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tion on the natural water quality and its changes as a result of the anthropogenic impact of the 
poultry farms in the L'viv region on surface water of the Zakhidnyi Bug (Western Bug) basin 
is substantiated. Database of the impact on the natural water quality of the small rivers of the 
basin Zakhidnyi Bug (Western Bug) by the poultry farms in the L'viv region is formed. The 
factors of poultry objects' environmental threats on the hydrological parameters of the Wes-
tern Bug water basin are determined. 

Key words: monitoring, water resources, surface water, poultry farms, the maximum al-
lowable concentration. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК ЛЬВІВЩИНИ 

На основі даних моніторингових досліджень Управління екології та природних 
ресурсів у Львівській обл. проаналізовано динаміку забруднення поверхневих вод на 
території Львівської обл. за період 2008-2012 рр. За розрахованими значеннями сумар-
ної безрозмірної концентрації побудовано карти забруднень. Встановлено, що води 
більшості річок Львівщини є помірно забрудненими, проте простежується тенденція до 
погіршення якості вод; найвищі рівні сумарного забруднення зафіксовано у водах річок 
басейну Західного Бугу і, зазвичай, приурочені до створів, розташованих біля великих 
населених пунктів, що пов'язано зі скидом недостатньо очищених зворотних вод. 

Ключові слова: екологічний стан, екологічна оцінка, якість води, сумарна безроз-
мірна концентрація. 

Вступ. Річки Львівської обл. належать до басейнів двох морів: Балтійсь-
кого та Чорного. Їх поверхневі води використовують як для задоволення потреб 
у загальних видах водокористування, так і для питного водопостачання насе-
лення. Незважаючи на спад виробництва та зупинку багатьох підприємств у 
Львівській обл., не спостережено істотного покращення якості зворотних вод та 
зменшення скиду стічних або недостатньо очищених зворотних вод [1]. 

Між подачею води та очищенням стічних вод існує дисбаланс, оскільки 
у низці населених пунктів з централізованим водозабезпеченням немає центра-
лізованого водовідведення [1, 8]. Фекальні стоки скидають у вигреби, а в окре-
мих випадках – у канави або на рельєф, що призводить до погіршення екологіч-
ної безпеки території та забруднення водних ресурсів. Найбільші обсяги скидів 
стічних і недостатньо очищених зворотних вод приурочені до великих населе-
них пунктів та адміністративних районів області, таких як Львів (44,18 млн м3), 
Стрий (3,109 млн м3), Червоноград (4,553 млн м3), Сокальський (1,017 млнм3), 
Жовківський (0,529 млн м3) та Бродівський (0,771 млн м3) райони [2]. 

З огляду на це, встановлення масштабів забруднення поверхневих вод 
має важливе господарське значення і є актуальною екологічною проблемою, 
вирішення якої пов'язано із забезпеченням населення якісною питною водою. З 
огляду на це окреслено мету роботи, що полягає в оцінюванні екологічного 
стану води у річках Львівської обл. 

Об'єктами дослідження вибрано водозбори річок Львівської обл., до 
басейнів двох морів: Балтійського (річки західної частини обл.) та Чорного (річ-
ки східної частини). Основні річки басейну Балтійського моря (в межах облас-
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ті) – Сян і Західний Буг; основні річки басейну Чорного моря – Стир (притока 
Прип'яті) і Дністер [3]. Річки південної частини області є типово гірськими річ-
ками, річки центральної та північної частини належать до рівнинних річок. 

Методика досліджень. Дані про середньорічні концентрації речовин у 
контрольних створах водних об'єктів вибирали з матеріалів моніторингових 
досліджень Управління екології та природних ресурсів у Львівській обл. за пе-
ріод 2008-2012 рр. [4-8]. Спочатку усі створи, в яких проводили гідрохімічні 
дослідження, наносили на топографічну карту М 1:200000 і визначали їх при-
уроченість до певного водозбирання чи відтинку річки. Оскільки місця у яких 
проводились гідрохімічні дослідження не були постійними і змінювалися з ро-
ку у рік, то для аналізу розраховували значення середньої концентрації забруд-
нювальної речовини по протяжності кожної річки. Усього виділено 46 водозбо-
рів (відтинків річки) (табл.). 

