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ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД РІЧКИ УЖ 
 

Описано основні морфометричні характеристики басейну річки Уж та її основні гідрологічні показники. 

Проаналізовано методику екологічної оцінки якості поверхневих вод водотоків за основними гідрохімічними 

показниками. Подано короткий аналіз попередніх досліджень, які стосувались екологічного стану вод річки Уж за 

хімічними, біологічними та морфологічними показниками. Для визначення гідрохімічної оцінки взято метод 

розрахунку індексу забруднення вод (ІЗВ). Визначена оцінка якості поверхневих вод річки Уж в межах Закарпатської 

області за гідрохімічними показниками 2017 року. Розрахований індекс забруднення вод за наступними хімічними 

показниками: азот амонійний (NH4), азот нітратний (NO3) та нітритний (NO2), біохімічне споживання кисню 

(БСК5), рівень кисню у воді та вміст нафтопродуктів. Обґрунтовано окремі перевищення показників гідрохімічного 

стану вод річки Уж. Визначений відповідний клас якості поверхневих вод р. Уж. Проаналізовано джерела забруднення 

поверхневих вод у басейні річки. Аргументовано продовження тематики екологічних досліджень річок в межах 

Закарпатської області. 

Ключові слова: вміст речовин, індекс забруднення вод (ІЗВ), гранично допустима концентрація (ГДК), якість 

поверхневих вод. 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Екологічний стан 

навколишнього середовища значною мірою 

залежить від якості водних ресурсів, адже вони 

виступають важливими факторами формування 

гео- та екосистем, а також визначають види 

господарського освоєння території, що в свою 

чергу зумовлює вплив на навколишнє 

середовище. Сьогодні особливої актуальності 

набувають питання екології, пов’язані зі станом 

річок та формуванням якості їх вод. Не є 

виключенням і річка Уж, води якої широко 

використовуються для задоволення потреб 

населення та різних галузей господарства 

(водопостачання, зрошення, промислові потреби). 

Визначення екологічного стану поверхневих 

вод річки Уж є актуальним питанням, до того ж 

міжнародного характеру, враховуючи, що річка 

витікає за межі України (Закарпатської 

області). Різносторонній характер досліджень 

вод річки Уж [1,2,5,6,9,10] говорить про 

важливість моніторингу її екологічного стану.  

Мета статті полягає в дослідженні хімічних 

показників якості поверхневих вод річки Уж в 

межах Закарпатської області. 

Основні результати дослідження. Уж 

починається біля підніжжя починається біля 

підніжжя Вододільного хребта, має два витоки 

(Уж і Ужок), які беруть початок відповідно на 

висотах 1250 і 1000 м н.р.м. У верхній частині Уж 

тече з північного сходу на південний захід. Тут 

він навскіс перерізає південний хребет 

Центральних Карпат. Вище від смт. Великого 

Березного Уж повертає на південь і у такому 

напрямі тече до м. Перечин. Поблизу цього міста 

річка пробивається через Вулканічні Карпати, 

повертає на південний захід і в Закарпатській 

низовині виходить за межі України [7]. 

Річка Уж має асиметричний басейн 

грушоподібної форми. Його довжина 

становить 66 км, а середня ширина – 30 км. 

Площа водозбору 2010 км2 (загальна площа 

водозбору 2750 км2). Біля витоку Уж має 

звивисту долину V- подібної форми, нижче має 

вигляд ущелини, а біля м. Ужгород – долина 

нечітко виражена. Біля витоку ширина долини 

становить 15 м, потім поступово розширюється 

до 100 – 300 м, а біля Ужгорода досягає 2,5 км. 

Похил річки 7,2 м/км. Пересічна витрата води 

29 м³/с. Береги круті, заввишки 1—2 м, іноді до 

6—8 м, дно у верхній течії кам'янисте, а в місті 

і нижче побіля берегів — замулене. Живлення 

переважно снігове. Головними притоками р. 

