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Здійснено аналіз сучасних екологічних проблем басейну річки Південний Буг, який дозволяє 
виявити найбільш болючі екологічні загрози. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем та 
оптимізацію управління екологічною безпекою водних ресурсів Вінниччини. У статті досліджено 
динаміку хімічного та біохімічного споживання кисню в басейні р. Південний Буг та її основних 
притоках, починаючи з 2016 та закінчуючи 2020 роками. Встановлено тенденцію до зростання 
значення БСК5 щорічно на питних водозаборах басейну Південного Бугу в Кіровоградській області, 
що вказує на збільшення забруднення води річок Інгул, Сухоклія та Чорний Ташлик органічними 
сполуками. Показано, що значна частина забруднення органічними речовинами, оціненого за по-
казником БСКп, формується за рахунок трьох найбільших міст: Вінниці, Хмельницького та Кро-
пивницького. Сукупна частка цих міст серед досліджуваних точкових джерел сягає 74% загальної 
кількості скинутої органічної речовини, встановленої моніторингом. Також забруднення річки 
Південний Буг органічними сполуками є наслідком надходження їх у поверхневі води з торфовищ 
та боліт. Частка промисловості в забрудненості поверхневих вод порівняно з комунальним гос-
подарством; у складі промислових стічних вод майже в дев’ять разів менше органічних речовин. 
Основними джерелами промислового забруднення є Ладижинська ТЕС, Інгульська та Смолінська 
шахти, ВАТ «БОС» м. Вознесенськ.

Ключові слова: створи, моніторинг, хімічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню, 
дихроматна окиснюваність, перманганатна окиснюваність.

встуП
Водні ресурси є національним багатством 

кожної держави, важливим природним ресур-
сом, що визначає можливості розвитку більшос-
ті галузей господарського комплексу України.

В Україні, яка займає одне з останніх 
місць за показником забезпечення поверхневим 
стоком води на людину, щорічно скидається у 
водойми понад 2,5 млрд. кубометрів забруд-
нених стоків. Споживання води у народному 
господарстві України за останні 25 років зросло 
більш ніж у 2 рази. Швидкий розвиток промис-
лового і сільськогосподарського виробництва, 
що супроводжується безперервним збільшен-
ням водоспоживання, особливо гостро ставить 
питання раціонального використання і охорони 
водних ресурсів. Вода після господарського ви-
користання містить різні хімічні і бактеріальні 
забруднювачі і, потрапляючи у річки, погіршує 
якість їх вод. Складна екологічна ситуація в 
річкових басейнах значною мірою зумовлена 
високою концентрацією промислового і сіль-
ськогосподарського виробництва [1].

Моніторинг якості вод за гідрохімічними 
показниками здійснює п’ять вимірювальних 

лабораторій: дві лабораторії — БУВР Півден-
ного Бугу (м. Вінниця) й Миколаївського РУВР 
та три лабораторії Хмельницького, Одеського 
та Кіровоградського обласних управлінь вод-
них ресурсів. Найбільшими водоспоживача-
ми у Вінницькій області в розрізі регіонів є м. 
Він ниця, яка використовує 25% від загального 
використання, Тростянецький район — 23%, 
Калинівський район — 6%, Барський район —  
5%. Найбільшими водоспоживачами у Вінниць-
кій області в розрізі підприємств є КП «Він-
ницяоблводоканал», яке використовує 21% від 
загального використання, ПАТ «ДТЕК «Захі-
денерго» ВП Ладижинська ТЕС — 18%. У зоні 
діяльності БУВР Південного Бугу нарахову-
ється 14 створів постійних спостережень, 7 з 
яких знаходяться в басейні річки Південний 
Буг. На руслі річці нараховується 7 створів.  
У Вінницькій області здійснюється моніторинг 
за 4 створами, у Кіровоградській області — 
за 4 створами, у Миколаївській області — за  
6 створами.