Табл. Мережа досліджуваних водозборів (відтинків) 
річок на території Львівської обл. 

№ з/п Водозбір (відтинок) річки № з/п Водозбір (відтинок) річки 
1 р. Бережниця – с. Йосиповичі 25 р. Опір – Гирло 
2 р. Блех впадіння в завадівку – с. Немирів 26 р. Опір – с. Дубина 
3 р. Бухта – с. Хідновичі 27 р. Полтва – м. Буськ 
4 р. Верещиця – смт Великий Любінь 28 р. Полтва – м. Львів 
5 р. Вівня – гирло 29 р. Рата – с. Межиріччя 
6 р. Дністер – м. Самбір 30 р. Рата – м. Рава- Руська 
7 р. Дністер – м. Миколаїв 31 р. Свіча – с. Подорожнє 
8 р. Дністер – с. Журавно 32 р. Славське – смт. Славське 
9 р. Дністер – м. Ст.Самбір 33 р. Солокія – м. Червоноград 
10 р. Дністер – с. Заліски 34 р. Стрв'яж – с. Луки 
11 р. Дністер – м. Розділ 35 р. Стрв'яж – м. Хирів 
12 р. Завадівка – до впадіння р Блех 36 р. Стрий – м. Жидачів 
14 р. Західний Буг – с. Бужок 37 р. Стрий – с. Верхнє Синьовидне 
15 р. Західний Буг – м. Буськ 38 р. Стрий – с. Матків 
16 р. Західний Буг – м. Соснівка 39 р. Стрий – с. Добряни 
17 р. Західний Буг – м. Червоноград 40 р. Стрий – м. Стрий 
18 р. Західний Буг – с. Тудорковичі 41 р. Тисмениця – м. Дрогобич 
19 р. Західний Буг – м. Сокаль 42 р. Тисмениця – м. Борислав 
20 р. Західний Буг – м. Кам'янка-Бузька 43 р. Шкло – м. Яворів 
21 р. Золочівка – м. Золочів 44 р. Шкло – с. Краковець 
22 р. Золочівка – с. Гончарівка 45 р. Яблунька – м. Турка 
23 р. Зубра – с. Раковець 46 р. Вишня – с. Чернево 
24 р. Зубра – с. Демня   

Рівень забруднення поверхневих вод оцінюють переважно за кратністю 
перевищень гранично допустимих концентрацій кожного компонента-забруд-
нювача. Проте в умовах наявності декількох забруднювальних речовин їх шкід-
ливий вплив посилюється (сумується). Тому для комплексної оцінки екологіч-
ного стану води у річках розраховано сумарні безрозмірні концентрації (СБК) 
групи речовин, як сума відношень фактичних концентрації до гранично допус-
тимих [9]. Для побудови карт просторового розподілу забруднення застосовано 
прийом ранжирування результатів розрахунків [10]: СБК становить від 1 до 4 – 
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чисті води; від 4 до 8 – помірно забруднені; від 8 до 15 забруднені; більше 15 – 
сильно забруднені. 

Результати дослідження. Просторовий розподіл отриманих значень за 
періодами досліджень зображено на картах (рис. 1-5). 

 
Рис. 1. Комплексна екологічна оцінка вод на території Львівської обл. за 2008 р. 

У 2008 р. сильне забруднення річкових вод простежувалось у створах 
р. Рата – с. Межиріччя та р. Західний Буг – м. Червоноград, забрудненими були 
води річок у створах р. Західний Буг – м. Буськ, р. Західний Буг – м. Соснівка, 
помірно забрудненими – у створах р. Дністер – м. Самбір, р. Дністер – м. Мико-
лаїв, р. Дністер – м. Ст. Самбір, р. Тисмениця – м. Дрогобич, чистими – у ство-
рах р. Стрв'яж – с. Лукир, р. Західний Буг – с. Бужок, р. Стрий – м. Жидачів, 
р. Стрий – с. Добряни, р. Стрий – м. Стрий, р. Стрий – с. Верхнє Синьо видне, 
р. Дністер – с. Журавко, р. Дністер – м. Ст. Самбір, р. Шкло – с. Краковець, 
р. Яблунька – м. Турка, р. Вишня – с. Чернево (рис. 1). 