Уж першого порядку є річки Улічка, Убля 

(Ровин) – праві притоки, Люта, Тур’я – ліві 

притоки. Притоками р. Уж другого порядку є 

праві притоки – Уг, Стричавка, Уличка, 

Кам’яниця, Дверницький, Домарач, Вульшава, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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Сирий Потік, Гачаник та ліві притоки – 

Безіменна, Великий, Сімони [8]. 

Річка Уж є транскордонною, так як протікає 

територією України та Словаччини. Витік 

знаходиться біля підніжжя Полонинського 

хребта, протікає поблизу державного кордону 

та нижче м. Ужгорода річка повертає на захід і 

покидає територію області. Вже на території 

Словаччини впадає в р. Лаборець– праву 

притоку Латориці. Загальна довжина річки 

становить 133 км, а в межах Закарпатської 

області – 107 км. На Закарпатті вона протікає у 

межах трьох районів: Великоберезнянського, 

Перечинського та Ужгородського.  

Оцінка якості вод р. Уж за хімічними 

показниками є досить трудомістким завданням, 

оскільки базується на порівнянні середніх 

концентрацій з установленими нормами (ГДК – 

гранично допустимими концентраціями) для 

кожного інгредієнта. Саме від хімічного складу 

води залежать її фізичні властивості та 

придатність для господарського та побутового 

користування. До найбільш розповсюджених 

методик для оцінки якості поверхневих вод 

можна віднести методику визначення 

гідрохімічного індексу забрудненості води: 

ІЗВ =
1

6
∑

С і

ГДК і

6

і=1

 

Сі – концентрація і-го показника; 

ГДКі – гранично допустима концентрація по 

і-му показнику. 

Сутність цієї методики полягає у розрахунку 

ІЗВ за гідрохімічними показникам та 

віднесення її до відповідного класу якості за 

наступною класифікацією: І клас – дуже чиста 

(ІЗВ < 0,3); II клас – чиста (0,3 <ІЗВ < 1); III клас 

– помірно забруднена (1 <ІЗВ < 2,5); IV клас – 

забруднена (2,5 < ІЗВ <4); V клас – брудна (4 < 

ІЗВ < 6); VI клас – дуже брудна (6 < ІЗВ < 10); 

VІI клас – надзвичайно брудна (ІЗВ > 10) [3]. 

До першого класу відносяться води, на які 

найменше впливає антропогенне навантаження. 

Величини їх гідрохімічних показників близькі 

до природних (фонових) значень для даного 

регіону. Для вод другого класу характерні певні 

зміни порівняно з природними, однак ці зміни 

не порушують екологічної рівноваги. До 

третього класу відносяться води, які зазнають 

значний антропогенний вплив. Води ІV–VІІ 

класів – це води з порушеними екологічними 

параметрами, їх екологічний стан оцінюється як 

такий, що знаходиться на стадії екологічного 

регресу. Визначається середнє арифметичне 

значення результатів хімічних вимірювань по 

кожному з показників, яке потім порівнюється 

з їх гранично допустимими концентраціями [13]. 

На річці Уж показники беруться у 4 пунктах 

відбору води: 

1) cмт. Великий Березний, у 80 км від 

гирла річки; 

2) нижче м. Перечина, у 54 км від гирла; 

3) м. Ужгород, у 40 км від гирла річки,  де 

проби води беруться 12 разів на рік, коли у 

інших пунктах – 4 рази на рік; 

4) с. Сторожниця, у 28 км від гирла річки. 

Для визначення якості поверхневих вод 

річки Уж у межах Закарпатської області за 

мінімальним набором хімічних показників був 

обраний 2017 рік. Для розрахунку індексу ми 

взяли наступні хімічні показники: азот 

амонійний, азот нітритний, азот нітратний, 

біохімічне споживання кисню (5-иденне), 

рівень кисню, вміст нафтопродуктів. 

Розрахункова таблиця оцінки якості поверхневих вод за ІЗВ, 2017 р. [12] 

Місце відбору проб 

Показники 

ІЗВ NH4 NO3 NO2 БСК5 Рівень 

кисню 

Нафтопро-

дукти 

смт. Вел. Березний, 80 км 0,14 0,06 0,5 0,8 1,9 0,2 0,6 

Нижче м. Перечин, 54 км 0,35 0,08 0,6 0,96 1,8 0,2 0,66 

м. Ужгород, 40 км 0,17 0,06 0,54 0,85 1,9 0,2 0,62 

с. Сторожниця, 28 км 0,43 0,10 2 1,2 1,8 0,2 0,95 

  І клас якості                                   ІІ клас якості                         ІІІ клас якості   

 

З розрахунку ІЗВ можна сказати, що води р. 

Уж відносяться до ІІ класу якості, тобто води – 

чисті, але за середніми показниками приближені 

до помірно забруднених. Найбільші перевищення 

ГДК спостерігаються за такими показниками як 

азот нітритний (NO2), БСК5 та рівень кисню у воді, 

у меншій мірі перевищують ГДК – азот амонійний 

(NH4), азот нітратний (NO3) та нафтопродукти.  

Перевищення такого показника як азот 

амонійний (NH4), зростає від Великого 



Альманах науки 

 

6 

Березного до с. Сторожниця. Поступове 

зростання концентрації азоту амонійного є 

результатом розкладання органічних речовин, 

що містять азот. Присутність у незабруднених 

поверхневих водах азоту амонійного пов'язано, 

головним чином, із процесами біохімічної 

деградації білкових речовин, дезамінування 

амінокислот, розкладання сечовини. Основними 

джерелами надходження азоту амонійного у р. 

Уж є господарсько-побутові стічні води. 

Концентрації азоту нітратного (NO3) є 

досить низьким, що обумовлено 

сповільненими бактеріальними процесами 

перетворення форм азоту в присутності 

надлишкового кисню й практично суттєво не 

змінюються від верхньої до нижньої частини 

річки Уж. Кількісне вираження даного 

показника має незначні сезонні коливання і 

відповідає першому класу якості. 

Перевищення азоту нітритного (NO2) коли-

вається від 0,5 до 2 разів відповідно від верхньої 

до нижньої частини р. Уж. Підвищений вміст 

нітритів у водах вказує на посилення процесів 

розкладання органічних речовин, що призво-

дить до забруднення водного об'єкта, тобто є 

важливим санітарним показником. Збільшення 

концентрацій азоту нітритного від смт. 

Великий Березний до с. Сторожниця пов’язане 

з стаціонарними джерелами забруднення, тобто 

з промисловими об’єктами, які сконцентровані 

в Ужгороді, Перечині та Великому Березному. 

За вмістом БСК5 якість води річки Уж 

коливається від чистих до помірно забруднених. 

Перевищення БСК5, у першу чергу, пов’язано із 

високим вмістом у воді органічних та 

мінеральних речовин. Природними джерелами 

органічних речовин у воді є рештки організмів 

рослинного і тваринного походження. Крім 

природних, існують також техногенні джерела 

надходження органічних речовин у поверхневі 

води: комунальні скиди зворотних вод з очисних 

споруд та без очистки, промислові стічні води, 

стоки з сільськогосподарських угідь. 

За вмістом кисню води річки Уж можна 

віднести до І-го класу якості, адже середньорічні 

показники перевищують поріг ГДК майже 

вдвічі, що, в даному випадку є позитивним 

факторром. Надходження кисню у водойму 

відбувається шляхом розчинення його при 

контакті з повітрям (абсорбції), а також в 

результаті фотосинтезу водними рослинами, 

тобто в результаті фізико-хімічних і біохімічних 

процесів. Розчинність кисню зростає зі 

зменшенням температури і мінералізації, і зі 

збільшенням атмосферного тиску. У 

поверхневих водах вміст розчиненого кисню 

може коливатися від 0 до 14 мг/дм3 і піддається 

значним сезонним і добовим коливанням [4]. 

Перевищення вмісту нафтопродуктів у р. 