Південний Буг — річка на південному 
заході України, яка бере початок на Поділлі і 
впадає до Бузького лиману Чорного моря. Вона 
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є другою за довжиною в межах України після 
Дніпра і найдовша з тих, що течуть винятково 
теренами України. Її довжина становить 806 км.  
Протікає західними, центральними і південни-
ми областями держави (Хмельницька, Вінниць-
ка, Кіровоградська, Одеська та Миколаївська 
області) через фізико-географічні зони лісо-
степу і степу. Гідрографічна мережа басейну 
річки Південний Буг налічує 6582 малих рі-
чок, загальною довжиною близько 20 тис. км,  
11 середніх річок загальною довжиною понад  
1,6 тис. км та 1 велику річку Південний Буг.

Живлення річки Південний Буг відбува-
ється за рахунок талих вод у весняний і зимо-
вий періоди та дощових опадів у літній період. 
Підземний стік у басейні незначний. Рівневий 
режим річки характеризується явно вираженою 
весняною повінню, низькою літньою меженню, 
яка іноді переривається під час проходження 
дощових паводків, та осінньо-зимовими під-
йомами води [3].

Хімічний склад води має велике гігієніч-
не значення. Нешкідливість хімічного складу 
річкової води визначається показниками, які 
характеризуються відсутністю небезпечних ре-
човин, що зустрічаються у природних водах або 
з’являються внаслідок забруднення [2].

Важливе значення для характеристики 
якості поверхневих вод відіграють такі показ-
ники, як БСК та ХСК. Хімічне споживання 
кисню (ХСК) — це кількість кисню, яку було 
спожито у процесі окислення органічних та 
неорганічних речовин. Різке зростання ХСК 
води свідчить про забруднення водойми. Ве-
личина ХСК є важливою гігієнічною харак-
теристикою води, яка дозволяє говорити про 
забрудненість води окисленими речовинами, 
але не дає інформації про склад забруднення. 
У нормі цей показник не повинен перевищу-
вати 15 мг/дм3. Біохімічне споживання кисню 
(БСК) — це та кількість кисню (в міліграмах), 
що необхідна для біохімічного окислення орга-
нічних речовин, які містяться в 1 дм3 води за 
температури 20°С. При аналізі визначається 
кількість кисню, що пішов за встановлений час 
(зазвичай 5 діб — БСК5) без доступу світла при 
20°С на окислення забруднюючих речовин, що 
містяться в одиниці об’єму води. Обчислюється 
різниця між концентраціями розчиненого кис-
ню в пробі води безпосередньо після відбору 
і після інкубації проби. Як правило, протягом  
5 діб при нормальних умовах відбувається окис-
лення ~70% легкоокиснюваних органічних ре-
човин. Практично повне окислення (БСКповне 
або БСК20) досягається протягом 20 діб. Чим 
більше забруднена вода річок органічними речо-
винами, тим більше її БСК. БСК5 — важливий 
екологічний показник стану природних водойм. 

За високого вмісту органічних речовин у воді 
швидко розмножуються аеробні бактерії, для 
життєдіяльності яких необхідний кисень. Це 
може зумовити зниження вмісту розчиненого 
кисню, створити гіпоксичні умови і загибель 
окремих видів гідробіонтів. Для джерел цен-
тралізованого господарсько-питного водопос-
тачання (ГОСТ 17.1.3.03–77) і водних об’єктів, 
які в рибогосподарських цілях, БСКповне не 
повинно перевищувати 3 мг О2/л, для водойм 
культурно-побутового водокористування —  
6 мг/л. Відповідно, гранично-допустимі значен-
ня БСК5 для тих же водойм рівні приблизно  
2 мг/л і 4 мг/л [6].

анаЛІЗ останнІХ досЛІдЖень  
І ПуБЛІКаЦІЙ

Основним показником кількості органічних 
забруднень, що надходять у водойми зі стіч-
ними водами, є величина повного біохімічного 
споживання кисню (БСКповне). На сьогодні як в 
Україні, так і у світі прогнозуванню та аналі-
зу вмісту у воді розчиненого кисню, хімічного 
та біохімічного споживання кисню присвячено 
велику кількість досліджень. Зокрема, достат-
ньо змістовні огляди наводяться в публікаціях 
[7; 8; 9].