У 2009 р. сильне забруднення річкових вод простежувалось у створах 
(рис. 2) р. Полтва – м. Львів, р. Західний Буг – м. Червоноград, р. Західний 
Буг – м. Соснівка, забрудненими були води у створі р. Західний Буг – м. Буськ, 
помірно забрудненими – у створах р. Бережниця – с. Йосиповичі, р. Стрий – 
м. Стрий, р. Тисмениця – м. Дрогобич, р. Тисмениця – м. Борислав, р. Стрий – 
с. Верхнє Синьовидне, р. Зубра – с. Демня, р. Стрв'яж – с. Луки, р. Стрв'яж – 
м. Хирів, р. Бухта – с. Хідновичі, р. Верещиця – смт. Великий Любіть, р. Зава-
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дівка – до впадіння р. Блех, р. Блех впадіння у р. Завадівку – с. Немирів, р. Пол-
тва – м. Буськ, р. Західний Буг – с. Бужок, р. Західний Буг – м. Кам'янка-Бузька, 
р. Західний Буг – м. Сокаль, р. Вівня – гирло річки, чистими були води у р. Со-
локія – м. Червоноград, р. Рата – с. Межиріччя, р. Рата – м. Рава-Руська, 
р. Шкло – с. Краковець, р. Вишня – с. Чернево.р. Зубра – с. Демня, р. Дністер – 
м. Самбір, р. Дністер – м. Миколаїв, р. Дністер – с. Журавко, р. Дністер – 
м. Ст. Самбір, р. Дністер – с. Заліски, р. Дністер – м. Розділ, р. Свіча – с. Подо-
рожнє, р. Стрий – м. Жидачів, р. Стрий – с. Матків, р. Стрий – с. Добряни, 
р. Опір – гирло річки. 

 
Рис. 2. Комплексна екологічна оцінка вод на території Львівської обл. за 2009 р. 

У 2010 р. сильне забруднення річкових вод простежувалось у створах 
р. Полтва – м. Львів, р. Західний Буг – м. Соснівка, р. Західний Буг – м. Черво-
ноград, забрудненими були води у створі р. Верещиця – смт. Великий Любінь, 
помірно забрудненими – у створах р. Бережниця – с. Йосиповичі, р. Стрий – 
м. Стрий, р. Вівня – гирло річки, р. Західний Буг – м. Буськ, р. Полтва – 
м. Буськ, р. Золочівка – с. Гончарівка, р. Західний Буг – м. Кам'янка-Бузька, 
р. Золочівка – м. Золочів, р. Зубра – с. Раковець, чистими у р. Солокія – м. Чер-
воноград, р. Рата – м. Рава-Руська, р. Західний Буг – м. Кам'янка-Бузька, р. За-
хідний Буг – с. Бужок, р. Дністер – с. Заліски, р. Дністер – м. Розділ, р. Вишня – 
с. Чернево., р. Шкло – с. Краковець, р. Бухта – с. Хідновичі, р. Стрв'яж – м. Хи-
рів, р. Дністер – м. Ст. Самбір, р. Дністер – м. Самбір, р. Яблунька – м. Турка, 
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р. Стрий – с. Матків, р. Стрий – с. Верхнє Синьовидне, р. Дністер – м. Микола-
їв, р. Стрий – м. Жидачів, р. Стрий – с. Добряни, р. Свіча – с. Подорожнє, 
р. Дністер – с. Журавно (рис. 3). 

 
Рис. 3. Комплексна екологічна оцінка вод на території Львівської обл. за 2010 р. 

