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Міжнародні експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я наголошують, що 
понад 60% захворювань у світі спричинені споживанням неякісної води. Вода на сьогодні 
є не тільки важливим, а й соціально значимим природним ресурсом. Тому в деклараціях 
Всесвітнього Водного Форуму (Гаага, 2000 р.) та Міжнародної конференції з питань 
прісної води (Бонн, 2001 р.) якість води визначається як основний критерій збалансова-
ного розвитку суспільства, його екологічної безпеки та існування. Соціально-економічна 
політика України декларує одне із пріоритетних завдань – забезпечення громадян та галу-
зей економіки якісною водою.

У статті висвітлено застосування методик комплексної оцінки якості води під час 
дослідження гідроекологічних проблем. Виконана екологічна оцінка якості води поверхне-
вих вод середньої течії річки Південний Буг у межах Вінницької та Миколаївської облас-
тей за період спостереження 2019 року з використанням різних методик за гідрохіміч-
ними показниками, відповідно до чинних нормативів якості поверхневих водних ресурсів 
для питних, рибогосподарських, культурно-побутових та рекреаційних потреб. Аналіз 
концентрацій речовин за довжиною річки Південний Буг у межах Вінницької та Мико-
лаївської областей демонструє низьку здатність річки до саморегуляції та самоочи-
щення у 2019 році та доводить наявність суттєвого негативного техногенного впливу 
на систему хімічного складу води річки. Найчастіше спостерігалось перевищення значень 
нормативів якості вод водних об’єктів щодо нітритів, синтетичних поверхнево-актив-
них речовин, амонія сольового, хімічного споживання кисню, що має руйнівний вплив на 
розвиток водних біоресурсів та аквакультури. Установлено, що використання середньої 
течії річки Південний Буг для рибного господарства, питних та культурно-побутових 
і рекреаційних потреб на сьогодні пов’язано з певними екологічними ризиками.

Ключові слова: якість води, екологічна оцінка, гідрохімічні показники, класифікація 
якості.
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International experts from the World Health Organization say that more than 60% of diseases 
in the world are caused by the consumption of poor quality water. Today, water is not only 
an important but also a socially significant natural resource. Therefore, the declarations 
of the World Water Forum (The Hague, 2000) and the International Freshwater Conference 
(Bonn, 2001) define water quality as the main criterion for the balanced development of society, 
its environmental safety and existence. The socio-economic policy of Ukraine declares one 
of the priority tasks – providing citizens and economic sectors with quality water.
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The article covers the application of complex methods of water quality estimation in the study 
of hydroecological problems. The ecological assessment of surface water quality of the middle 
course of the Southern Bug River within Vinnytsia and Mykolaiv regions was carried out 
for the observation period of 2019 using different methods for hydrochemical indicators in 
accordance with the current quality standards for surface water resources for drinking, fishery, 
cultural, and recreational needs. Analysis of concentrations of substances along the length 
of the Southern Bug River within Vinnytsia and Mykolaiv regions demonstrates the low ability 
of the river to self-regulation and self-purification in 2019 and proves the presence of a significant 
negative anthropogenic impact on the chemical composition of river water. Most often, the values 
of water quality standards for water bodies were exceeded for nitrites, synthetic surfactants, 
total ammonium, chemical oxygen demand, which has a devastating effect on the development 
of aquatic bioresources and aquaculture. It has been established that the use of the middle 
course of the Southern Bug River for fisheries, drinking, cultural, and recreational needs today is 
associated with certain environmental risks.

Key words: water quality, ecological estimation, hydrochemical indicators, classification 
of quality.

