
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12) 
Оцінка та прогнозування техногенного впливу на довкілля 

101 

УДК: 504.61  
 

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   
Архипова Л.М., к.т.н., доц. 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
Вул.Карпатська, 15,  м. Івано-Франківськ, 76019 
e-mail:konsevich@ukr.net 

 
Проведений аналіз динаміки водокористування, водоспоживання, екологічного стану водних ресурсів Івано-

Франківської області. Обґрунтовані основні загрози щодо природно-техногенної безпеки гідросистем. Визначе-
ні основні пріоритети охорони та раціонального використання водних ресурсів області на перспективу. 

Ключові слова: водні ресурси, екологічний стан, безпека, водоспоживання. 
 

ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL STATE AND THREATS OF SAFETY OF WATER RESOURCES 
OF IVANO-FRANKIVSK AREA  

 
Arkhipova L.M., CandSc., Assos. prof. 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 
Vul. Carpathians, 15, Ivano-Frankivsk, 76019 
e-mail:konsevich@ukr.net 

 
In process the conducted analysis is in the dynamics of water consumption, ecological state of water resources of the 

Ivano-Frankivsk area. Basic threats are grounded in relation to naturally technogenic safety of hydrosystems. Basic 
priorities of guard and rational use of water resources of area are certain. 

Keywords: water resources, ecological state, safety, water consumption. 
 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Архипова Л.Н., к.т.н., доц. 
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 
ул.Карпатская, 15, г. Ивано-Франковск,76019 
e-mail:konsevich@ukr.net 

 
Проведен анализ динамики водопользования, водопотребления, экологического состояния водных ресурсов 

Ивано-Франковской области. Обоснованы основные угрозы относительно природно-техногенной безопасности 
гидросистем. Определены основные приоритеты охраны и рационального использования водных ресурсов об-
ласти на перспективу. 

Ключевые слова: водные ресурсы, экологическое состояние, безопасность, водопотребление. 
 

Актуальність роботи. В основу водогосподар-
ської політики Євросоюзу покладено спрямування 
до збереження та відновлення водних екосистем. 
Проблема полягає у вирішенні протиріччя: людина 
є центральним фактором благополуччя або небла-
гополуччя гідроекосистеми, яка забруднюється 
внаслідок її діяльності,  в той же час вимагає воду,  
корисну для здоров’я. Це протиріччя потребує по-
шуку рівноваги між цими двома аспектами водно-
екологічних проблем. Й для України актуальним є 
розробка та впровадження превентивних водоохо-
ронних заходів, що базуються на вірогідній еколо-
гічній інформації, яка дозволить покращити еколо-
гічну ситуацію, що склалася в Україні, підвищити 
рівень екологічної безпеки гідроекосистем.  

Матеріали і результати досліджень. На тери-
торії  Івано-Франківської області, яка займає 2,4% 
(13,9 тис. км2) площі України, формується 8,6% 
загального об’єму стоку рік України. Під водними 
об’єктами  знаходиться 23,6 тис. га земель області. 

Водні ресурси області представлені поверхневими та 
підземними водами. За загальними запасами поверх-
невих вод область посідає третє місце  в Україні.  В 
області знайдено понад 300 джерел мінеральних вод, 
серед яких є аналоги “Нафтусі”, “Моршинська”, 
“Єсенутки”. Прогнозні запаси підземних вод у облас-
ті складають 270 млн.м3, а затверджені ДКЗ – 100 
млн.м3. За підземними водами, запаси яких склада-
ють 270  млн.  м3 на рік,  область знаходиться на 19-
ому місці в Україні [3]. 

Більша частина рік північно-східної частини об-
ласті належить до басейну Дністра (Свіча, Лімниця, 
Бистриця Слотвинська і Бистриця Надвірнянська). У 
південно-східній частині протікають ріки Прут і Че-
ремош,  які впадають в Дунай.  Ріки мають гірський і 
напівгірський характер. Кількість рік і потоків стано-
вить понад 8 тисяч. Загальна їх густота в середньому 
по області становить 0,2–0,4 км/км2. Паводки спосте-
рігаються не тільки у період весняного сніготанення, 
але і в літній час за рахунок злив.  Особливо загроз-
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ливі паводки спостерігаються в передкарпатській 
частині Дністра. 