Скидання стічних вод у водойми здійсню-
ють тільки за умови виконання спеціальних 
вимог, які встановлені Законом України «Про 
охорону навколишнього природного середови-
ща» й регламентуються «Правилами охорони 
поверхневих вод від забруднення стічними во-
дами».

Сучасні методи очищення стічних вод в 
аеротенках дають змогу зменшити концентра-
цію органічних речовин на 80–90%. Паралельно 
проходять процеси біохімічного та хімічного 
окиснення речовин киснем повітря. Основни-
ми недоліками цих процесів є великий об’єм 
аеро тенків та мала продуктивність реакційного 
об’єму. Проте кількість стічних вод, зокрема і 
тих, що містять органічні сполуки, збільшу-
ється з року в рік. Сучасні методи біохімічного 
очищення не забезпечують достатнього зни-
ження концентрації органічних речовин. Треба 
відзначити також високу вартість біохімічного 
очищення вод [10].

На промислових підприємствах повинно 
здійснюватися локальне очищення виробничих 
стічних вод перед скиданням їх у міську кана-
лізацію, а на міських очисних спорудах — повне 
біологічне очищення. Для локального очищення 
потрібно видалити всі шкідливі речовини, які 
гальмують біохімічні процеси під час біологіч-
ного очищення на міській станції аерації [11; 12]. 
Органічні речовини, що потрапляють у водо-
йми зі стічними водами, спричиняють процеси 
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гниття, у результаті чого різко зменшується 
вміст кисню у воді, що спричиняє так звані за-
мори — масову загибель риб та інших тварин. 
Забруднення природних вод призводить до по-
рушення якості питної води, спричиняє різні 
захворювання, завдає естетичного збитку, тобто 
населення не може використовувати водойми 
в рекреаційних цілях [13]. Існуючі хімічні та 
фізико-хімічні методи очищення забрудненої 
води (хлорування, озонування, осмос тощо), що 
полягають в активній хімічній дії або фізичному 
впливі на воду, дають змогу видалити з неї за-
бруднювальні речовини, погіршуючи при цьому 
фізико-хімічні властивості води та порушуючи 
природний баланс розчинених у ній солей [14]. 
Так, авторами роботи [15] було встановлено, що 
ефективною технологією очищення стічних вод 
харчових виробництв може бути застосування 
окиснення за допомогою гіпохлориту натрію.

Метою цієї роботи є дослідження динаміки 
зміни показників кисневого режиму (БСК та 
ХСК) річки Південний Буг та її притоків протя-
гом п’яти років та оцінка ступеня забруднення 
стічних вод сполуками органічної природи.

МатерІаЛи  
та Методи досЛІдЖень

Перед проведенням аналізу на біохіміч-
не споживання кисню заздалегідь визначають 
окиснюваність води: перманганатну (якщо вода 
містить незначну кількість органічних речовин), 
дихроматну (за умови високого вмісту органіч-
них речовин, включно з важкоокиснюваними) 
[4]. Для цього стічну воду відстоюють 2 години 
і розбавляють водою. Розбавлення розрахову-
ють діленням значення ХСК (мг O2/дм3) на 4.  
Цей результат показує, у скільки разів треба 
розбавити воду, що аналізується. Без розбав-
лення визначають БСК, від 0 до 6 мг О2/дм3. 
Вміст кисню в пробі після інкубації не має 
бути нижчим за 2–3 і вищим за 5–6 мг О2/дм3.  
Мінімальний об’єм відібраної проби — 10 мл; 
якщо потрібна менша кількість води, виконують 
ступінчасте розбавлення. Пробу відміряють і на-
ливають у мірну колбу місткістю 500 мл, долива-
ють до риски водою для розбавлення. Якщо проба 
розбавлена менше ніж 1 : 20, її слід термостатува-
ти. Пробу в колбі перемішують. Для визначення 
БСК склянки споліскують і заповнюють доверху 
водою через лійку з гумовим наконечником для 
запобігання потрапляння бульбашок повітря  
(2 склянки з досліджуваною водою і 4 склянки 
з водою для розбавлення). В одній склянці з 
аналізованою водою і в двох із водою для роз-
бавлення відразу ж визначають концентрацію  
розчиненого кисню, у решті — через 5 діб.