Постановка проблеми. Водні ресурси є особливим природним ресурсом стра-
тегічного значення та національним багатством будь-якої держави. Наявні водні 
ресурси визначають тенденції розвитку майже всіх галузей економіки, водночас 
найбільше значення в господарській діяльності людини має прісна вода. Нерів-
номірність розподілу запасів прісних вод у просторі та в часі, посилене антро-
погенне навантаження й пов’язане із цим кількісне та якісне виснаження водних 
ресурсів, зумовили їх дефіцит у багатьох регіонах планети. Україна, яка недостат-
ньо й найменше забезпечена водними ресурсами серед країн Європи, протягом 
багатьох десятиліть використовувала воду як господарський ресурс, що призвело 
до кількісної та якісної деградації поверхневих водних об’єктів. Проблема яко-
сті води розглядається як найголовніша соціальна й науково-технічна проблема 
сучасності. Вирішення її значною мірою залежить від дослідження стану водних 
ресурсів, рівня наукових знань про явища і процеси, котрі відбуваються в гідрос-
фері, а також від ефективних заходів щодо раціонального використання й охорони 
природних вод [1, с. 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для успішного забезпечення всіх 
сфер життя й господарської діяльності людського суспільства необхідне впро-
вадження державної водогосподарської політики на основі регулярного моніто-
рингу стану водних об’єктів та систематичного проведення наукових досліджень 
поточного та майбутнього екологічного стану водних ресурсів.

Значний внесок у наукові дослідження природно-екологічного потенціалу вод-
них об’єктів басейну р. Південний Буг належить ученим Інституту гідробіології 
НАН України – Афанасьєву С.О., Лєтицькій О.М., Білоус О.П. та Васильчуку Т.О. 
(Державна академія житлово-комунального господарства Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України). Науковці описали гідрохімічний 
режим та особливості структури біотичних угрупувань руслової частини річки 
Південний Буг за період гідробіологічних досліджень 2010–2011 рр. та встано-
вили екологічний статус об’єктів дослідження [2, с. 23].

Вагомі результати в оцінці антропогенного навантаження на басейн річки 
Південний Буг отримали у 2013 році українські вчені Магась Н.І. та Трохи-
менко А.Г. Дослідники визначили основні проблеми маловодної Миколаївської 
області та ділянки басейну Південного Бугу з найбільшим антропогенним наван-
таженням [3, с. 48]. Оцінена якість води в річках басейну Південного Бугу за 
показником інтегрального екологічного індексу.
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Оцінкою якості води верхньої та середньої ділянок р. Південний Буг у районі 
потужних питних водозаборів Вінницької області у 2015 році займались фахівці 
інституту колоїдної хімії та хімії води ім. В. Думанського НАН України Єзло-
вецька І.С., Шунков В.С. та Буланюк С.М. Науковці проаналізували еколого-гігі-
єнічний стан водних ресурсів басейну річки за екологічними та гігієнічними кри-
теріями [4, с. 22].

Дослідники систематично акцентують увагу на необхідності регулярної оцінки 
якості вод річок України, екологічного стану водних об’єктів, визначення можли-
вості відновлення водних ресурсів [5, с. 103; 6, с. 117; 7, с. 123] на основі викори-
стання комплексних методик оцінки стану водних об’єктів в умовах антропоген-
ного навантаження [8, с. 44; 9, с. 281; 10, с. 151].

Виконана екологічна оцінка якості води середньої течії річки Південний Буг 
за 2019 рік відповідно до нормативів якості поверхневих вод, призначених для 
різних водокористувачів.

Постановка завдання. Мета статті – проведення комплексної екологіч-
ної оцінки якості води середньої течії річки Південний Буг за період спостере-
ження 2019 року за різними методиками визначення якості води поверхневих 
водних об’єктів відповідно до питних, рибогосподарських, культурно-побутових 
та рекреаційних нормативів.

Оцінка якості води за комплексними індексами передбачає розрахунок за всіма 
показниками якості вод або за їхніми частинами. Послідовність виконання оцінки 
складається із двох етапів: на першому етапі здійснюється розрахунок значення 
показника, а на другому за розрахованим значенням індексу й за шкалою якості 
дається словесна характеристика води [11, с. 71].