За даними державного обліку в 2009 році забір 
свіжої води в області склав 104,0 млн. м3, із них 
поверхневих вод – 95,927 млн. м3, підземних – 
8,073 млн. м3. Використання води склало 92,76 млн. 
м3/рік. На виробничі потреби використано 61,7 млн. 
м3, господарсько-питні – 20,13 млн. м3, на потреби 
сільського господарства – 0,308 млн. м3 води. Порі-
вняно з 1990 р. загальне водоспоживання по області 
зменшилось на 199,6 млн. м3 (табл. 1). Загальне по 
області зменшення забору свіжої води пройшло за 
рахунок галузі промисловості та житлово-
комунального господарства.  Обсяг річного вико-
ристання води, встановлений в дозволах на спецво-

докористування, в цілому по області складав 154,4 
млн.м3 при фактичному використанні 92,76 млн. м3. 
Аналіз звітності за формою 2-ТП (водгосп) показав, 
що ні один водокористувач із тих,  які мають дозвіл 
на спецводокористування, не допустив перевитрат 
встановлених лімітів, так як дозволи на спецводоко-
ристування розробляються і затверджуються  по мак-
симуму виробництва на довготривалий період.  Тому 
встановлені в дозволах ліміти в більшості випадків 
значно більші, ніж необхідні для цьогорічного виро-
бництва.  Це не служить важелем до економного ра-
ціонального використання води і зводить нанівець 
боротьбу за економію витрат води на одиницю про-
дукції. 

 
 
Таблиця 1- Динаміка основних показників використання і відведення води по Івано-Франківській області млн. 
м3 в розрізі 1990-2009 р.р. [4] 
 

Показники 1990 2005 2006 2007 2008 2009 
Забрано води з природних водних 
об'єктів – усього 

303,6 117,6 116,1 117,6 111,7 104,0 

Спожито свіжої води ( включаючи  
морську) з неї на 

289,1 103,6 101,1 103,3 100,4 92,76 

виробничі потреби 166,9 76,0 75,8 75,7 72,0 61,7 
побутово-питні потреби 60,9 25,4 23,7 21,8 21,1 20,13 
зрошення 0,1 0,1 0,01 0,1 0,05 0,047 
сільськогосподарські потреби 22,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,308 
ставково-рибне господарство 36,0 1,3 0,5 4,8 6.2 10,2 
Втрати води при транспортуванні 13,0 14,0 13,4 12,9 9,7 9,28 
Загальне водовідведення  з нього: 187,0 90,6 87,1 90,2 94,2 91,86 
у поверхневі водні об'єкти 187,0 902 86,2 89,1 92,97 90,7 
         у тому числі:       
забруднених зворотних вод 72,1 30,4 26,3 20,8 18,6 17,05 
з них без очищення 7,2 1,7 0,2 0,1 0,15 0,113 
нормативно очищених 23,0 41,7 42,7 45,2 47,9 43.45 
нормативно чистих без очистки 85,0 12,9 18,06 17,05 23,03 26,43 
Обсяг оборотної та послідовно ви-
користаної води 

3777,0 1165,5 2228,1 2249,9 2188,0 2104,0 

Частка оборотної та послідовно ви-
користаної води, % 

8,0 11 5,2 5,2 5,3 5,3 

Потужність очисних споруд 118,0 134,1 131,2 132,0 131,4 131,2 
       

Загальна кількість зворотних вод,  які скинуті у 
поверхневі водні об’єкти області у 2009 році, ста-
новить 90,7 млн. м3, у тому числі забруднених 17,05 
млн. м3,  у т.ч. без очищення – 0,113 млн. м3. 

Основними проблемами забруднення поверхне-
вих вод Івано-Франківщини є: скид неочищених і 
недостатньо очищених стічних вод і відсутність 
водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг 
водних об’єктів.  

Скид неочищених і недостатньо очищених ко-
мунальних і промислових стоків відбувається вна-
слідок фізичного та морального зносу очисних спо-
руд і відсутності коштів на будівництво, ремонт та 
їх реконструкцію. Внаслідок тривалої експлуатації 
без необхідного поточного ремонту систем водопо-
стачання і каналізації більшість водопровідно-
каналізаційних господарств області знаходяться в 
незадовільному технічному стані, частина з них – в 
аварійному стані. Складна ситуація щодо належної 

очистки стічних вод склалася у м.  Косів,  Снятин,  
Тлумач, Городенка, Галич, Болехів, Рогатин, с-ща 
Брошнів, Вигода, Лисець, с. Товмачик. Скид неочи-
щених стічних вод із вищеперелічених очисних спо-
руд здійснюється в басейни транскордонних річок 
(Дністер, Дунай). Забруднення поверхневих вод тра-
нскордонних річок може призвести до негативних 
наслідків з боку європейських країн (Молдова, Ру-
мунія).  

Основними забруднювачами поверхневих вод в 
області є:  ТОВ “Уніплит”  смт.  Вигода,  в 2009  році 
скинуто 0,982 млн. м3, КП Івано-Франківськ-
водоекотехпром” м. Івано-Франківськ – 34,79 млн. 
м3, ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” м. Надвірна – 
3,656 млн. м3. Обсяг стічних вод, що враховуються 
водомірними приладами, становить 71,6 млн. м3, або 
76,0% від загального обсягу відведених стоків. 

Найпотужніші очисні споруди: КП „Івано-
Франківськводоекотехпром” - 53,07 млн. м3, Долин-



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12) 
Оцінка та прогнозування техногенного впливу на довкілля 

103 

ське ВУВКГ м. Долина – 6,72 млн. м3, ВАТ „Наф-
тохімік Прикарпаття”  м.  Надвірна –  10,95  млн.  м3, 
Коломийське підприємство „Коломияводоканал” – 
6,427 млн. м3, ЗАТ „Завод тонкого органічного син-
тезу „Барва” с. Ямниця Тисменицького району – 
10,22 млн. м3. Майже всі вони не досягають проек-
тного ступеня очистки і працюють неефективно. Із 
загальної кількості  зворотних вод, що проходять 
повну біологічну очистку, тільки 42,36 млн. м3 
очищається з достатнім ступенем очистки.  

У 2009 р. зменшено скид недостатньо-очищених 
зворотних вод на 1,67 млн. м3,  в основному за ра-
хунок покращення експлуатації Івано-
Франківських очисних споруд, відповідно збільши-
лася кількість нормативно-очищених і нормативно-
чистих (без очистки) зворотних вод за рахунок збі-
льшення скиду колекторно-дренажних вод КП 
«Івано-Франківськводоекотехпром», КП «Коломи-
яводоканал», ставкових рибоводних господарств та 
інших. Зміни в обсягах використання та скиду зво-
ротних вод порівняно з минулим роком призвели 
до зменшення скидів у водойми забруднюючих 
речовин майже за всіма показниками. 2009 року у 
водойми області зі стічними водами відведено азо-
ту амонійного 0,066 тис. т проти 0,092тис. т; марга-
нцю 0 тис.т проти 0,007 тис. т; формальдегіду 0,047 
тис. т  проти 0,111 тис. т 2008 року. Зменшення 
кількості об’єктів скидів за магнієм, калію, хлори-
дами, сульфатами і сухим залишком пояснюється 
припиненням виробничої діяльності ДП „Калійний 
завод”  ВАТ „Оріана” м. Калуш. 

