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р.Бобринка



№ 

об’єкта Характеристика місця відбору проб

1. Ставок знаходиться на західній частині міста

Бобринець, району «Зелений Клин».

Початок біля новоутвореного об’їздного шосе

міста Бобринець. З обох берегів межує з полями

сільськогосподарського призначення. Між полем

та ставком відсутня дорога (розорана

землевласником). Водойма має замулення.

2 Знаходиться на західній частині міста Бобринець, 

початок району «Грицькова». Довжина водойми 

145,71м.

Розташовується внизу балки між городами 

місцевих жителів. Надходження водного стоку 

відбувається із об’єкту 1, далі по балці протікає 

замуленим і засміченим побутовими відходами 

струмком впадаючи у річку Бобринка. До цієї 

водойми надходять тваринницькі стоки від 

приватних територій.

3 уздовж берегів р.Бобринка спостерігається 

наявність стихійних сміттєзвалищ твердих 

побутових відходів.

ДІЛЯНКИ ВІДБОРУ ПРОБ ВОДИ

Таблиця 1.1 

Ділянки відбору проб води 

Рис. 1.1. Розташування точок відбору проб води

р.Бобринка на території м.Бобринець



Об’єкт Значення рН зразків води

28.02.2020 14.04.2020 30.07.2020 15.11.2020

№1 5,0 5,5 5,8 5,6

№2 4,5 5,1 5,3 5,4

№3 5,4 5,9 6,0 5,8

Рис. 1.2. Визначення рН

зразків води

(фото зроблено 14.04.2020 р.)

Таблиця 1.2 

Результати визначення рН аналізованих зразків води

р.Бобринка та її приток

ВИЗНАЧЕННЯ рН



Об’єкт Вміст заліза у воді, мг/л

28.02.2020 14.04.2020 30.07.2020 15.11.2020

№1 0,18 0,17 0,19 0,18

№2 0,24 0,26 0,26 0,25

№3 0,20 0,21 0,20 0,22

Рис. 1.3. Динаміка вмісту заліза загального у зразках води 

р.Бобринка

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛІЗА ЗАГАЛЬНОГО

Таблиця 1.3

Вміст заліза загального у аналізованих пробах води

(фото зроблено 28.02.2020 р.)



Об’єкт Жорсткість води, мг-екв/л

28.02.2020 14.04.2020 30.07.2020 15.11.2020

№1 5,78 5,01 6,3 5,9

№2 5,34 6,5 5,4 5,8

№3 6,41 6,45 7,0 6,9

Таблиця 1.4 

Результати визначення тимчасової (карбонатної) жорсткості 

аналізованих зразків води р.Бобринка та її притоки

ВИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ЖОРСТКОСТІ

(фото зроблено 15.11.2020 р.)



Об’єкт

Значення ХСК, мл О2/дм3

28.02.2020 14.04.2020 07.08.2020 15.11.2020

№1 24 25 27 25

№2 34 37 41 39

№3 30 34 38 36

Таблиця 1.5

Показники хімічного споживання кисню

(мг О2/дм3) р.Бобринка та її притоки протягом 2020 р.

Рис. 1.4. Динаміка хімічного споживання кисню (мг 

О2/дм3) у воді р.Бобринка та її притоки протягом 2020 р.

ХІМІЧНЕ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ (ХСК)



Рис. 1.7. Порівняльна характеристика БСК

(мг О2/дм3) р.Бобринка та її притоки протягом 2020 р.

Об’єкт
Показники БСК5, мг О2/ дм3

28.02.2020 14.04.2020 07.08.2020 15.11.2020

№1 3,29 3,54 3,78 3,67

№2 4,69 4,88 5,01 4,78

№3 3,89 3,94 4,15 4,02

Таблиця 1.6 

Показники біологічного споживання кисню (мг О2/дм3) р.Бобринка

та її приток протягом 2020 р.

БІОЛОГІЧНЕ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ  (БСК-5)



ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВОДИ Р.БОБРИНКА ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДУ БІОТЕСТУВАННЯ

Таблиця 1.7

Результати біотестування на проростання насіння цибулі звичайної Allium 

cepa L.



ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВОДИ Р.БОБРИНКА ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДУ БІОТЕСТУВАННЯ

Рис. 1.5. Динаміка зміни показника індексу токсичності 

досліджуваних проб води р.Бобринка та її притоки

Варіант Опис варіанту

І зразок води відібраний на об’єкті №1

ІІ зразок води відібраний на об’єкті №2

ІІІ зразок води відібраний на об’єкті №3

IV дистильована вода

Схема досліду

Довжина корінців у варіантах (фото зроблено Андрощуком В.  2.08.2020 р)

Індекс токсичності



1. Міській раді народних депутатів м.Бобринець розробити екологічні програми для

облаштування, охорони та збереження прибережних водоохоронних зон р. Бобринка.

2. Привести у належний санітарний стан прибережні захисні смуги річки та її притоки,

водозбірних територій, організувати роботи з розчистки та берегоукріплення р.Бобринка

на території м.Бобринець.

3. Доцільним є проведення моніторингу стану якості поверхневих вод р.Бобринка та її

притоки, інформування населення щодо результатів моніторингу засобами радіо,

телебачення, соціальних мереж та друкованих джерел.

4. Жителям прибережних територій припинити самовільний викид твердих та рідких

побутових відходів, у тому числі відходів тваринництва у р.Бобринка; органам місцевого

самоврядування використовувати заохочувальні та штрафних санкцій згідно

законодавства України.

5. Розробити та реалізувати комплекс заходів щодо підвищення рівня екологічної свідомості

на екологічної компетентності населення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ Р. БОБРИНКА 



Річка Бобринка – права притока р.Сугоклія, Довжина річки 102 км, площа басейну становить 1545 км²,

долина завширшки 2,5 км, глибина до 60 м, живлення річки снігове і дощове. Проведені дослідження

хімічного складу води р.Бобринка засвідчують, що за показником рН, біологічного, хімічного споживання

кисню та індексу токсичності проб води з об’єктів № 2 та 3 перевищували допустимі нормативні

значення.

Такий стан речей могли спровокувати ряд факторів: знаходження у безпосередній близькості полів

сільськогосподарського призначення (об’єкт №1); стихійних сміттєзвалищ (об’єкт №2-3); потрапляння у

водойми стічних вод підприємства Бобринецький міський КП “Міськводоканал”, а також самовільний

скид до водойми тваринницьких та каналізаційних стоків (об’єкт №2).

Для покращення якості води р.Бобринка на основі отриманих даних щодо якості води досліджуваних

об’єктів рекомендуємо Міській раді народних депутатів м.Бобринець розробити екологічні програми для

розчищення, облаштування прибережних водоохоронних зон; проведення моніторингу стану якості

поверхневих вод р.Бобринка та її притоки, із послідуючим висвітленням результатів у засобах масової

інформації (радіо, телебачення, соціальних мереж та друкованих джерел). