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До поверхневих водних ресурсів Хмельницької області відносяться 3733 річ-
ки загальною протяжністю 12880 км, 42 водосховища та 2913 штучно ство-
рених водних об’єктів (ставків) загальною площею 17,38 тис. гектарів.  

Річки відносяться до басейнів великих річок Дніпро (40% території об-
ласті), Південний Буг (22,4%) та Дністер (37,6%) і, загалом, є малими річками. 

До основних водних проблем області можна віднести значний обсяг 
забруднюючих речовин, що надходять у річки внаслідок скидів зворотних вод і 
площинного змиву, та надмірне регулювання річкового стоку (створення штуч-
них водних об’єктів), що спричиняє додаткові витрати води на випаровування, 
уповільнення водообміну і, як наслідок, погіршення якості води і деградацію 
русел. 

Екологічний стан поверхневих вод області відстежувався Хмельницьким 
обласним центром з гідрометеорології і лабораторією Регіонального офісу 
водних ресурсів у Хмельницькій області по 5 водних об’єктах на 7 контрольних 
створах та державною установою “Хмельницький обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України” на водоймах 1-ї категорії – 
у 3 створах та 2-ї категорії – у 65.  

Спостереження за рівнем забруднення водних об’єктів на території націо-
нального природного парку “Подільські Товтри” здійснювалося лабораторією 
парку. 

За даними спостережень рівень забруднення басейнів трьох великих річок 
Дніпро, Південний Буг та Дністер у порівнянні з минулим роком суттєво не 
змінився.  

За даними Регіонального офісу водних ресурсів в області загальні скиди 
зворотних вод у поверхневі водойми торік становили 44,215 млн м3, що на 4,4% 
менше ніж у 2019 році (46,26 млн м3). На 6,2% збільшилися обсяги скидання 
недостатньо очищених зворотних вод. Торік вони становили 1,077 млн м3, у 2019 – 
1,01 млн метрів кубічних. Збільшення обсягів забруднених зворотних вод, 
скинутих у поверхневі водні об’єкти, відбувається за рахунок незадовільної 
роботи очисних споруд та недотримання регламентів їх роботи. Найбільшими 
забруднювачами водних об’єктів області залишаються комунальні підпри-
ємства. За даними державної звітності у 2020 році найбільшими забруднювачами 
поверхневих водних об’єктів були Красилівське ПВКГ, КП “Міськводока-
нал” м. Дунаївці, Теофіпольське ВУЖКГ, КП “Віньковецький комунсервіс”, 
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КП “Білогір’я спец трансбуд”, ДУ “Шепетівська виправна колонія № 98”, 
ГО “Вікторія” смт Ярмолинці. 

Загальний вміст забруднюючих речовин, скинутих у складі зворотних вод 
у поверхневі водні об’єкти, зменшився на 3,4%, з 24,178 тис. тонн у 2019 до 
23,361 тис. тонн у 2020 роках. 

Торік у порівнянні з 2019 роком скиди забруднюючих речовин, які 
визначено державною звітністю, збільшилися по нафтопродуктах та нітритах 
загалом на 6 тонн. Водночас зменшилися на 818,273 тонни по сухому залишку, 
БСК5 (характеризує наявність у воді нестійких органічних сполук), завислих 
речовинах, сульфатах, хлоридах, азоту амонійному, нітратах, ХСК, АПАР, фос-
фатах, залізу, міді, цинку, нікелю, хрому та хрому (VI).  

Минулого року поверхневі води басейну річки Дніпро характеризувалися 
підвищеним вмістом розчинених органічних сполук, заліза загального, хрому 
(VІ), міді, азоту амонійного, фенолів та марганцю. Поверхневі води басейну 
річки Південний Буг характеризувалися підвищеним вмістом розчинених 
органічних речовин, міді, заліза загального, нітритів, азоту амонійного, хрому 
(VІ) та фенолів. У поверхневих водах басейну річки Дністер протягом року 
спостерігався підвищений середній вміст розчинених органічних сполук. Вміст 
інших показників, за якими проводилися спостереження протягом 2020 року, 
знаходилися в межах норми. 

Значною проблемою на сьогодні є замулення водосховищ та ставків на 
малих річках, що погіршує їх санітарно-екологічний стан та протидію шкід-
ливим діям вод у результаті зниження регулюючого впливу на стік річок у 
період весняних повеней та дощових паводків. Розчищення від замулення 
потребує переважна більшість штучних водойм на річках області. 

На цей час розроблено проєктно-кошторисну документацію та проведено 
процедуру оцінки впливу на довкілля такої планованої діяльності: берего-
укріплення водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглиб-
ленням у межах м. Старокостянтинів (Старокостянтинівський комбінат кому-
нальних підприємств); капітальний ремонт та розчистка річки Південний Буг та 
відкритих водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об’їзної та 
розчистка русла річки Кудрянка в межах м. Хмельницький (управління з питань 
екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради); 
капітальний ремонт та розчистка русла річки Південний Буг від намулу, 
відкладів, завалів у межах міста Хмельницький від вул. Трудової до вул. Сте-
пана Бандери (коригування робочого проєкту) (управління житлово-комуналь-
ного господарства Хмельницької міської ради); розчистка русла річки Вовк та 
захист від підтоплення в селах Нижнє, Черешенька та східної частини міста 
Деражня, а також регулювання русла річки Південний Буг (розчистка) для 
захисту від підтоплення повеневими водами с. Холодець, колишній Воло-
чиський район (Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області); 
капітальний ремонт, розчистка русла річки Хомора та верхів’я водосховища в 
межах Понінківської територіальної громади (Понінківська селищна рада). 
На розгляді знаходиться звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
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Городоцької міської ради з капітального ремонту відновлення та підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тростя-
нець на території м. Городок. 

Роками залишається невирішеним питання винесення в натуру та влашту-
вання прибережних захисних смуг уздовж більшості річок у зв’язку з відсут-
ністю проєктної документації. 

Відсутність визначених водоохоронних зон уздовж водних об’єктів та 
прибережних захисних смуг та винесення їх меж в натурі (на місцевості) 
призводить до ведення забороненої господарської діяльності на їх території, 
а саме, розорювання земель упритул до урізу води, використання на берегах 
водних об’єктів пестицидів та отрутохімікатів, добрив тощо. 

Джерелом забруднення поверхневих вод також є стихійні сміттєзвалища, 
які утворюються на берегах річок. 

У 2020 році на території області cкидання зворотних вод у водні об’єкти 
здійснювалося 56 водокористувачами. 

Практично всі поверхневі водні об’єкти області відчувають антропоген-
ний вплив через господарську діяльність, яка пов’язана із водокористуванням і 
проявляється, у першу чергу, у їх забрудненні. Основними причинами забруд-
нення поверхневих вод області є скидання неочищених та недостатньо очи-
щених господарсько-побутових і виробничих стічних вод, надходження забруд-
нюючих речовин з поверхневим стоком із забудованих територій та сільсько-
господарських угідь, ерозія ґрунтів на водозбірних площах.  

Незадовільний стан комунікацій, несвоєчасне проведення поточних та 
капітальних ремонтів, перевантаженість або недовантаженість очисних споруд, 
недотримання технології очистки зворотних вод, недостатність ведення постій-
ного лабораторного контролю за технологічним процесом очистки стоків та 
відсутність кваліфікованого обслуговуючого персоналу, а також відсутність 
впровадження технологій очистки стічних вод, які б відповідали існуючим 
технологіям виробництва, призводить до скидання недостатньо очищених 
зворотних вод у водні об’єкти. Стан очисних споруд і каналізаційних мереж 
комунальних структур переважно є незадовільним. Більшість очисних споруд 
побудовано у 70-х роках, відтак сьогодні вони не можуть ефективно функціо-
нувати та забезпечити належну очистку стічних вод.  

Через несправність очисних споруд на сьогодні очистка зворотних вод не 
здійснюється у селищах Летичів та Віньківці.  

Неефективно працюють очисні споруди у містах Волочиськ, Деражня, 
Дунаївці, Ізяслав, Красилів, Старокостянтинів (старі очисні споруди), селищах 
Нова Ушиця, Ярмолинці, які потребують модернізації та реконструкції. У 
смт Стара Синява необхідна реконструкція мулових майданчиків, а також 
каналізаційно-насосної станції. 