У склянку, заповнену пробою, вносять на 
дно 2 мл розчину МnSO4, потім під рівень проби 

вводять 2 мл лужного розчину КІ. Склянку за-
кривають пробкою. Перемішують до утворення 
пластівців осаду МnO2. Дають осаду відстоя-
тися на дні, потім додають 1 мл концентро-
ваної H2SO4 і перемішують до повного його 
розчинення. Відбирають дві проби по 50 мл і 
титрують розчином Na2S2О3 з С=0,01 моль/л. 
Води для розбавлення відбирають по 100 мл 
із кожної колби.

Біохімічне споживання кисню обчислюють 
за формулою:

x = n·F·0,08·1000 , мг О2/л, (1)
V–v

де: n — кількість розчину, витраченого на ти-
трування досліджуваної проби відповідно до та 
після інкубації впродовж 5 діб, мл; V — об’єм 
проби води, взятої на титрування, мл; F — по-
правочний коефіцієнт для приведення молярної 
концентрації розчину Na2S2О3 точно до 0,01;  
v — кількість розбавляючих реактивів.

Біохімічне споживання кисню за 5 діб об-
числюють за формулою:

БСК5 =
x0 – x5 – БСКрозб , мг О2/л, (2)

V-v
де: БСКрозб — біохімічне споживання кисню 
розбавляючої води:
 БСК5 = x0 – x5 розб, мг О2/л, (3)

х0 — вміст розчиненого кисню в пробі води в 
0-й день, мг О2/л; х5 — вміст розчиненого кисню 
в пробі води на 5-й день, мг О2/л; V — об’єм 
проби, взятої на розведення, мл; х0 розб — вміст 
розчиненого кисню у воді, що йде на розведення 
проби, в 0-й день, мг О2/л; х5 розб — вміст роз-
чиненого кисню у воді, що йде на розведення 
проби, на 5-й день, мг О2/л [5].

реЗуЛьтати  
та ЇХ оБГовореннЯ

Державний моніторинг поверхневих вод у 
басейні Південного Бугу на території Вінниць-
кої, Миколаївської, Кіровоградської області в 
2016–2020 рр. проводився на 14 пунктах моні-
торингу. Перелік пунктів моніторингу, їх місце 
розташування та періодичність відбору проб 
наведено в таблиці 1.

Відповідно до затвердженої Програми дер-
жавного моніторингу вод, у Вінницькій області 
протягом 2016–2020 рр. щомісячно на чотирьох 
пунктах моніторингу, які розташовані в басей-
ні Південного Бугу, здійснювалися спостере-
ження масивів поверхневих вод, забір води з 
яких здійснюється для задоволення питних і 
господарсько-побутових потреб населення.

За звітний період у басейні річки Пів-
денний Буг на території Вінницької області 
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конт ролювалися 4 створи постійних спостере-
жень. Кисневий режим річки Південний Буг 
задовільний, значення розчиненого кисню зна-
ходяться в межах 4,10–19,10 мг O2/дм3 при нормі 
не менше 4,0 мг O2/дм3. Вода в річці Південний 
Буг забруднена органічними сполуками. Ви-
сокі показники БСКп пояснюються впливом 
забруднюючих речовин, які потрапляють у 
водні об’єкти зі стічними водами підприємств, 
та впливом органічних сполук природного по-
ходження. Середні значення БСКп знаходяться 
в межах 6,32–10,90 мг О2/дм3. При ГДК 3,0 мг 
O2/дм3 у 47 пробах із 48 зафіксовані переви-
щення, максимально в 3,6 раза.

Середньорічні значення по ХСК були у 
межах 28,13–53,00 мг O2/дм3. Зафіксовані пере-
вищення при ГДК 15,00 мг O2/дм3. У 47 пробах 
максимальне перевищення становить у 3,5 раза 
в створі вище с. Маньківка, питний водозабір 
м. Ладижин ( табл. 2, рис. 1 ).