Однак, й досі якість води у р. Саджава належить 
до класу «брудна». Дана притока Дністра знахо-
диться під впливом стоків підприємств ТОВ «Уніп-
лит» та НГВУ «Долинанафтогаз». У пониззі Дніст-
ра якість води належить до класу «забруднені». 
Вплив стоків Калуського промислового вузла від-
чутно позначається на якості вод в р.  Сівка.  Води 
відносяться до ІV класу «забруднені». 

Іншою важливою проблемою, що призводить до 
забруднення поверхневих вод, є відсутність водоо-
хоронних зон і прибережно-захисних смуг водних 
об’єктів на території області. Головним управлін-
ням земельних ресурсів спільно з територіальними 
органами водного господарства «Облводгосп» у 
2006 році проведено інвентаризацію раніше розро-
блених проектів по встановленню водоохоронних 
зон і прибережних захисних смуг річок і водоймищ. 
Ці проекти були розроблені у 80-х роках по терито-
ріях колишніх колгоспів,  на сьогодні їх межі не 
співпадають з межами сучасних адміністративних 
одиниць, визначених проектами формування тери-
торій місцевих рад. Розміри прибережних захисних 
смуг, встановлені в тодішніх проектах, не відпові-
дають вимогам чинного Земельного та Водного 
кодексів України, якими встановлюються інші роз-
міри прибережних захисних смуг. На сьогодні во-
доохоронні зони та прибережно-захисні смуги вод-
них об’єктів на території області не винесені в на-
туру, що порушує сприятливий природоохоронний 
режим водних об’єктів, призводить до їх забруд-
нення і засмічення. За даними Івано-Франківського 

обласного виробничого управління водного госпо-
дарства, приблизна площа прибережних захисних 
смуг на території області становить 82690,0 га.  

Для оцінки стану водних об'єктів застосовуються 
показники якості вод,  тобто нормовані фізичні,  гід-
рохімічні та гідробіологічні характеристики, величи-
ни яких дають можливість робити висновки про стан 
та можливість використання водних ресурсів. Для 
поверхневих вод діють три групи гранично допусти-
мих концентрацій забруднюючих речовин: для вод 
рибогосподарських водойм згідно "Узагальненого 
переліку гранично допустимих концентрацій (ГДК) і 
орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідли-
вих речовин для води рибогосподарських водойм", 
для вод господарсько-питного та культурно-
побутового водокористування - згідно Санітарних 
правил і норм № 4830-88 "Охорона поверхневих вод 
від забруднення"[5]. У 2009 році контроль якості по-
верхневих вод проводився державною екологічною 
інспекцією на 28 водних об’єктах у 50 створах.  

В табл.2 подана характеристика гідрохімічного 
стану річок за середньорічними значеннями показни-
ків якості вод в основних контрольних створах. Для 
оцінки якості вод використано гранично допустимі 
концентрації (ГДК) забруднюючих речовин для во-
дойм рибогосподарського водокористування. 

Оцінюючи санітарно-гігієнічну ситуацію, що 
останнім часом склалася на території держави, і в 
нашій області зокрема, можна констатувати, що все 
населення так чи інакше підпадає під вплив шкідли-
вих факторів (фізичної, хімічної та біологічної при-
роди). Зокрема, таким фактором ризику стає вживан-
ня води як із централізованих, так і з децентралізова-
них джерел водопостачання. У статті 4 Закону Укра-
їни "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення" зазначено, що громадяни 
мають право на безпечну для здоров'я питну воду. 
Проблема забезпечення населення якісною питною 
водою з кожним роком ускладнюється, стає більш 
гострою. Господарсько-питне водопостачання здійс-
нюється за рахунок централізованих водопроводів і 
децентралізованих джерел (колодязів, каптажів, све-
рдловин). В Івано-Франківській області водопоста-
чання населення здійснюється 42 централізованими 
водопроводами  та децентралізованими системами. 
Їх в області налічується більше 100 тис., з них – 494 
громадські. 

