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Виявлені масштаби явищ замору риби на водоймах Житомирської області 
протягом 2012–2018 років. Протяжність зони задухи коливалася від 50 до 3000 м. 
Загальна кількість загиблої риби склала 92 431 екз. Асфіксія, гостре отруєння при 
неконтрольованому внесенні засобів захисту рослин на прилеглих до річки полях, 
виток неочищених стічних вод у зливову мережу з подальшим потраплянням у 
річку – основні причини замору риби на водоймах області. Розмір збитків, завда-
них у результаті загибелі риби, варіювався в діапазоні від 122 590 грн (у 2013 р.) 
до 399 689 126 грн (у 2015 р.).

Ключові слова: замор риби, водойми Житомирської області, асфіксія, зона 
задухи, збитки, заподіяні рибному господарству.

Постановка проблеми. Надмірне антропогенне навантаження на водні 
екосистеми, значне їх забруднення призвело до зменшення самовідтворюю-
чих можливостей річок, виснаження їх водноресурсного потенціалу та змін 
у видовому різноманітті й чисельності водних біоресурсів. Відповідно до 
Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 [12] (який набуде 
чинності з 1 січня 2019 р.), якісний і кількісний склад рибної фауни є одним з 
індикаторів екологічного стану масивів поверхневих вод. Перехід від оцінки 
якості води водних об’єктів на основі «відповідає чи не відповідає ГДК» до 
оцінки стану водних об’єктів як необхідної складової частини в процесах жит-
тєдіяльності людини та середовища існування водних біоресурсів передбача-
ється Водною Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС [7].

Саме з погіршенням якості води у водоймах, у результаті чого спо-
стерігається зменшення вмісту в них розчиненого кисню, а не зі значними 


