дослідників (О.В. Сінгалевич, І.Є. Бай, 
Н.Я. Войтович) стверджують, що якість води на 

різних ділянках басейну річки Ікви може 
відрізнятися за  параметрами [4, с.44].  

За результатами останнього дослідження 
Державної екологічної інспекції у 
Тернопільській області встановлено, що крім 
населення річку також і забруднює місцеве 
підприємство ТОВ «Кременецьке молоко» та 
КП «Міськводгосп» і останнє не маючи 
виробничих потужностей, щоб переробити усі 
ці агресивні стоки, зливає їх у річку [5, с.179].  

Таким чином, за даними останніх дослід-
жень основними причинами забруднення по-
верхневих вод на Кременеччині  є антропоген-
ні фактори: скид не очищених та не досить очи-
щених комунально-побутових і промислових 
стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та 
через систему міської каналізації; надходження 
до водних об’єктів забруднюючих речовин у 
процесі поверхневого стоку води із забрудне-
них територій та сільгоспугідь; ерозія ґрунті [5]. 

Мета дослідження – здійснити моніторинг 
зміни якості води у м. Кременець, м. Почаїв та  
с. Білокриниці  під впливом антропогенних 
факторів. 

Для досягнення визначені завдання:  
1. здійснити моніторинг природних  

факторів,які впливають на динаміку змін якості 
води у Кременецькому районі; 

2. Вивчити антропогенні фактори, що 
впливають на погіршення якості поверхневих 
вод; 

3. порівняти основні фізико-хімічні 
показники води у водогонах                  м. 
Кременець. м. Почаїв та с. Білокриниця 

Матеріали та методи дослідження. Об'єк-
том нашого дослідження є фактори антропо-
генного впливу і фізико-хімічний склад води у 
водогонах м. Кременця, м. Почаїв, с. Білокри-
ниці Кременецького району,  що відносяться до 
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басейну р. Іква. Для отримання результатів ана-
лізу проб здійснили моніторинг зразків води 
взятих у  квітні, червні та серпні 2017 року. При 
обчисленні результатів користувалися метода-
ми математичної статистики. Для характерис-
тики отриманих даних керувалися Державними 
санітарними нормами та правилами «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для спожи-
вання людиною»  (ДСанПіН 2.2.4-171-10) На-
каз Міністерства охорони здоров'я України  
12.05.2010 N 400. 

Основні результати дослідження. При 
обстеженні санепідемстанцією 138 інди-
відуальних колодязів м. Кременця встановлено, 
що 8 (0,5%) не відповідали вимогам сані-
тарного законодавства. 

Нами було проведено моніторингове дослід-
ження фізико-хімічних показників складу води 
в м. Кременець, с. Білокриниця та м. Почаїв та 
дано порівняльну характеристику (табл. 1).  

Показник загальної жорсткості води у 
пробах взятих в квітні-червні  перевищено у во-
догонах м. Кременець та м. Почаїв, у с. Біло-
криниця у межах норми ( 7,0 моль/дм3), а у 
серпневих пробах параметр жорсткості переви-
щено у м. Кременець в двох водогонах. У пер-
винних пробах води  рівень pH знаходився у 
межах норми, лише у комунальному водогоні 
вул. Радивилівська м. Почаїв зафіксовано по-
казник нижче норми – 6.2 рН. У повторних 
пробах зафіксовано рівень pH нижче норми у 
всі досліджуваних водогонах м. Кременець, а у 
водогонах с. Білокриниця та м. Почаїв показни-
ки pH норми (від 6.5 до 6.9рН). 

Перевищення показників вмісту сухого 
залишку, хлоридів та сульфатів не зафіксовано 
в жодному з водогонів на протязі всього 
періоду досліджень. 

Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники питної води із централізованих джерел водопостачання м. 
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комунальний 
водогін вул.. 
Санаторійна 

29.04 9,6 400 28 36 6,8 18.08 7,2 360 39 38 6,1 

комунальний 
водогін вул.. 

Шевченка 
29.04 9,4 440 30 32 6,6 18.08 8,0 400 38 38 6,3 

комунальний 
водогін вул.. С. 

Петлюри 
29.04 9,2 420 34 30,2 6,7 18.08 8,0 360 40 36 6,0 
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вул. Радянська 
10.06 6,8 640 46 28 6,5 18.08 6,8 460 38 40 6,8 

сільський водогін 
вул. 

Вікторовського 
10.06 6,9 640 48 29 6,7 18.08 8,8 540 40 40 6,5 

сільський водогін 
вул. Щорса 

10.06 7,0 680 50,5 32,6 7,0 18.08 8,8 580 38 36 6,9 
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комунальний 
водогін вул.. 
Лосятинська 

29.04 8,0 300 32 26,2 7,0 18.08 6,4 480 24 35 6,8 

комунальний 
водогін вул.. 

Шевченка 
29.04 8,2 420 36 33,2 6,5 18.08 7,0 490 28 34 6,6 

комунальний 
водогін вул.. 

Радивилівська 
29.04 8,4 360 31 33,4 6,2 18.08 6,8 540 26 36 6,6 
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Згідно даних таблиці можна зробити висно-

вок, що фізико-хімічні показники води у водо-

гонах м. Кременця, м. Почаїв, с. Білокриниці 

Кременецького району, характеризуються 

певною мірою тенденцією сезонного впливу. 

В серпні, порівняно з іншими місяцями, 

спостерігається тенденція росту показників 

сухого залишку та вмісту хлоридів.  

Висновки та пропозиції. Отже, до зміни 

динаміки і погіршення якості  води у водогонах 

м. Кременець. м. Почаїв та с. Білокриниця обу-

мовлені як  природно-кліматичними фактора-

ми, так і антропогенним впливом, а саме:  

- побутовим (потрапляння стічних вод з 

житлового сектора);  

- технічним (потрапляння у водне 

середовище промислових забруднювачів); 

- рекреаційним (пов’язаним із 

відпочинковою діяльністю людини відносно 

живих водних ресурсів);  

- біотичним (обумовленим інтродукцією 

нових видів біоти). 

Досліджені фізико-хімічні показники якості 

води у Кременецькому районі є з чітко вираже-

ною нестабільністю. На основі отриманих нами 

результатів показник жорсткості води переви-

щено. Інші фізико - хімічні показники в межах 

норми, проте не є стабільними, що на нашу 

думку пояснюється сезонними змінами, безкон-

трольним внесенням агродобрив та скидів 

неочищених і недостатньо  очищених стічних 

вод та застарілою мережею фільтрувальних 

станцій. На нашу думку для покращення даної 

ситуації  необхідне вдосконалення  природо-

охоронного законодавства України, оновлення 

комунальної  інфраструктури та здійснення 

комплексних ефективних та доцільних еколо-

гічних заходів з охорони і  пропаганди еколо-

гічної культури серед населення району. Це 

дасть змогу найближчим часом істотно покра-

щити стан у водогосподарській галузі району і 

поліпшити якісний стан водних об'єктів.  
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ НА КРЕМЕНЕЧЧИНЕ 

В статье дана оценка и рассмотрены факторы, которые влияют на качество воды в Кременецком районе и 

осуществлен сравнительный мониторинг качества проб воды по основным физико-химическим показателям в 

водогонах г. Кременец. г. Почаев и с. Белокриница. 
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BASIC SOURCES OF WATER POLLUTION IN KREMENETS 

The article presents and evaluates the factors that influence the quality of water in Kremenets district and compares the 

quality of water in accordance with the major physical and chemical parameters in the water supply facilities of 

Kremenets, Pochaiv and Bilokrynytsia. 
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