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УДК 574.52  

 

Гойванович Н.К., Бриндзя І.В.  

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ КРИНИЧНИХ ВОД ЖИДАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

У статті представлені результати дослідження якості криничних вод 

Жидачівського р-ну Львівської обл. за такими показниками: загальне мікробне число, 

колі-індекс, вміст нітритів, нітратів, іонів амонію, фосфатів і хлоридів, значення 

мінералізації і рН. Встановлено перевищення нормативних значень за вмістом нітратів, 

хлоридів та іонів амонію. Дослідження загального мікробного числа у питній воді 

показали, що середньорічні значення відповідають нормі лише в окремих населених 

пунктах у зимовий період, а подекуди перевищують у 2,2-9,8 разів. Така ж тенденція 

змін притаманна й колі-індексу в досліджуваній воді, де простежувалися перевищення в 

2,3-6,9 разів. Проведено посезонне біотестування криничних вод. Встановлено, що 

більшість досліджуваних зразків не відповідають стандарту за санітарно-гігієнічними 

показниками. Індекс фітотоксичності коливається від слабкого (с. Вільхівці, с. Жирова) 

до високого (м. Жидачів) рівня забруднення. У результаті проведеного дослідження було 

встановлено, що показники токсичності є найнижчими в осінньо-зимовий період, тоді 

як у весняно-літній – найвищі.  

Ключові слова: питна вода, екологічний стан, загальне мікробне число, колі-індекс, 

нітрити, нітрати, іони амонію, фосфати, хлориди, мінералізація, біотестування. 

 

Злободенною проблемою сьогодення та пріоритетним напрямом розвитку кожної 

територіальної громади України є забезпечення населення питною водою відповідної 

якості та кількості. Невирішеними залишаються питання щодо раціонального 

використання водних об’єктів, низької культури водокористування, поганого 

технічного стану інфраструктури [3, 7]. Досить гостро постає проблема забруднення 

джерел децентралізованого водопостачання у Львівській області, яка потребує 

комплексного розв'язання, постійного моніторингу якості вод в розрізі районів. Окрім 

активного інформування населення щодо загроз, спричинених забрудненням питних 

вод та виконання вимог місцевих органів самоврядування, потрібно вводити у 

практику використання експрес-тестів на виявлення показників забруднення води [6]. 

Результати цього методу допоможуть власникові самостійно приймати рішення щодо 

споживання води сумнівної якості. 
 

Матеріал та методика досліджень  
 

Проведено визначення екологічних показників: вміст нітратів, нітритів, амонію, 

фосфатів, хлоридів, мінералізацію. Для цього було взято проби води з криниць, що 

розміщені у Жидачівському р-ні Львівської обл.: м. Жидачів, с. Іванівці, с. Рогізно,  

с. Бережниця, с. Жирова, с. Вільхівці. Зразки води відбиралися з глибини 1-2 м від 

водного дзеркала.  

Уміст нітратів визначали колориметрично з фенолдисульфокислотою до 

утворення нітровмісного фенолу жовтого кольору [2]. Уміст нітратів (Х) в мг/дм3 

вираховували за формулою в перерахунку на нітратний азот: 
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Х = , 

де С – вміст нітратів, отриманий за калібрувальним графіком або на шкалі 

стандартних розчинів, мг/дм3; V1 – об’єм забарвленої проби (100 або 50 мл), мл.  

Уміст нітритів визначали на основі здатності нітритів діазотувати сульфатну 

кислоту (реактив Грісса) з 1-нафтиламіном червоно-фіолетового кольору [2]. Масову 

концентрацію нітритів (Х1) в мг/дм3) вираховували за формулою: 

Х1= 
С∗50

𝑉
 , 

де С – масова концентрація, знайдена за градуювальним графіком, мг/дм3 NO2; V – 

об’єм проби, взятий для аналізу, мл; 50 – об’єм стандартного розчину, мл.  

Уміст амонію визначали фотометричним методом за якісною реакцією з 

реактивом Неслера [2]. Масову концентрацію амонійного азоту Х обчислювали за 

формулою: 

Х =
𝑚∗1000

𝑉
 , 

де m – маса амонійного нітрогену в пробі, визначена за графіком, мкг;  

V – об’єм аналізованого розчину, використаного для аналізу, мл.  