На річці Південний Буг у Миколаївській 
області контролювали 3 створи. Кисневий ре-
жим річки задовільний та спостерігається в 

межах 6,95–16,41 мг О2/дм3. Значення ХСК зна-
ходяться в межах 9,00–33,33 мг О2/дм3. При 
ГДК 15,0 мг О2/дм3 перевищення зафіксовані 
в 30 пробах, максимально в 2,2 раза у створі  
р. П. Буг, 97 км, питний водозабір м. Возне-
сенськ. Разові значення БСКп спостерігаються 
в межах 1,00–11,46 мг О2/дм3 при ГДК 3,00 мг 
О2/дм3. Перевищення зафіксовано в 14 про-
бах, максимально в 3,8 раза в створі р. П. Буг,  
237 км, питний водозабір смт Побузьке. Кис-
невий режим річки Синюхи задовільний та 
спостерігається в межах 5,11–13,11 мг О2/дм3. 
Вміст органічного забруднення за показниками 
БСКп спостерігається в межах 0,92–4,68 мг  
О2/дм3 (ГДК 3,00 мг О2/дм3), перевищення за-
фіксовано у 5 пробах, максимальне в 1,5 раза, 
та ХСК спостерігається в межах 16,00–28,57 мг  
О2/дм3 (ГДК 15,00 мг О2/дм3), перевищення за-
фіксовано в 12 пробах, максимально в 1,9 раза. 
Середні значення ХСК у річці Інгул — 28,61– 
31,24 мг О2/дм3, БСКп — 2,79–3,73 мг О2/дм3.  
У створі питного водозабору м. Новий Буг, Со-
фіївське водосховище, спостерігалися пере-

Таблиця 1

Пункти моніторингу поверхневих вод у басейні Південного Бугу

№
з/п

назва водного 
об’єкта назва пункту моніторингу Періодичність

1 р. Південний Буг 652 км м. Хмільник, питний в/з, вище міста 12 разів/рік

2 р. Південний Буг 607 км, нижче с. Гущинці, питний водозабір  
м. Калинівка

12 разів/рік

3 р. Південний Буг 582 км, Сабарівське водосховище, питний в/з  
м. Вінниця, вище міста

12 разів/рік

4 р. Південний Буг 413 км, с. Маньківка, вище села, питний в/з  
м. Ладижин

12 разів/рік

5 р. Південний Буг 237 км, питний водозабір смт Побузьке 12 разів/рік

6 р. Південний Буг 153 км, с. Олексіївка, питний в/з м. Південно- 
Українськ

12 разів/рік

7 р. Південний Буг 97 км, м. Вознесенськ, питний в/з м. Вознесенськ,  
2 км до в’їзду м. Вознесенськ

12 разів/рік

8 р. Інгул 163 км, Софіївська вдих, питний в/з смт Новий Буг 12 разів/рік

9 р. Інгул 103 км, питний в/з м. Баштанка, с. Отрадне 12 разів/рік

10 р. Синюха 10 км, питний в/з м. Первомайськ 12 разів/рік

11 р. Синюха 94 км, Новоархангельське водосховище, смт 
Новоархангельськ, питний в/з смт Смоліне

12 разів/рік

12 р. Чорний Ташлик 51 км, питний в/з смт Помічна 12 разів/рік

13 р. Інгул 318 км, питний в/з, м. Кропивницький 12 разів/рік

14 р. Сухоклія 26 км, м. Бобринець, питний в/з 12 разів/рік

Джерело: сформовано автором на основі власних досліджень.
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рис. 1. Динаміка показників БСК5 на питних водозаборах  
у Вінницькій області протягом 2016–2020 рр.

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень.

Таблиця 2

Зміна показника БсК5  
на питних водозаборах у вінницькій області протягом 2016–2020 рр.  

(середньорічні значення)

назва створу рік
Показник

БсК5, мг о2/дм3

652 км, м. Хмільник, питний в/з, вище міста

2016 7,05
2017 5,72
2018 6,22
2019 7,60
2020 7,65

607 км, нижче с. Гущинці, питний водозабір, м. Калинівка

2016 7,47
2017 5,72
2018 6,98
2019 8,30
2020 7,48

582 км, Сабарівське водосховище, питний в/з, м. Вінниця,  
вище міста

2016 8,38
2017 6,48
2018 6,54
2019 7,07
2020 6,76

413 км, с. Маньківка, вище села, питний в/з, м. Ладижин

2016 7,12
2017 5,06
2018 6,10
2019 6,96
2020 6,38

Джерело: сформовано автором на основі власних дос ліджень.
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рис. 2. Динаміка зміни показників БСК5 на питних водозаборах  
у Миколаївській області протягом 2016–2020 рр.

