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Вступ. Малі річки – один із важливих компонен-

тів природного середовища, вони мають велике зна-
чення у житті та господарській діяльності людей. 
Їхні водні ресурси є складовою частиною загальних 
водних ресурсів і часто бувають основним, а інколи 
і єдиним джерелом місцевого водозабезпечення, що 
визначає розвиток і розміщення місцевих водокори-
стувачів. 

Малі водотоки і річки формують водні ресурси, 
гідрохімічний склад та якість води середніх і вели-
ких річок, є складовими природних ландшафтів, 
сприяють господарській діяльності населення. Як 
стверджують науковці, нині на території України 
понад 22 тисячі малих річок [1]. Ще кілька десяти-
літь тому ними називалася цифра понад 60 тисяч, 
причому якість води яких відповідала нормативам. 
Внаслідок постійно зростаючого промислового і 
побутового забруднення, розорювання та гідротех-
нічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів 
у долинах рік велика кількість водотоків і малих 
річок сьогодні знаходиться на різних стадіях дегра-
дації. Якість води в них постійно погіршується, бі-
льшості з них загрожує повне зникнення.  

Для охорони малих річок необхідно запроваджу-
вати зворотні системи водопостачання, безстічні 
системи, використовувати в технічному водопоста-
чанні теплообмінні або інші стічні води після очи-
щення.  

Тому дослідження екологічного стану малих рі-
чок є досить актуальним. 
Аналіз попередніх досліджень. Малі річки в ба-

сейні Дніпра становлять майже 90 % всієї річкової 
мережі, і в їх басейнах формується понад 60% вод-
них ресурсів України. На даний час у малі річки, що 
мають малий стік, скидається 5 частина всіх стічних 
вод, а зрегульованість сягнула неймовірного рівня – 
майже 3 га на 1 км річки. За останні 10 – 15 років 
ситуація погіршилася й тим, що відбувається земле-
відведення під дачні ділянки в прибережних зонах, 
посилилося забруднення комунальними та промис-
ловими стоками внаслідок зниження рівня водоочи-
стки. Значно знизилася самоочисна здатність річко-
вих вод з одного боку через хімічне забруднення, що 
негативно впливає на водоочисні мікроорганізми, а з 
іншого – через величезну зрегульованість малих 
річок. Водність малих річок з року в рік зменшуєть-
ся через замулення джерел та русел, збільшення во-
дозабору та осушення боліт у їх верхній течії [2].  

За останні роки, внаслідок зростання забруд-
нення річок стоками промислових підприємств, 
підприємств комунального господарства та 
сільськогосподарськими стоками показники якості 
води в малих річках помітно знизились. Як свідчать 
дослідження А.В. Яцика, найбільша кількість за-
бруднень надходить з промислових підприємств 
(63,4 %). Друге місце (20,0 %) в загальному об’ємі 
забруднень посідають стоки з комунальних 
підприємств. На сільське господарство припадає 
16,6 % від загального об’єму стічних вод, що над-
ходять до малих річок. Але малі річки, в басейнах 
яких ведеться інтенсивне сільське господарство, 
забруднюються переважно сільськогосподарським 
стоком (особливо активно за останні десятиліття). 
До його складу входять завислі частки, розчинені 
мінеральні та органічні речовини, зокрема 
агрохімікати та ін. Кількість річок, що забруднені 
сільськогосподарськими стоками, складає понад 
90%. Кожного року в Україні змивається близько 
120 млн. т родючого грунту. В цілому по Україні в 
районах, де в останнє десятиріччя відбулось зни-
ження інтенсивності господарської діяльності, є 
деяке зменшення стоку, зокрема біогенів (р. Шост-
ка). В районах з помірною інтенсивністю 
господарської діяльності, кількісний склад стоку 
має незначні коливання (басейн Ворскли). 

Найбільші навантаження на систему річки 
спостерігаються у річок з каналізованим руслом, 
розораною заплавою і джерелом забруднених 
стоків. Значно менші — у річок, де збережена при-
родна заплава [3]. Особливо впливають на якість 
води малих річок стоки з тваринницьких ферм і 
комплексів, які часто розташовуються у водоохо-
ронних зонах річок. В останні роки у зв’язку зі 
збільшенням кількості худоби у приватних госпо-
дарствах, місця її випасу та утримання практично 
не контролюються місцевими органами влади, що 
призвело до значного збільшення забруднень малих 
річок, зокрема біогенами.  