Кількісне визначення фосфатів полягає у взаємодії фосфат іонів з молібденово-

кислим амонієм в присутності двохлористого олова з утворенням забарвлених 

розчинів [2].  

Кількісне визначення хлоридів відбувалося за методом Мора. До 25 мл 

досліджуваної води додавали 1 мл 10% K2CrO4, та титрували розчином AgNO3 до появи 

цегляно-червоного осаду. Масову концентрацію хлорид-йонів Х обчислювали за 

формулою: 
(

V

Cbа
х

10005.35) −
=

мг/л ,  

де а і b – відповідно об’єм витраченого розчину AgNO3 на титрування проби і 

дистильованої води, мл; С – молярна концентрація розчину AgNO3 , моль/л; 35.5 – 

еквівалент Cl- ; V – об’єм проби, взятий для аналізу, мл [2]. 

Мінералізацію та рН визначали за допомогою кондуктометра лабораторного МР-

513 Ulab. 

Дослідження санітарно-гігієнічного стану питної води проводили згідно 

загальноприйнятих бактеріологічних методик (вимог ДСП, ГОСТ). Для оцінки 

застосовували низку показників, зокрема: мікробне число – кількість колоній 

(МАФАМ), які виростають у чашці Петрі з м’ясо-пептонним агаром із 1 см3 води при 

температурі 27°С впродовж 24 годин; колі-індекс – кількість клітин кишкової палички 

в 1 дм3 води [3, 4]. За бактеріологічними показниками у воді, що подається у 

водопровідну мережу загальна кількість мікроорганізмів (МАФАМ) в 1 см3 

нерозбавленої води не повинна перевищувати 100 клітин, колі-індекс – не більше як 

10 [4]. 

Біотестування проводили за методикою А. Горової [8]. Як тест-культури 

використовували корінці цибулі звичайної (Allium сера L.). Показником токсичності 

виступає пригнічення росту коренів Allium cepa.  

На основі отриманих даних розрахували індекс фітотоксичності за формулою: 
 

Т = 
Ік−Іо

Ік
  *100% , де  

Т – індекс фітотоксичності проби; ІК– величина тест-реакцій у контрольній пробі; 

ІО – величина тест-реакцій у досліджуваній пробі. 
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Результати обробляли статистично. Для порівняння токсичності за ростовим 

тестом фітоіндикатора використовували шкалу рівнів фітотоксичності: 0-20 – 

відсутність або слабкий рівень токсичності; 20,1-40 – середній рівень;  40,1-60 – вище 

середнього рівня; 60,1-80 – високий рівень; 80,1-100 – максимальний рівень. 
 

Результати досліджень та їх обговорення  
 

Якість води оцінюється за епідеміологічними показниками безпеки й екологічним 

станом. Епідеміологічні показники вказують на наявність чи відсутність патогенних 

мікроорганізмів, вірусів та паразитів у питній воді. Згідно Державних санітарних норм 

та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною": 

ДСанПіН 2.2.4-400-10, питна вода оцінюються за санітарно-гігієнічними показниками 

– загальним мікробним числом (не більше 100 КУО) та колі-індексом (10 КУО для 

криничних вод). 

Результати дослідження свідчать, що показники загального мікробного числа у 

криничній воді з с. Рогізно коливаються в межах 78-291 КУО, середньорічний 

показник становить 180 КУО й перевищує допустиму норму в 1,8 рази. Сезонні 

коливання кількості мікроорганізмів взаємозалежні з температурним режимом, зі 

зниженням температури – знижується й кількість мікроорганізмів. У зимовий період 

показник ЗМЧ не перевищує норму. Колі-індекс криничних вод у цьому населеному 

пункті коливається у межах 7-17 КУО, й середньорічне значення становить 12 КУО. У 

зимово-весняний період показник в межах норми. Результати дослідження графічно 

відображено на рисунках 1 та 2.  

 

 
 

Рис. 1. Сезонна динаміка зміни ЗМЧ у воді криниць Жидачівського р-ну. 
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Рис. 2. Сезонна динаміка зміни колі-індексу у воді криниць Жидачівського р-ну. 