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень.

вищення ГДК за наступними показниками:  
БСКп — у 6 пробах, максимально в 2,5 раза; 
ХСК — у 12 пробах, максимально в 3 рази.  
У створі р. Інгул, с. Одрадне, що є питним во-
дозабором м. Баштанка, спостерігалися пере-

вищення ГДК за наступними показниками: 
БСКп — у 4 пробах, максимально — у 2,8 
раза; ХСК — у 12 пробах, максимально — у 
2,7 раза ( табл. 3, рис. 2 ).

Таблиця 3

Зміна показника БсК5  
на питних водозаборах у Миколаївській області протягом 2016–2020 рр.  

(середньорічні значення)

назва створу рік
Показник

БсК5, мг о2/дм3

237 км, питний водозабір смт Побузьке

2016 5,39
2017 4,85
2018 3,38
2019 5,05
2020 3,82

153км, с. Олексіївка, питний в/з м. Південно-Українськ

2016 3,36
2017 3,03
2018 2,91
2019 3,32
2020 3,01

97 км, м. Вознесенськ, питний в/з м. Вознесенськ,  
2км до в’їзду м. Вознесенськ

2016 2,41
2017 2,10
2018 2,57
2019 2,45
2020 2,48

163 км, Софіївська вдих, питний в/з смт Новий Буг

2016 4,79
2017 3,50
2018 3,04
2019 4,18
2020 3,73

Джерело: сформовано автором на основі власних дос ліджень.
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Таблиця 4

Зміна показників ХсК і БсК5 на питних водозаборах  
у Кіровоградській області протягом 2016–2020 рр.  

(середньорічні значення)

назва створу рік

Показники

ХсК, мг о2/дм3 БсК5, мг о2/дм3

Басейн р. Південний Буг

р. Інгул, 318 км,
питний водозабір
м. Кропивницький

2016 28,90 3,01

2017 28,16 3,02

2018 23,73 2,89

2019 29,07 2,77
2020 33,17 3,22

р. Сухоклія, 26 км,
питний водозабір

м. Бобринець,

2016 33,30 3,44
2017 31,41 3,07
2018 30,68 3,14
2019 35,45 3,31
2020 37,67 3,45

р. Чорний Ташлик, 51 км,  
питний водозабір

смт Помічна

2016 33,42 3,28
2017 33,03 3,27
2018 35,15 3,48
2019 35,84 3,46
2020 36,65 3,60

р. Синюха, 94 км,  
Новоархангельське водосховище,
смт Новоархангельськ, питний 

водозабір смт Смоліно

2019 27,98 2,98

2020 29,95 2,91

Джерело: сформовано автором на основі власних досліджень.

Відповідно до затвердженої Програми 
державного моніторингу вод, Регіональним 
офісом водних ресурсів у Кіровоградській об-
ласті протягом 2016–2020 рр. щомісячно на 
чотирьох пунктах моніторингу, які розташо-
вані в басейні Південного Бугу, проводилися 
спостереження масивів поверхневих вод, забір 
води з яких здійснюється для задоволення 
питних і господарсько-побутових потреб насе- 
лення.

Згідно з одержаними даними, кисневий 
режим річки Інгул був задовільним, вміст 
розчиненого у воді кисню мав значення 8,33– 
11,33 мг O2/дм3. 

Показник органічного забруднення води 
річки Сухоклія — ХСК протягом року був у 
межах від 29,17 до 48,45 мг О2/дм3, показник 
БСК5 — 2,97–3,90 мг О2/дм3. Значення роз-
чиненого у воді кисню знаходилося в межах 
оптимальних значень — 8,00–11,54 мгО2/дм3. 