У 2011 р. сильне забруднення річкових вод простежувалось у створах 
р. Полтва – м. Львів, р. Верещиця – смт. Великий Любінь, р. Західний Буг – 
м. Соснівка, р. Західний Буг – м. Червоноград, помірно забрудненими – у ство-
рах р. Стрий – м. Стрий, р. Бережниця – с. Йосиповичі, р. Вівня – гирло річки, 
р. Дністер – м. Миколаїв, р. Зубра – с. Демня, р. Зубра – с. Раковець, р. Тисме-
ниця – м. Дрогобич, р. Тисмениця – м. Борислав, р. Стрв'яж – с. Луки, р. Дніс-
тер – м. Самбір, р. Бухта – с. Хідновичі, р. Шкло – м. Яворів, р. Шкло – с. Кра-
ковець, р. Завадівка – до впадіння р. Блех, р. Блех впадіння у р. Завадівку – 
с. Немирів, р. Західний Буг – с. Тудорковичі, р. Західний Буг – м. Сокаль, р. За-
хідний Буг – м. Кам'янка-Бузька, р. Західний Буг – с. Бужок, р. Західний Буг – 
м. Буськ, р. Золочівка – м. Золочів, р. Золочівка – с. Гончарівка, р. Полтва – 
м. Буськ, чистими р. Славське – смт. Славське, р. Опір – гирло річки, р. Опір – 
с. Дубина, р. Стрий – с. Верхнє Синьовидне, р. Стрий – с. Матків, р. Шкло – 
с. Краковець, р. Стрий – с. Добряни, р. Стрий – м. Жидачів, р. Дністер – с. Жу-
равко, р. Свіча – с. Подорожнє, р. Дністер – м. Ст. Самбір, р. Дністер – с. Заліс-
ки, р. Дністер – м. Розділ, р. Стрв'яж – м. Хирів, р. Верещиця – смт. Великий 
Любінь, р. Дністер – м. Самбір, р. Рата – с. Межиріччя, р. Солокія – м. Черво-
ноград (рис. 4). 
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Рис. 4. Комплексна екологічна оцінка вод на території Львівської обл. за 2011 р. 

 
Рис. 5. Комплексна екологічна оцінка вод на території Львівської обл. за 2012 р. 
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У 2012 р. сильне забруднення річкових вод простежувалось у створах 
р. Полтва – м. Львів, р. Верещиця – смт. Великий Любінь, р. Західний Буг – 
м. Червоноград, р. Західний Буг – м. Соснівка, забрудненими були води у створі 
р. Західний Буг – м. Буськ, помірно забрудненими у створах р. Стрий – м. Стрий, 
р. Тисмениця – м. Дрогобич, р. Тисмениця – м. Борислав, р. Вівня – гирло річки, 
р. Дністер – м. Самбір, р. Дністер – м. Миколаїв, р. Дністер – м. Розділ, р. Зуб-
ра – с. Раковець, р. Зубра – с. Демня, р. Стрв'яж – с. Луки, р. Стрв'яж – м. Хирів, 
р. Дністер – м. Ст. Самбір, р. Бухта – с. Хідновичі, р. Шкло – м. Яворів, 
р. Шкло – с. Краковець, р. Завадівка – до впадіння р. Блех, р. Блех впадіння в 
р. Завадівку – с. Немирів, р. Західний Буг – м. Кам'янка-Бузька, р. Золочівка – 
м. Золочів, р. Золочівка – с. Гончарівка, р. Солокія – м. Червоноград, р. Західний 
Буг – с. Тудорковичі, р. Західний Буг – м. Сокаль, р. Західний Буг – с. Бужок, 
р. Полтва – м. Буськ, чистими р. Славське – смт. Славське, р. Стрий – с. Верхнє 
Синьовидне, р. Стрий – с. Матків, р. Стрий – с. Добряни, р. Опір – гирло річки, 
р. Опір – с. Дубина, р. Яблунька – м. Турка, р. Рата – с. Межиріччя, р. Рата – 
м. Рава- Руська, р. Свіча – с. Подорожнє, р. Дністер – с. Журавно, р. Дністер – 
с. Заліски, р. Стрий – м. Жидачів, р. Вишня – с. Чернево (рис. 5). 

З огляду на представлені результати, можна зробити такі висновки: 
● води більшості річок Львівщини є помірно забрудненими, проте простежується 
тенденція до погіршення якості вод; 

● найвищі рівні сумарного забруднення простежуються у водах річок басейну За-
хідного Бугу і, як правило, приурочені до створів розташованих біля великих 
населених пунктів (м. Львів, м. Буськ, м. Сокаль, м. Червоноград, м. Соснівка), 
що пов'язано зі скидом недостатньо очищених зворотних вод; 

● на території басейну Дністра найбільш забрудненими є води річок Верещиця 
(біля м. Городок і м. Пустомити), Тисмениця (біля м. Дрогобич), Вівня, Стрий 
(відтинок від с. В. Синьовидне до м. Стрий); 

● на території басейну р. Сян найбільш забрудненими є води річок Блех та Зава-
дівка, проте їх забруднення не перевищує помірного рівня; 

● для полегшення інтерпретації даних з метою оцінки динаміки забруднень і 
прогнозування якості природних водойм необхідно синхронізувати спостере-
ження за якістю води на контрольних створах у просторі і часі. 
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Ошуркевич-Панкивская О.Е., Панкивский Ю.И., Вишиваный О.А. 
Оценка качества поверхностных вод рек Львовщины 

На основе данных мониторинговых исследований Управления экологии и природ-
ных ресурсов во Львовской обл. проанализирована динамика загрязнения поверхнос-
тных вод на территории Львовской обл. за период 2008-2012 гг. По рассчитанным зна-
чениям суммарной безразмерной концентрации построены карты загрязнений. Уста-
новлено, что воды большинства рек Львовщины загрязнены умеренно, хотя прослежи-
вается тенденция к ухудшению качества вод; наивысшие уровни суммарного загрязне-
ния зафиксированы в водах рек бассейна Западного Буга и, как правило, приуроченные 
к створам размещенным вблизи больших населенных пунктов, что связано со сбросом 
недостаточно очищенных возвратных вод. 

Ключевые слова: экологическое состояние, экологическая оценка, качество воды, 
суммарная безразмерная концентрация. 

Oshurkevych-Pankivska O.Ye., Pankivskyi Yu.I., Vyshyvanyi O.A. The 
Estimation of River Water Quality in the L'viv Region 

The dynamics of river water pollution in the L'viv region during the period of 2008-
2012 is analyzed on the basis of monitoring data of the State Department of Ecology and Na-
tural Resources. The pollution distribution maps have been drawn concerning the calculated 
total value of the dimensionless concentration. Although the tendency to water quality worse-
ning is observed, water of the majority of the L'viv Region Rivers is estimated to be modera-
tely polluted. The highest level of total pollution has been fixed in the water of the Zakhidnyi 
Bug watershed. They are caused by the alignments near big population aggregates where in-
sufficiently treated waste water is discharged. 

Key words: ecological state, ecological estimation, water quality, total value of the di-
mensionless concentration. 

 

УДК 556.53:502(474.83) Інженер-архітектор О.Т. Пахолюк –  
НЛТУ України, м. Львів 

ГІДРОМЕРЕЖА ЯК ПРИРОДНИЙ КАРКАС ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ 
ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ЛЬВОВА 

Проаналізовано зміни в системі гідромережі та зеленої зони міста Львова на осно-
ві графічних і письмових матеріалів основних етапів розвитку міста (1841,  1890,  1918, 
1942, 2012 рр.). Досліджено зміни у співвідношенні довжини річкової мережі і площі 
зелених насаджень загального користування Львова протягом двох попередніх століть. 
Проаналізовано вплив елементів гідромережі на місця формування зелених насаджень 
загального користування. Запропоновано можливі заходи щодо збільшення площі зеле-
ної зони міста, використовуючи як природний каркас історичну гідромережу Львова. 

Ключові слова: гідромережа Львова, зелена зона Львова, зелені насадження за-
гального користування. 

Водні течії завжди були місцями перетину різних аспектів міського жит-
тя, таких як: рекреаційні зони, планування міської забудови, архітектура, тран-
спорт, мистецтво, туризм тощо. У сучасній практиці проектування і будівниц-
тва міст озеленення та водні простори продовжують бути головними фактора-
ми, які сприяють створенню гармонійного архітектурно-ландшафтного середо-