 

Схожа динаміка показників характерна й для криничних вод села Вільхівці. ЗМЧ 

коливається в межах 91-276; середньорічний показник КУО становить 197 й 

перевищує допустиму норму у 2 рази. Колі-індекс криничних вод у цьому населеному 

пункті коливається межах 8-31 КУО, й середньорічне значення становить 20 КУО. 

Лише взимку обидва показники відповідають нормативним значенням. Необхідно 

відзначити, що села Рогізно і Вільхівці розміщені досить віддалено від районного 

центру. Це села з невеликою кількістю населення, основною формою діяльності яких 

є домашнє господарство. Населення нерегулярно чистить криниці, а їх санітарно-

технічний стан є незадовільним. Для сіл Іванівці і Бережниця притаманне сильне 

забруднення води, показник загального мікробного числа коливається в межах 224-977 

КУО, ці значення значно перевищують норму. Середньорічна динаміка змін цього 

показника перевищує нормативні значення в 4,8-5,9 разів. Середньорічні значення 

колі-індексу криничних вод у с. Бережниця перевищує норму у 2,3 рази, а в с. Іванівці 

у 6,9 рази. Ймовірно, до значного бактеріального забруднення призводить 

антропогенний тиск на поверхневі води, оскільки ці населені пункти – сателіти 

районного центру і розташовані неподалік Жидачівського целюлозно-паперового 

комбінату.  

Моніторинг санітарно-гігієнічних показників криничних вод м. Жидачів показав їх 

невідповідність стандарту якості (ДСанПіН 2.2.4-400-10), оскільки показник ЗМЧ 

перевищує норму в 3-7,9 разів, середньорічний – 548 КУО. Середньорічне значення 

колі-індексу становить 38 КУО і в 3,8 разів перевищує норму. Спостерігається сезонне 

зниження санітарно-гігієнічних показників у зимово-весняний період і стрімке 

зростання влітку.  

Результати досліджень свідчать, що у селі Жирова середньорічні і сезонні значення 

загального мікробного числа і колі-індексу у питній воді не перевищують норму 

впродовж усього періоду спостереження. Даний населений пункт не зазнає значного 

антропогенного навантаження, усі криниці є досить глибокими – 9-12 м, що сприяє 

постійному притоку свіжої води.  

Комплексний моніторинг якості криничних вод Жидачівського р-ну за показником 

загального мікробного числа показав, що середньорічні значення відповідають нормі 

тільки у с. Жирова. У селах Вільхівці і Рогізно показник відповідає нормі лише в 

зимовий період, а в селах Іванівці, Бережниця і м. Жидачів зафіксоване значне 
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перевищення – 2,2-9,8 разів. Схожа динаміка характерна й для значення колі-індексу, 

який перевищує норму в 2,3-6,9 разів. Причинами цього є незадовільний санітарно-

технічний стан криниць, спорадична очистка вод, неправильна експлуатація. 

Взаємозалежним показником якості вод є їх екологічний стан. Його оцінювали за 

такими показниками: вмістом нітратів, нітритів, іонів амонію, фосфатів, хлоридів, 

показниками мінералізації та рН. Результати досліджень представлені на рисунках  

3-9.  
 

 
 

Рис. 3. Сезонна динаміка нітритів у криничних водах Жидачівського р-ну. 

 

Нітрити – нестабільні сполуки нітрогену, що швидко розкладаються у воді. Їх 

підвищений вміст може вказувати на недавнє забруднення [1, 3]. Результати 

дослідження засвідчили, що в усіх досліджуваних зразках води вміст нітритів не 

перевищував ГДК, а найвищі показники простежувалися у літній період (рис. 3).  

Дослідження концентрацій нітратів у питній воді показали, що середньорічні 

значення цього елемента коливалися в межах 9,2-56,7 мг/дм3 (рис. 4). У зразках води з 

сіл Іванівці і Бережниця у літній період спостерігалося перевищення нормативних 

значень NO3. Це ймовірно пов’язано з надмірним антропогенним пресингом, оскільки 

ці населені пункти розташовані неподалік м. Жидачів.  
 