На території Черкаської області протікають 
1037 річок і струмків загальною довжиною 6,4 тис. 
км. Річок довжиною понад 10 км налічується 181, в 
тому числі 8 рік (Супій, Рось, Вільшанка, Тясмин, 
Велика Вись, Гірський Тікич, Гнилий Тікич, Ят-
рань) мають довжину більше 100 км. В області та-
кож налічується 2246 ставків загальною площею 
15,9 тис. га та 31 водоймище на малих річках з об'-
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ємом 115,9 млн. м3. Основний вплив водокористу-
вання на водні ресурси області зумовлюється безпо-
воротним водозабором і скидом забруднених стоків 
у водні об'єкти. Хоча обсяги використання води ма-
ють щорічну тенденцію до зменшення, проте сту-
пінь антропогенного навантаження на водноресурс-
ний потенціал залишається досить великим. В 2009 
р. в області нараховувалось 95 випусків стічних вод, 
які скидаються безпосередньо у поверхневі водо-
йми, з них 20 - житлово-господарських та побутових 
стоків та 26 промислових. Із 85 підприємств, що 
мають самостійні скиди у водні об'єкти, 41 підпри-
ємство є забруднювачами водних об'єктів. Ними в 
поверхневі водойми в 2009 р. скинуто 23,3 млн. м3 
забруднених стічних вод (забруднених зворотних 
вод без очистки 7,1 млн.м3  і недостатньо очищених 
- 16,2 млн.м3 ). Не відповідають санітарним вимогам 
випуски господарсько - побутових та промислових 
стічних вод в м. Золотоноша. Найбільша кількість 
забруднених стоків потрапляє від підприємств хімі-
чної (9,2 млн. м3) та харчової промисловостей (4 
млн. м3). Нестача у більшості населених пунктів 
області централізованого водовідведення, незадові-
льний стан функціонуючих очисних споруд та зме-
ншення їх потужностей протягом 2000-2009 рр. бу-
ли основними серед причин скидання забруднених 
стоків без очищення. Прогресуюче погіршення ста-
ну очисних споруд господарсько-побутових стічних 
вод, невиконання запланованих робіт з будівництва 
та реконструкції призводить до значного підвищен-
ня бактеріального навантаження на поверхневі во-
доймища. Така ситуація призвела до погіршення 
якості води малих річок. Слід відзначити, що біль-
шість екологічних програм направлена на оздоров-
лення басейнів великих річок. Актуальність даної 
тематики полягає у тому, що поряд із цим необхідно 
розробляти і впроваджувати екологічні програми, 
які б були направлені на моніторинг і поліпшення 
якості води середніх і малих річок. 
Мета роботи. Проаналізувати екологічний стан 

малих річок Черкаської області на прикладі р. Золо-
тоношка. 
Матеріал і результати дослідження. Річка Зо-

лотоношка є лівою притокою Дніпра з довжиною 88 
км, площею водозбірного басейну 1260 км², похи-
лом 0,4 м/км. Береги річки є залуженими та залісне-
ними. Заплава має ширину 400 м, місцями заболо-
чена. Річище слабкозвивисте, що має ширину 5 м. 
Стік зарегульовано ставками. Річка Золотоношка 
використовується на технічне й 
сільськогосподарське водопостачання, рибництво. 
Бере початок з низки ставків с. Золотоношка та 
протікає територією Драбівського й Золотоніського 
районів Черкаської області. Слід відзначити, що 
протягом останніх років існує складна екологічна 
ситуація на річці Золотоношка, що викликана 
незадовільною роботою очисних споруд ВАТ «Вес-
та», на які надходять комунальні стічні води та 
стічні води промислових підприємств м. Золотоно-
ша. Обладнання цих очисних споруд є застарілим, 

знаходиться в аварійному стані, технологія очистки 
не витримується, внаслідок чого до річки Золото-
ношка потрапляють недостатньо очищені води. 

Очисні споруди м. Золотоноша належать до 
комунальної власності міста та передані в 
управління ВАТ «Веста». Золотоніським 
міськвиконкомом та ВАТ «Веста» не вживаються 
необхідні заходи щодо покращення роботи 
підприємства. Біля 57% стічних вод, що потрапля-
ють на очисні споруди, належать промисловим 
підприємствам міста. Рівень забрудненості проми-
слових стоків значно перевищує гранично-
допустимі концентрації (ГДК) та не контролюється 
на вході на очисні споруди. Внаслідок цього не 
працюють певні ланки технології очистки стічних 
вод. Стічні води, які скидаються в річку, не розбав-
ляються чистою водою відповідно до вимог 
технології, що призводить до подальшого забруд-
нення річки. За результатами вимірювань у зворот-
них (стічних) водах встановлено перевищення 
нормативів ГДК забруднюючих речовин, скидання 
яких нормується, а саме: зафіксовано перевищення 
ГДК по хімічному споживанню кисню (ХСК) в 6,6 
разів (в порівнянні з І півріччям 2008 року 
збільшилось в 1,4 рази), за вмістом азоту 
амонійного - в 5,8 разів (збільшення в 1,8 разів), 
вміст фосфат-іонів - в 1,14 разів. 