З діючих централізованих водопроводів області 
сім (17,9%) не відповідають санітарно-гігієнічним 
вимогам через відсутність: зони санітарної охорони, 
необхідного комплексу очисних споруд і знезаражу-
ючих установок. Це комунальні водопроводи м. Ко-
сів та смт. Кути Косівського району, смт. Ворохта 
Яремчанської міської ради, відомчий водопровід у с. 
Дзвиняч Богородчанського району,  сільські водоп-
роводи сіл Жовчів і Данильче Рогатинського району 
та Вікняни Тлумацького району. 

У 2009 році лабораторіями санепідслужби області 
проведено бакдослідження 3216 проб питної води та 
санхімдослідження 2365 проб води з централізованих 
водопроводів.  З них не відповідали вимогам держс-
тандарту відповідно  100 (2,9%) та 56 (2,0%). Вище 
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середньообласних показників питома вага нестан-
дартних проб води за бакпоказниками була в смт. 
Ворохта, м. Тисмениця, м. Тлумач,  м.Долина, с. 
Дзвиняч. Якість питної води централізованих водо-
проводів по області в цілому краща, ніж середній 
показник у державі. 

За хімічними властивостями вода децентралізо-
ваних джерел водопостачання має добрі органолеп-
тичні показники, вміст заліза в ґрунтових водах 
невеликий (0,3 мг/дм3), у воді різних джерел мало 

йоду (0,7 – 1,9 мкг/дм3), фтору (0,01 – 0,4 мг/дм3), 
кобальту, міді (8 – 10 мкг/дм3), цинку та інших мік-
роелементів. 
Враховуючи вищевказане,  слід відмітити,  що забез-
печення населення якісною питною водою дедалі 
стає проблемою і потребує докорінного покращення. 
Цьому має сприяти розроблена в Україні Національ-
на програма забезпечення населення якісною питною 
водою та Закон України “Про питну воду та питне 
водопостачання”.

 
Таблиця 2 – Середньорічні концентрації забруднюючих речовин (мг/дм3) у воді річок області [2]. 
 

Місце спосте-
реження за 
якістю води 

Найменування забруднюючих речовин 
Завислі 

речовини 
БСК5 Мінера-

лізація 
Сульфати Хлори-

ди 
Азот 

амоній-
ний 

Нітра-
ти 

Нафто-
продукти 

ГДК речовин: 
рибогосподар-
ські 

Не > 
+0,25 до 

фону 

2,26 Не > 
1000 

100 300 0,39 40 0,05 

р. Дністер  31,0 2,4 47,0 23,9 48,0 0,7 3,72 0,004 
р. Свіча 24,3 1,86 267 23,7 4,0 0,77 2,8 н/в 
р. Сівка 39,3 2,86 792,0 117,5 263,0 1,1 5,3 0,185 
р. Гнила Липа 53,0 2,4 529,7 167,2 30,7 0,5 8,9 н/в 
р. Бистриця 10,4 2,4 270,0 55,0 25,0 0,74 5,28 0,001 
р. Бистриця 
Солотвинська 

10,4 1,8 205,0 37,75 32,6 0,7 4,3 0,0 

р. Бистриця 
Надвірнянська 

9,6 1,5 154,0 29,0 9,7 0,55 3,5 0,0 

р. Тлумачик 17,0 2,1 1317 639 24 1,96 25,8 - 
р. Саджава 18,0 46,7 203,0 26,0 10,7 2,8 - - 
р. Гериня 14,0 4,9 351,0 49,0 85,0 3,6 - - 
р. Ворона 7,0 1,38 141,0 31,0 16,0 0,37 - - 
р. Прут 47,0 1,8 185,0 25,0 15,0 0,66 3,4 0,0 
р. Прутець - - - - - - - - 
р. Товмачик - - - - - - - - 
Бурштинське 
водосховище 

17,0 2,2 447,0 130,0 21,0 0,55 2,9 н/в 

         
Висновки. Таким чином, проведений аналіз 

екологічного стану водних ресурсів Івано-
Франківської області дозволяє окреслити основні 
загрози щодо еко-ресурсної безпеки гідросистем. 