 
 

Рис. 4. Сезонна динаміка нітратів у криничних водах Жидачівського р-ну.  
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Аналіз дослідження показав, що середньорічний вміст сполук амонію у воді 
знаходився в межах 1,8-7,9 мг/дм3 (рис. 5). Максимальні значення NH4

- були наявні 
навесні у селах с. Рогізно, с. Бережниця, с. Іванівці, с. Жирова, с. Вільхівці та  
м. Жидачів та перевищували нормативні значення. Причиною цього можуть бути 
побутові та сільськогосподарські стоки, оскільки усі криниці розташовані у приватних 
секторах [10].  

 

 
 

Рис. 5. Сезонна динаміка іонів амонію у криничних водах Жидачівського р-ну. 
 
Фосфати (РО4

3) – це складна речовина, яка потрапляє у гідроекосистеми природним 

та антропогенним шляхом [9, 13]. Результати дослідження свідчать, що у всіх зразках 

води концентрації фосфатів не перевищували ГДК. Загалом, цей показник коливався в 

межах 0,00034 мг/дм3 – 0,64 мг/дм3. Максимальні значення елемента були наявні 

влітку в криницях с. Іванівці (рис. 6).  
 

 
 

Рис. 6. Сезонна динаміка фосфатів у криничних водах Жидачівського р-ну.  

 

Впродовж досліджуваного періоду, середньорічний вміст хлоридів коливався в 

межах 123,4-264,7 мг/дм3 (рис. 7). Підвищені концентрації цього елемента зафіксовано 

у селі Іванівці в осінньо-весняний період, це ймовірно пов’язано з тим, що населений 

пункт зосереджений поблизу Жидачівського целюлозно-паперового комбінату. 

Сезонна динаміка змін концентрацій хлоридів у воді була незначною.  
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Рис. 7. Сезонна динаміка хлоридів у криничних водах Жидачівського р-ну.  

 

На якість питної води впливає мінералізація. Коливання показника має сезонний 

характер відповідно до зміни протягом року ролі різних типів живлення. Протягом 

досліджуваного періоду мінералізація води в усіх зразках не перевищувала 

нормативних значень. Мінералізація досліджуваної води коливалася в межах 200-550 

мг/дм3. Проведені дослідження показали, що мінералізація питної води змінювалася 

посезонно. Зокрема, найбільшою вона була влітку, найменші значення спостерігали у 

зимово-весняний період. Це, скоріш за все, пов’язано із таненням снігу та випаданням 

великої кількості опадів [11]. Максимальні значення простежувалися у воді криниць 

влітку в с. Іванівці та м. Жидачів.  
 

 
 

Рис. 8. Сезонна мінералізація криничних вод Жидачівського р-ну.  

 

На перебіг хімічних та біологічних процесів, що відбуваються у водних 

екосистемах, значний вплив має вміст іонів водню. рН визначає розвиток і 

життєдіяльність водяних рослин та тварин, а також токсичність різних речовин [3]. 

Дослідження якості питної води встановили незначні сезонні коливання рН, фіксуючи 



112   Гойванович Н. К., Бриндзя І. В. 

при цьому незначні підвищення восени та часткові зниження влітку, що обумовлено 

зростанням активності внутрішньоводоймних процесів. Загалом, значення елемента 

знаходилося в допустимих нормативних межах – 6,5-8,5 (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Сезонні зміни рН криничних вод Жидачівського р-ну. 
 
Одним із сучасних методів, що дозволяє швидко і якісно оцінити якість питних вод 

є біотестування, яке показує сумарну дію полютантів різної етіології на біологічні 
об’єкти (найчастіше, рослинні і тваринні) [11, 12]. В нашому дослідженні 
використовували рослинний тест-об’єкт – цибулю звичайну (Allium cepa). На основі її 
ростових показників було встановлено сезонний та річний рівень фітотоксичності 
криничних вод Жидачівського району. Результати досліджень показані на рисунках 
10-11.  

Результати досліджень свідчать, що у населених пунктах Вільхівці та Жирове 
криничні води впродовж 2019-20 рр. мають слабкий середньорічний рівень 
фітотоксичності. Для с. Рогізно індекс фітотоксичності криничних вод впродовж року 
коливається в межах 17,5-41,1%.  

 

 
 

Рис. 10. Динаміка індексу фітотоксичності криничних вод досліджуваних населених 

пунктів. 
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Варто відзначити, що найнижчі показники фітотоксичності зафіксовано восени – 

17,5% відповідно. Найвищий індекс характерний для зразків відібраних влітку – 41,1% 

(середній рівень токсичності) відповідно, ці показники не перевищують допустиму 

токсичність 50%.  

Середньорічні показники фітотоксичності у селах Рогізно, Жирова і Вільхівці не 

перевищують гранично допустимої токсичності. У селах Іванівці і Бережниця індекс 

фітотоксичності криничних вод впродовж досліджуваного періоду коливається в 

межах 29-64,3%. Варто відзначити, що найнижчі показники фітотоксичності 

зафіксовано восени – 29,0 і 37,3% відповідно, а це відповідає середньому рівню 

токсичності. Найвищий індекс характерний для зразків відібраних влітку та навесні та 

перевищує допустиму токсичність 50%.  

Результати біотестування свідчать, що для м. Жидачів характерний високий рівень 

токсичності впродовж усього періоду досліджень криничних вод (51,1-65,4%) і 

середньорічний індекс токсичності переважає допустиму норму. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що показники токсичності є 

найнижчими в осінньо-зимовий період, тоді як у весняно-літній – найвищі. Очевидно, 

це зумовлено великою кількістю опадів, а разом із дощами в поверхневі води 

потрапляли всі змиви із ґрунту, доріг тощо.  

Висновки  

Проведені дослідження якості питної води Жидачівського р-ну Львівської області 

встановили перевищення концентрацій нормативних значень відносно нітратів, 

сполук амонію та хлоридів у селах Іванівці, Бережниця та м. Жидачів. Встановлено, 

що у криничних водах прослідковується значний показник колі-індексу. Досліджено, 

що індекс фітотоксичності криничних вод коливається на різних рівнях: у населених 

пунктах Жирова і Вільхівці середньорічний рівень – слабкий, с. Рогізно – середній 

рівень, с. Іванівці і с. Бережниця – вище середнього, а в м. Жидачів – високий рівень 

токсичності. Результати біотесту засвідчили про наявність значної кількості 

полютантів у водах з сіл Бережниця і Іванівці, м. Жидачів. Така ситуація може бути 

спричинена тим, що на поверхневі води здійснюється значне антропогенне 

навантаження. Більшість криниць є неглибокими, рідко чистяться й розташовані 

поблизу господарських будівель, а як наслідок зазнають забруднення стоками із 

сільськогосподарських угідь, та діяльності Жидачівського целюлозно-паперового 

комбінату. Єдиним населеним пунктом, в якому екологічний стан криничних вод 

відповідає стандартам є с. Жирова. 
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Hoivanovych N., Bryndzia I.  

Quality monitoring of well waters of Zhydachiv district of Lviv region  

The article presents the results of the study for well water quality in Zhydachiv district on the 

following indicators: total microbial count, coli index, content of nitrites, nitrates, ammonium ions, 

phosphates and chlorides, mineralization and pH. Exceedance of regulatory values for the content of 

nitrates, chlorides and ammonium ions was established. Studies of the total microbial count in drinking 

water have shown that the average annual values correspond to the norm only in some settlements in 

the winter, and in some cases exceed 2.2-9.8 times. The same tendency for changes is inherent for the 

coli-index in the studied water, where exceedances of 2.3-6.9 times were observed. Seasonal biotesting 

of well waters was carried out. It was found that most of the tested samples do not meet the standard 

for sanitary and hygienic indicators. The phytotoxicity index varies from low (Vilkhivtsi, Zhyrova) to 

high (Zhydachiv) pollution level. As a result of the study, it was found that the toxicity rates are lowest 

in the autumn-winter period, while they are the highest during spring-summer. 

Key words: drinking water, ecological condition, total microbial count, coli-index, nitrites, nitrates, 

ammonium ions, phosphates, chlorides, mineralization, biotesting. 
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