До І класу належать поверхневі води, на які найменше впливає антропогенне 
навантаження (гідрохімічні й гідробіологічні показники, близькі до природних 
значень для цього регіону). Води II класу характеризуються певними змінами 
проти природних, однак ці зміни не порушують екологічної рівноваги. III клас 
якості води притаманний водам, котрі перебувають під значним антропоген-
ним навантаженням, рівень якого близький до межі стійкості екосистем. До IV–
VII класів якості належать води з порушеними екологічними показниками, а їхній 
екологічний стан оцінюється як екологічний регрес [11, с. 72].

Оцінка якості води за модифікованим індексом забруднення води виконується 
за шістьма показниками: біохімічне споживання кисню (БСК5) та розчинений 
кисень (О2) є обов’язковими, а інші чотири показника беруть із найбільшими від-
ношеннями по ГДК з переліку: SO4

2–, Cl–, XCK, NH4
+, NO2

–, NO3
–, PO4

3–, Feзаг, Mn2+, 
Cu2+, Zn2+, Cr6+, Ni2+, Al3+, Pb2+, Hg2+, As3+, нафтопродукти (НП), синтетичні поверх-
нево-активні речовини (СПАР) [11, с. 71].

Методика Гідрохімічного інституту (ГХІ) [11, с. 72; 12, с. 119] дозволяє отри-
мати однозначну оцінку якості води і провести на її основі класифікацію води 
водного об’єкту за ступенем придатності для основних видів водокористування. 
Оцінка виконується на основі комбінаторного індексу забруднення та охоплює 
декілька етапів. Спочатку визначається характер забруднення за розміром умов-
ного коефіцієнта комплексності; далі встановлюється рівень і клас якості води 
за розміром комбінаторного індексу забруднення; потім виділяється пріоритетні 
забруднюючі компоненти за кількістю і складом лімітуючих показників забруд-
нення; заключним етапом проводиться диференційована оцінка лімітуючих 
забруднюючих речовин [11, с. 75; 12, с. 127; 13, с. 202].
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Виклад основного матеріалу дослідження. Вихідною інформацією для 
оцінки якості водних ресурсів середньої течії річки Південний Буг у межах 
Вінницької та Миколаївської областей (у створах: р. Південний Буг – м. Хмільник 
(652 км від гирла); р. Південний Буг – м. Вінниця (582 км від гирла); р. Півден-
ний Буг – м. Вознесенськ (97 км від гирла)) є результати аналітичного контролю 
поверхневих вод Державного агентства вод за 2019 рік, котрі були систематизо-
вані в таблиці середньорічних концентрацій забруднюючих речовин.

Виконана оцінка якості води за гідрохімічними показниками за індексом 
забруднення води (ІЗВ) відповідно до питних, рибогосподарських, культурно-по-
бутових та рекреаційних нормативів. Приклад розрахунків відповідно до рибогос-
подарських норм, які найбільш жорстко встановлюють ГДК для більшості неорга-
нічних та органічних речовин, наведені в таблиці 1.

Оцінка якості води за модифікованим індексом забруднення (МІЗВ) виконана 
відповідно до питних, рибогосподарських, культурно-побутових та рекреаційних 
нормативів для середньої течії річки Південний Буг, а приклад розрахунків за нор-
мативами поверхневих вод, призначених для питних потреб, наведені в таблиці 2.

Таблиця 1
Комплексна оцінка якості води за індексом забруднення (ІЗВ)  

за рибогосподарськими нормативами за 2019 р.

№ Показник ГДКі

р. Південний Буг – м. Вінниця
Сі Сі / ГДКі

1 Розчинений кисень >6,0 7,8 0,77
2 БСК5 3,0 5,1 1,70
3 Амоній іон 0,5 1,12 2,24
4 Нітрити 0,08 3,72 46,5
5 Нафтопродукти 0,05 0 0
6 Феноли 0,001 0 0

∑ 51,21

Клас якості ІЗВ=8,54
VІ клас (дуже брудна)

Таблиця 2
Оцінка якості води за модифікованим індексом забруднення (ІЗВ) за 

нормативами поверхневих вод, призначених для питних потреб за 2019 р.