За попередньою інформацією Сатанівської селищної ради каналізаційні 
очисні споруди тут експлуатуються в тестовому режимі КП “Сатанівське”. 
Очисні споруди потужністю 250 м3/добу не передано на баланс селищної ради 
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КП “Управління капітального будівництва Хмельницької обласної ради”, яке 
було замовником, одержувачем та розпорядником бюджетних коштів нижнього 
рівня. 

У містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Славута та Шепетівка 
очищення зворотних вод проводиться в межах нормативних показників, але 
через фізичне та моральне зношення очисні споруди потребують реконструкції. 

У смт Білогір’я збудовано очисні споруди потужністю 100 м3/добу при 
потребі 300 м3/добу. Відсутність блоку механічної очистки, передбаченої 
проєктом, негативно впливає на процес очищення стоків.  

На сьогодні реалізуються проєкти з будівництва очисних споруд у смт Вінь-
ківці (ступінь будівельної готовності 38%, завершення робіт заплановано до 
кінця поточного року), у містах Городок (побудована I черга, проводяться 
пуско-налагоджувальні роботи) та Дунаївці – реконструкція (друга черга) 
(ступінь будівельної готовності 75%, завершення робіт заплановано до кінця 
поточного року). 

Крім того, на території області функціонують близько 14 малих ГЕС. 
Переважна більшість суб’єктів господарювання, що експлуатують ГЕС, ма-
ють у користуванні або у власності лише гідротехнічні споруди. Натомість, 
водосховище, як невід’ємний елемент для виробництва електроенергії, у ко-
ристування цим суб’єктам не передається. Як наслідок, суб’єкти господарю-
вання не здійснюють належний контроль за станом водного об’єкта. 

За 2020 рік Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області 
проведено 44 планових та позапланових заходи державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони водних ресурсів. За наслідками виявлених порушень на 
посадових осіб складено 92 протоколи про адміністративне правопорушення, 
до адміністративної відповідальності притягнуто 81 особу. Загальна сума на-
кладених штрафів становить 25942,0 гривень. 

Якість поверхневих вод р. Південний Буг на різних ділянках залежить від 
антропогенного навантаження. У верхній частині басейну, де Південний Буг 
має ознаки малої річки, розташоване місто Хмельницький, яким здійснюється 
істотний вплив на стан річки та якість води у ній. При цьому найбільший об’єм 
зворотних вод відводиться міським комунальним підприємством “Хмельницьк-
водоканал” з каналізаційних очисних споруд № 2 (с. Давидківці) – 15,2 млн м3 
у рік (41644 м3/добу) при середньорічних витратах води у створі водовідве-
дення – 224640 м3/добу. Проте найгірша (критична) ситуація складається в 
період літньо-осінньої межені, під час якої середньомісячні витрати води в 
річці дорівнюють 8640 м3/добу, що значно менше ніж скиди зворотних вод.  

 Протокольним рішенням від 21 червня 2018 року № 8/7 спільного засі-
дання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань техно-
генно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій товариству з обмеженою 
відповідальністю “Понінківська картонно-паперова фабрика – Україна” (далі – 
ТОВ “ПКПФ – Україна”) з метою забезпечення очищення зворотних вод до 
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нормативних показників вказано забезпечити проведення реконструкції очис-
них споруд відповідно до встановлених планом-графіком термінів. 

Протягом періоду з дати затвердження вказаного плану-графіка ТОВ 
“ПКПФ – Україна” проведено низку заходів щодо виконання яких підпри-
ємство щомісячно інформувало Департамент природних ресурсів та екології 
Хмельницької обласної державної адміністрації. Наразі проходить процес 
пусконалагоджувальних робіт, тестування обладнання і вихід на робочі 
показники (проєктні показники якості очищеної води). 

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного 
середовища Хмельницької області у 2016-2020 роках за напрямом “Поліпшення 
екологічної ситуації та підвищення рівня, екологічної безпеки” у 2016-2020 ро-
ках із різних джерел фінансування (державний, обласний, місцевий бюджети, 
кошти підприємств, установ, організацій) для реалізації природоохоронних 
заходів виділено 142 848 400,0 грн, з яких фактично використано 113 845 100,0 гри-
вень. 