Уж є незначним – у 0,2 рази, що відповідає 1 

класу якості. Концентрація нафтопродуктів у 

природних водах р. Уж пов’язана насамперед з 

господарсько-побутовими стічними водами, та 

в меншій мірі з промисловими стічними 

водами, які надходять до річки. 

Висновки та пропозиції. Оцінка якості 

поверхневих вод річки Уж за гідрохімічними 

показниками 2017 року показала, що у всіх 

пунктах відбору проб води, концентрація 

речовин, які досліджувалися перевищували 

норми ГДК, за винятком вмісту кисню. З 

розрахунку індексу забруднення, води р. Уж 

відносяться до ІІ класу якості, тобто води – чисті. 

Найбільші перевищення ГДК спостерігається за 

такими показниками як БСК5 та азот нітритний, 

що пов’язано не тільки з фізико-хімічними, 

біохімічними та біологічними процесами, але й 

господарською діяльністю людини. На 

сьогоднішній день напрацьовано ряд програм та 

заходів покращення екологічного стану вод 

басейну річки Тиса в межах Закарпатської 

області, включно з суббасейном річки Уж [10, 11]. 

Всі вони потребують продовження всебічного 

дослідження екології поверхневих вод для 

удосконалення водного господарства регіону. 
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Лета В.В., Круцей Т.В.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД РЕКИ УЖ  

Описаны основные морфометрические характеристики бассейна реки Уж и ее основные гидрологические 

показатели. Проанализировано методику экологической оценки качества поверхностных вод водотоков по основным 

гидрохимическим показателям. Дан краткий анализ предыдущих исследований, касающихся экологического 

состояния вод реки Уж по химическим, биологическим и морфологическим показателям. Для определения 

гидрохимической оценки взят метод расчета индекса загрязнения вод (ИЗВ). Определена оценка качества 

поверхностных вод реки Уж в пределах Закарпатской области по гидрохимическим показателям 2017 года. 

Рассчитан индекс загрязнения вод по следующим химическим показателям: азот аммонийный (NH4), азот 

нитратный (NO3) и нитритный (NO2), биохимическое потребление кислорода (БПК5), уровень кислорода в воде и 

содержание нефтепродуктов. Обоснованно отдельные превышения показателей гидрохимического состояния вод 

реки Уж. Определенный соответствующий класс качества поверхностных вод р. Уж. Проанализированы источники 

загрязнения поверхностных вод в бассейне реки. Аргументировано продолжение тематики экологических 

исследований рек в пределах Закарпатской области. 

Ключевые слова: содержание веществ, индекс загрязнения вод (ИЗВ), предельно допустимая концентрация (ПДК), 

качество поверхностных вод. 

 

Leta V., Krutsei T.  

ESTIMATION QUALITY OF WATER OF RIVER UZH 

The main morphometric characteristics of the river Uzh basin and its main hydrological indices are described. The methodology 

of ecological testing of the quality of surface water drains according to the fundamental hydrological indices is analyzed. The 

brief analysis of the previous studies, which were related to the ecological state of the river Uzh water basing on its chemical, 

biological and morphological indices, is also given. To determine the hydro-chemical indices the method of Water Pollution 

Index Calculation (WPI) was consumed. The valuation of the quality of the river Uzh surface water within the Transcarpathian 

region in accordance with its hydro-chemical indices presented in 2017 was determined. The calculated water pollution index 

is shown being based on the following indices: ammonium nitrogen (NH4), nitrogen nitrate (NO3) and nitrite (NO2), biochemical 

oxygen consumption (BOC5), oxygen level in the water and the content of petroleum products. Separate issues on the excelling 

of the hydro-chemical state indices of the river Uzh water are established. The corresponding grade of the river Uzh surface 

water quality is specified. The sources of surface water pollution within the river basin are also analyzed. Continuation of the 

subject of ecological investigations of the rivers within the Transcarpathian region is argued.  

Key words: substance content, water pollution index (WPI), maximum allowable concentration (MAC), surface water quality. 
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