№ Показник ГДКі

р. Південний Буг – м. Хмільник
Сі Сі / ГДКі

1 Розчинений кисень ≥4,0 8,1 0,49
2 БСК5 <4,0 5,8 1,45
3 ХСК 15 37,5 2,50
4 СПАР 0,5 4,6 9,20
5 Нітрити 0,5 3,80 7,60
6 Амоній 0,5 0,76 1,52

∑ 22,76

Клас якості ІЗВ=3,79
ІV клас (забруднена)
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Наступним етапом дослідження було проведення оцінки якості води середньої 
течії річки Південний Буг та придатності цих вод для використання різними водо-
користувачами за методикою Гідрохімічного інституту, яка передбачає розраху-
нок комбінаторного індексу забруднення КІЗ. Результати розрахунків КІЗ і ЛПЗ 
та визначення класифікації якості наведені, наприклад, для створу р. Південний 
Буг – м. Вознесенськ у таблиці 3.

Таблиця 3
Оцінка якості води р. Південний Буг – м. Вознесенськ за комбінаторним 

індексом забруднення (КІЗ) за рибогосподарськими нормативами за 2019 р.
№ 
п/п Показник Сі Рі Бал Кі Бал Загаль-

ний бал
Характеристи-

ка якості ЛПЗ

1 БCК5 1,65 0,11 2 0,55 1 2 забруднена 0

2 Розчинений 
кисень 11,1 0,0 1 0,55 1 1 слабо  

забруднена 0

3 Завислі 
речовини 1,6 0,0 1 0,08 1 1 слабо  

забруднена 0

4 Іон амонію 1,04 0,25 2 2,10 2 4 брудна 0

5 Нітрит-іон 2,29 0,75 4 28,6 3 12 неприпустимо 
брудна 1

6 Нітрат-іон 3,30 0,0 1 0,08 1 1 слабо  
забруднена 0

7 Хлориди 58,3 0,0 1 0,19 1 1 слабо  
забруднена 0

8 Сульфати 108 0,75 4 1,08 1 4 брудна 0
9 СПАР 1,48 0,50 3 14,8 3 9 дуже брудна 0

10 ХCК 25,0 0,90 4 1,25 1 4 брудна 0

11 Фосфати 0,52 0,0 1 0,15 1 1 слабо  
забруднена 0

∑ КІЗ=40 1
n =11; 1 ЛПЗ; КІЗ = 40 = (40/11) n = 3,64 n клас IV а, дуже брудна

Порівняльна характеристика індексів забруднення води (ІЗВ), модифікованих 
індексів забруднення (МІЗВ) та комбінаторних індексів забруднення (КІЗ) для 
середньої течії річки Південний Буг за 2019 р. та екологічна оцінка якості води 
водного об’єкту наведена в таблиці 4.

Індекс забруднення води за період спостережень змінювався в межах 0,68–8,62, 
максимальна величина (ІЗВ = 8,62) характерна для верхньої течії ділянки дослі-
дження (р. Південний Буг – м. Хмільник). 

Загалом, клас якості води змінювався від ІI (чиста) для нормативів культур-
но-побутового та рекреаційного призначення до ІV класу (дуже брудна) для рибо-
господарських нормативів. Використання модифікованого індексу забруднення 
показало, що якість води набагато гірша: кількісні показники змінюються від 
2,00 (р. Південний Буг – м. Вінниця, м. Вознесенськ) до 16,6 (р. Південний Буг – 
м. Хмільник), а відповідний їм ступінь чистоти оцінюється як «чиста» (культур-
но-побутове та рекреаційне призначення) та «дуже брудна» (рибогосподарське 
призначення). Спостерігається незбіг результатів розрахунків за модифікованим 
та не модифікованим ІЗВ, тому виконано подальше дослідження якості води за 
методикою Гідрохімічного інституту. Результати оцінки якості води середньої 
течії р. Південний Буг за комбінаторним індексом забруднення мають переважно 
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ІІІ клас якості води, відповідно до якого річкова вода характеризується як «брудна» 
для всіх видів водокористувачів.