За порушення умов водокористування та охоро-
ни вод рішенням Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища в Черкась-
кій області ВАТ «Веста» припинено право 
спеціального водокористування та анульовано 
дозвіл на спецводокористування з травня 2007 року. 

Державною екологічною інспекцією в Черкась-
кій області в січні 2009 року проведено перевірку 
виконання припису, виданого ВАТ «Веста», на 
усунення виявлених порушень та проведено кон-
трольний відбір проб стічних вод після очисних 
споруд. Відповідно до результатів аналізів зворот-
них вод ВАТ «Веста», якість води після очисних 
споруд не відповідає вимогам «Правил охорони 
поверхневих вод від забруднення зворотними во-
дами». 

Результати дослідження проб стічних вод ВАТ 
«Веста» наведено в таблиці 1. 

За забруднення р. Золотоношка недоочищеними 
стічними водами до адміністративної 
відповідальності неодноразово притягався керівник 
ВАТ «Веста» з накладанням на нього 
адміністративного стягнення. Ігнорування керівни-
цтвом міськвиконкому та ВАТ «Веста» вимог кон-
тролюючих органів призвело до того, що в кінці 
квітня - на початку травня 2009 року внаслідок за-
бруднення води в річці Золотоношка сталася масо-
ва загибель водних живих ресурсів річки та забруд-
нення прилеглих осушених каналів і грунтових вод.
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З аналізу результатів дослідження за даними 

табл. 1 можна зробити висновок, що значне переви-
щення норм ГДК у пробах стічних водах ВАТ «Вес-
та» характерне по хімічному споживанню кисню, 
вмісту заліза загального і нафтопродуктам, що вка-
зує на неефективність роботи очисних споруд.  

З аналізу Звіту про стан навколишнього природ-
ного середовища в Черкаській області слідує [4], що 
основними джерелами забруднення р. Золотоношка, 
крім ВАТ «Веста», є ЗАТ «Золотоніський маслороб-
ний комбінат» та лікеро-горілчаний завод «Злато-
гор» (таблиця 2). 

З аналізу даних таблиці 2 можна зробити висно-
вок, що в пробах стічних вод ЗАТ «Золотоніського 
маслоробного комбінату» зафіксовано перевищення 
встановлених нормативів за 7 показниками, а саме 
по біологічному споживанню кисню (БСК), ХСК, 
вмісту нафтопродуктів, сульфат і хлорид – іонів, 
значенню рН і мінералізації води. А в пробах стіч-
них вод Золотоніського лікеро-горілчаного заводу 
«Златогор» існує перевищення норм гранично – до-
пустимих скидів лише по вмісту сульфат – іонів. 

Слід відзначити, що за останні роки 
відзначається значне забруднення річки нафтопро-
дуктами, особливо нижче м. Золотоноша, де 
відбувається скид стічних вод ВАТ «Веста» (пере-
вищення в 4 рази відносно ГДК) та у 8 разів вміст 
поверхнево–активних речовин (ПАР) перевищує 
встановлений норматив. 

Отже, на основі проведених досліджень можна 
зробити висновок, що більшість аналізованих пока-

зників гідрохімічного складу р. Золотоношка пере-
вищують ГДК, і знаходяться в критичному стані. 
Найбільш забрудненою являється зона нижче міста 
Золотоноша, оскільки саме в цій частині річки впа-
дає р. Суха Згар, в яку ВАТ «Веста» скидає неочи-
щену стічну воду від підприємств міста Золотоноші, 
так як очисні споруди знаходяться в занедбаному 
становищі та майже не працюють. Також досить 
чітко прослідковується високий рівень органічного 
забруднення, що й сприяє зниженню вмісту розчи-
неного кисню, появі неприємного запаху та зміні 
кольоровості води. Саме внаслідок цих змін погір-
шується якість води у річці Золотоношка. 

Однією з головних проблем річки Золотоношка є 
неефективність роботи очисних споруд в м. Золото-
ноша, що належать ВАТ «Веста». Для уникнення 
подальшої деградації р. Золотоношка необхідно 
провести ряд заходів, які мають включати: 
- вирішення питання виділення коштів для побудови 
нових очисних споруд для покращення якості води; 
- проведення екологічної експертизи стану річки з 
метою попередження розвитку негативного впливу 
на здоров’я населення; 
- організацію систематичного контролю за станом 
прибережних захисних смуг; 
- організацію своєчасного вивезення сміття з прива-
тного сектору;  
- проведення регулярного санітарного обстеження 
та контролю за якістю води річки.  