1) Основними забруднювачами поверхневих во-
дних об’єктів по області залишаються: ТзОВ „Уні-
плит” смт. Вигода, КП „Івано-Франківськ-
водоекотехпром”, ДП „Калійний завод” м. Калуш, 
ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття” м. Надвірна та ін.  

2) На території Івано-Франківської області налі-
чується 133 комплекси очисних споруд загальною 
потужністю 134 млн. м3/рік. 52 комплекси працю-
ють в режимі штучної біологічної очистки з пода-
льшим скидом очищених стічних вод. Сучасний 
стан поверхневих водойм області характеризується 
антропогенним тиском суб’єктів господарювання. 
Біля 16,94 млн. м3 недостатньо очищених стоків 
щорічно надходить до них. Причиною незадовіль-
ної роботи очисних споруд є фізична та моральна 
застарілість обладнання, несвоєчасне проведення 
поточних та капітальних ремонтів. 

3) Загрозу для водних ресурсів несуть невирі-
шені екологічні проблеми ДП “Калійний завод ВАТ 

“Оріана”, рудник “Ново-Голинь”,  Домбровський 
кар’єр, хвостосховища №1. 

4) Відсутність пріоритетів щодо економного ви-
користання води шляхом налагодження інструмента-
льного обліку свіжої води та вжиття дієвих заходів 
для її економії; 

5) Відсутність пріоритетів забезпечення раціона-
льного водоспоживання на НГВУ "Долинанафтогаз", 
НГВУ "Надвірнанафтогаз", Долинському газопере-
робному заводу, Бурштинській ТЕС, Калуській ТЕС, 
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" шляхом удоскона-
лення діючих систем оборотного водопостачання; 

6) Відсутність пріоритетів захисту малих річок і 
водойм від забруднення, засмічення і обміління шля-
хом створення водоохоронних зон, у межах яких ви-
діляють зони суворого обмеження господарської дія-
льності – прибережні захисні смуги; винесення їх в 
натуру; дотримання встановленого режиму викорис-
тання земель в них. 

7)  Потенційну загрозу водним ресурсам несуть 
фізична та моральна застарілість обладнання, не-
своєчасне проведення поточних та капітальних ре-
монтів діючих водопровідних і каналізаційних ме-
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реж. 
8) Потенційно загрозливим є недотримання ви-

мог чинного водоохоронного законодавства при 
проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів  
туристично-оздоровчого призначення. 

9) Паводконебезпека і наслідки проходження 
високих вод. 

10) Недостатність моніторингових досліджень 
щодо зміни водності рік, можливостей самоочи-
щення рік, потенціалу водних ресурсів. 

На нашу думку, основні пріоритети охорони та 
раціонального використання водних ресурсів обла-
сті, реалізація заходів еко-ресурсної безпеки гідро-
систем повинні базуватись на таких основних 
принципах [1]: 

1. Забезпечення досягнення раціонального во-
докористування та збереження природних водних 
екосистем. 

2. Недопущення необґрунтованого та незакон-

ного використання водних об’єктів не за визначеною 
метою водокористування. 

3. Пріоритет вимог екологічної безпеки у викори-
станні водних ресурсів як складової частини забезпе-
чення нормальної життєдіяльності людини та неза-
мінного природного і виробничого ресурсу. 

4. Нормування та обмеження антропопресії на во-
дні ресурси. 

5. Захист водних об’єктів від шкідливого впливу 
природних та антропогенних чинників, забруднення 
відходами виробництва, хімічними, біологічними та 
радіоактивними ксенобіотиками. 

6. Відшкодування збитків, заподіяних порушен-
ням природоохоронного законодавства України, Во-
дного кодексу України. 

7. Поєднання заходів економічного стимулювання 
та юридичної відповідальності в галузі охорони вод-
них ресурсів. 
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