Програмою охорони навколишнього природного середовища Хмельниць-
кої області на 2021-2025 роки, прийнятою рішенням обласної ради від 
08.04.2021 № 43-4/2021, передбачено заходи щодо охорони та раціонального 
використання водних ресурсів: 

будівництво та реконструкція споруд для очищення стічних вод у м. Го-
родок (ІІ черга будівництва), смт Летичів, с. Климентовичі Шепетівського 
району (державна установа “Шепетівська виправна колонія № 98”), міста Во-
лочиськ, Деражня, Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, 
каналізаційна насосна станція), село Заставки Красилівської міської територі-
альної громади, станція Ярмолинці, м. Старокостянтинів, смт Стара Ушиця, 
с. Шарівка Ярмолинецької територіальної громади; 

будівництво та реконструкція систем роздільної каналізації, каналіза-
ційних мереж і споруд на них, у тому числі селищ Війтівці, Летичів, Наркевичі, 
Стара Синява, міст Кам’янець-Подільський, Деражня, Славута, Хмельницький, 
КНП “Білогірська центральна районна лікарня”; 

будівництво та реконструкція систем водопостачання із замкнутими цик-
лами з поверненням для потреб технічного водопостачання стічних вод після їх 
водопровідного очищення та оброблення (Грицівська селищна рада, Славутське 
управління водопровідно-каналізаційного господарства); 

створення водоохоронних зон з комплексом заходів, спрямованих на 
запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, у тому 
числі встановлення та закріплення меж прибережних смуг у натурі (на 
місцевості); 

виготовлення паспортів водних об’єктів; 

заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного ре-
жиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою 
дією вод. 



 6

Для реалізації вказаних заходів планується залучення коштів державного, 
обласного та місцевих бюджетів. Цьогоріч фінансування зазначених заходів 
коштами обласного бюджету не передбачається. 

Разом з цим, на погашення зареєстрованої на 01.01.2021 року кредитор-
ської заборгованості за заходом: “Реконструкція системи відведення та очи-
щення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни” 
виділено 176,354 тис. гривень. 

На поточний рік затверджено фінансування за рахунок коштів Держав-
ного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) на реконструкцію очисних 
споруд та напірного колектора у м. Дунаївці (II черга – напірний колектор, 
піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) з обсягом фінансування 
7,53 млн грн (6,02 млн грн – кошти державного фонду регіонального розвитку 
та 1,506 млн грн – кошти місцевого бюджету) та будівництво очисних споруд 
каналізації потужністю 500 м3/добу в смт Віньківці з обсягом фінансування 
24,8 млн грн (22,3 млн грн – кошти державного фонду регіонального розвитку 
та 2,5 млн грн з коштів місцевого бюджету). 

Наразі розроблено проєктну документацію та вишукуються джерела 
фінансування проєктів з будівництва каналізаційних очисних споруд господар-
сько-побутових стоків у м. Хмельницький (загальна вартість 875,0 млн грн), 
реконструкції каналізаційних очисних споруд потужністю 200 м3/добу у 
смт Стара Ушиця (загальна вартість 12,8 млн грн), на продовження робіт з 
будівництва очисних споруд каналізації продуктивністю 700 м3/добу в м. Горо-
док (залишкова вартість 12,8 млн грн).  

Основними методами охорони водних ресурсів від забруднення є ефек-
тивне очищення зворотних вод на очисних спорудах за новими чи удосконале-
ними технологіями очистки, використання передових технологій промислового 
та сільськогосподарського виробництва, впровадження замкнених систем водо-
постачання у виробничих циклах, заборона використання пестицидів та отруто-
хімікатів у водоохоронних зонах, науково обґрунтованого безпечного ведення 
господарства в басейнах річок, відновлення біологічного різноманіття, прове-
дення заходів з оздоровлення річок. У минулому році на замовлення управління 
Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області розроб-
лено Науково-біологічне обґрунтування щодо доцільності проведення робіт з 
відтворення у басейні річки Південний Буг на території Хмельницької області. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