 

Таблиця 1 – Показники дослідження проб стічних вод ВАТ «Веста» 
Результати вимірювань Нормоване значен-

ня  ГДК 
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Хімічне споживання 
кисню, мг/дм³ 

50, 
5 

±7,5 1313 ±800 81 ±12 80 15,0 - 
30,0 

- 

Завислі речовини, 
мг/дм³ 

11,4 ±2,28 150 ±15 5,1 ±1,0 15 Фон річки - 

Запах, бали ІІріч - - - Vф - - 2,56 (N-2,0) - 

Амоній – іони, 
мг/дм³ 

0,44 ±0,11 83,6 ±8,4 3,9 ±0,39 10,1 - 0,50 

Нітрат – іони, 
мг/дм³ 

9,3 ±2,5 2,0 ±0,89 0,92 ±0,44 10,2 45,0 40,0 

Нітрит – іони, 
мг/дм³ 

0,05 ±0,016 0,13 ±0,056 0,14 ±0,060 0,81 3,3 0,08 

Фосфат – іони, 
мг/дм³ 

0,70 ±0,07 39,6 ±4,0 0,53 ±0,053 8,53 3,5 - 

Сульфат – іони, 
мг/дм³ 

39,7 ±4,9 167,8 ±16,8 158,8 ±15,9 70 500,0 100,0 

Хлорид – іони, 
мг/дм³ 

1390 ±13,9 345,0 ±34,5 38,0 ±3,8 238 350, 0 300,0 

Залізо загальне,  
мг/дм³ 

0,38 ±0,04 2,5 ±0,31 1,2 ±0,17 - 0,30 0,10 

СПАР(АПАВ),  
мг/дм³ 

0,08
5 

±0,013 0,77 ±0,15 0,096 ±0,014 0,95 - 0,5 

Нафтопродукти,  
мг/дм³ 

0,3 - 3,0 ±0,90 1,0 ±0,35 0,25 0,30 0,050 

Температура, Сº 5,0 ±0,1 5,0 ±1,0 5,0 ±1,0 - - - 

Водневий показник, 
рН 

8,05 ±0,05 7,8 ±0,05 7,9 ±0,05 - 6,5-8,5 - 
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Таблиця 2 – Аналіз проб стічних вод основних 
підприємств – забруднювачів р. Золотоношка 
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Завислі 
речовини 

275 260 68,5 

БСК 260 270 14,8 
ХСК 450 490 39,8 
СПАР 4 0,11 0,43 

Сульфати 70 112,07 108,067 
Мінералі-
зація 

960 961,5 768 

Нафтопро-
дукти 

0,6 0,825 0 

Азот амо-
нійний 

16 6,34 1,87 

Нітрити 0,7 0,45 0,03 
Нітрати 10 7,70 0,94 
Фосфати 10 2,51 0,07 
Хлориди 300 305,72 48,64 

рН 6,5-
8,5 

8,52 7,46 

Кількість 
показників 
переви-

щення ГДК 

 7 1  

 
Висновки. На основі проведеного аналізу дослі-

джень основних гідрохімічних показників, загаль-
ний екологічний стан річки Золотоношка можна 
оцінити як незадовільний. 

Проте такий висновок можна зробити не лише з 
проаналізованих гідрохімічних показників якості 

води. Так як при обстеженні стану прибережних 
районів р. Золотоношка в деяких зафіксовано безліч 
сміттєзвалищ, скид стічних вод з вигрібних ям. На 
деяких ділянках ріка замулена, заросла очеретом та 
засмічена порізаним очеретом, в результаті чого 
погіршується, як хімічний так і бактеріологічний 
стан води, що значно впливає на якість та віднов-
лення рибних запасів. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ РЕЧЕК ЧЕРКАССКОЙ 
ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ Р. ЗОЛОТОНОШКА) 

Хоменко Е.М., к.х.н., доц., Гайдар И.,А., ст. 
Черкасский государственный технологический университет 
бульв. Шевченка, 460, 18006, г.Черкассы, Украина 
E-mail: homenko@uch.net 

Рассмотрены основные источники загрязнения речки Золотоношка. Проведены лабораторные исследования 
воды по основным гидрохимическим показателям. Приведен анализ экологического состояния реки и предло-
жен ряд мероприятий для избежания последующей деградации р. Золотоношка. 

Ключевые слова: речная сеть, гидрохимические показатели, предельно – допустимый сброс, сточные воды.  

ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF SMALL RIVERS OF THE CHERKASSY REGION 
(ON THE EXAMPLE OF RIVER ZOLOTONOSHKA) 

Khomenko O.M., Phd, assist., Gajdar I.A., st. 
Cherkassy State Technological University  
Cherkassy,18006,  Shevchenko bulv., 460, Ukraine 
E-mail: homenko@uch.net 

In work the basic sources of pollution of small river Zolotonoshka are considered. Laboratory researches of water on 
the basic hydrochemical indicators are conducted. The analysis of an ecological state of the river is resulted and a num-
ber of actions for avoidance of the subsequent degradation of the river of Zolotonoshka is offered. 

Key words: rivers network, hydrochemical indicators, extremely – admissible dump, sewage. 
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