Кисневий режим річки Синюхи протя-
гом останнього року був у межах норми і 
складав 8,31–11,92 мг О2/дм3. Показник орга-
нічного забруднення води — ХСК протягом 
року знаходився в межах від 20,79 до 34,34 мг  
О2/дм3, показник БСК5 — 2,50–3,21 мг О2/дм3 
( табл. 4 ).

Згідно з графіком зміни значень ХСК на 
питних водозаборах басейну Південного Бугу в 
Кіровоградській області ( рис. 3 ) перевищення 
ГДК протягом досліджуваного періоду не спо-
стерігалося.

Як видно з рис. 4, спостерігається тен-
денція до зростання значення БСК5 щоріч-
но на питних водозаборах басейну Південно-
го Бугу в Кіровоградській області, що вказує 
на збільшення забруднення води річок Інгул, 
Сухоклія та Чорний Ташлик органічними спо- 
луками.
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висновКи
Переважна кількість забруднення орга-

нічними речовинами, оціненого за показником 
БСКп, формується за рахунок трьох найбіль-
ших міст: Вінниці, Хмельницького та Кропив-
ницького. Сукупна частка цих міст серед дослі-
джуваних точкових джерел сягає 74% загальної 
кількості скинутої органічної речовини, вста-
новленої моніторингом. Промисловість значно 
менше забруднює поверхневі води порівняно з 
комунальним господарством; у складі промис-
лових стічних вод майже в дев’ять разів мен-
ше органічних речовин. Основними джерелами 

промислового забруднення є Ладижинська ТЕС, 
Інгульська та Смолінська шахти, ВАТ «БОС» 
м. Вознесенськ. Підвищений вміст органічних 
сполук також є наслідком впливу органічних 
сполук природного походження, що надходять 
у поверхневі води з торфовищ та боліт.

Отже, за період 2016–2020 рр. найбільший 
внесок у забруднення річкових вод Південного 
Бугу припадає на органічне забруднення і по-
требує удосконалення систем очистки стічних 
вод. Кисневий режим для річки Південний Буг 
був у нормі, і всі значення перевищують міні-
мальну норму розчиненого кисню у воді.

рис. 3. Динаміка показника ХСК  
на питних водозаборах у Кіровоградській  

області протягом 2016–2020 рр.
Джерело: розроблено автором на основі власних дослі-
джень.

рис. 4. Динаміка зміни показників БСК5  
на питних водозаборах у Кіровоградській  

області протягом 2016–2020 рр.
Джерело: розроблено автором на основі власних дослі-
джень.
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The analysis of modern ecological problems of the Southern Bug river basin is carried out, which 
allows to reveal the most painful ecological threats. Ways to solve these problems and optimize the manage-
ment of environmental safety of water resources of Vinnytsia region are proposed. The article examines 
the dynamics of chemical and biochemical oxygen consumption in the Southern Bug basin and its main 
tributaries, starting in 2016 and ending in 2020. There is a tendency to increase the value of BOD5 annually 
in drinking water intakes of the Southern Bug basin in Kirovohrad region, which indicates an increase in 
water pollution of the rivers Ingul, Sukhoklia and Chorny Tashlyk organic compounds. It is shown that a 
significant part of organic pollution, estimated by BODp, is formed by the three largest cities: Vinnytsia, 
Khmelnytsky and Kropyvnytskyi. The total share of these cities among the studied point sources reaches 
74% of the total amount of discharged organic matter identified by monitoring. Also, the pollution of the 
Southern Bug River with organic compounds is a consequence of their entry into surface waters from 
peatlands and swamps. The share of industry in surface water pollution, compared to utilities; industrial 
wastewater contains almost nine times less organic matter. The main sources of industrial pollution are 
Ladyzhyn TPP, Ingul and Smolin mines, JSC BOD in Voznesensk.

Keywords: sections, monitoring, chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, dichromate 
oxidizability, permanganate oxidizability.
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У  Чернівецькій області розпочали відновлення лісів та створення нових 
насаджень для них. На Буковині стартувала весняна лісокультурна 

кампанія — на Сокирянщині розпочали відновлення та створення нових на-
саджень. Так в урочищах Білоусівка заклали дубовий гай на площі майже 
два гектари. Упродовж доби лісівники висадили там 6 428 сіянців.