Аналіз концентрацій речовин за довжиною річки Південний Буг у межах Вінниць-
кої та Миколаївської областей демонструє низьку здатність річки до саморегуляції 
та самоочищення у 2019 році й доводить наявність суттєвого негативного техноген-
ного впливу на систему хімічного складу води річки. Найчастіше спостерігалось 
перевищення значень нормативів якості вод водних об’єктів щодо нітритів, синте-
тичних поверхнево-активних речовин, амонію сольового, хімічного споживання 
кисню, що має руйнівний вплив на розвиток водних біоресурсів та аквакультури.

Зведені результати екологічної оцінки якості води річки Південний Буг за гід-
рохімічними показниками демонструють неможливість використання середньої 
течії річки для рибного господарства, питних та культурно-побутових і рекреа-
ційних потреб.

Таблиця 4
Зведені результати оцінки якості води середньої течії  

річки Південний Буг за різними методиками за нормативами  
якості води поверхневих водних об’єктів за 2019 р.

Пост Якісна оцінка ступеня забруднення
ІЗВ МІЗВ КІЗ

рибогосподарські нормативи
р. Південний Буг – 

м. Хмільник  
(652 км від гирла)

8,62 ІV дуже 
брудна 16,6 VIІ

надзви-
чайно 
брудна

30 IІІ брудна

р. Південний Буг – 
м. Вінниця  

(582 км від гирла)
8,54 ІV дуже 

брудна 16,0 VIІ
надзви-
чайно 
брудна

30 ІIІ брудна

р. Південний Буг – 
м. Вознесенськ  

(97 км від гирла)
7,48 ІV дуже 

брудна 14,0 VIІ
надзви-
чайно 
брудна

40 IV дуже 
брудна

нормативи питних потреб
р. Південний Буг – 

м. Хмільник  
(652 км від гирла)

1,84 ІIІ
помірно 
забруд-

нена
3,79 ІV забруд-

нена 36 IІI брудна

р. Південний Буг – 
м. Вінниця  

(582 км від гирла)
1,91 ІIІ

помірно 
забруд-

нена
4,00 ІV забруд-

нена 35 IІI брудна

р. Південний Буг – 
м. Вознесенськ  

(97 км від гирла)
1,66 ІIІ

помірно 
забруд-

нена
3,00 ІV забруд-

нена 29 IІІ брудна

нормативи культурно-побутового та рекреаційного призначення
р. Південний Буг – 

м. Хмільник  
(652 км від гирла)

0,69 ІI чиста 2,43 IІІ
помірно 
забруд-

нена
19 ІІ забруд-

нена

р. Південний Буг – 
м. Вінниця  

(582 км від гирла)
0,79 ІI чиста 2,00 ІIІ

помірно 
забруд-

нена
27 ІIІ брудна

р. Південний Буг – 
м. Вознесенськ  

(97 км від гирла)
0,68 ІI чиста 2,00 IІІ

помірно 
забруд-

нена
28 IІІ брудна
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Висновки і пропозиції. Проведена екологічна оцінка якості води за індексами 
забруднення, модифікованими індексами забруднення води не є достатньою для 
обґрунтованого повного висновку щодо придатності поверхневих вод середньої 
течії річки Південний Буг для використання. Визначення якості води за методикою 
Гідрохімічного інституту (за комбінаторними індексами забруднення) дозволяє 
врахувати ефект сумації шкідливих речовин, підвищити достовірність результа-
тів дослідження та стверджувати з певною вірогідністю, що віднесення середньої 
частини басейну Південного Бугу до водного об’єкту рибогосподарського, пит-
ного та культурно-побутового призначення на сьогодні пов’язано з певними еко-
логічними ризиками. Надалі передбачається дослідження якості річкової води за 
комплексними показниками екологічного стану.

У процесі інтеграції України до Європейського Економічного Співробітництва 
(ЄЕС) і Світової організації торгівлі (СОТ) необхідно сформувати та реалізувати 
національну стратегію сталого розвитку, збалансовану політику зменшення нега-
тивного антропогенного впливу господарської діяльності на природне довкілля 
загалом та на водні ресурси зокрема.
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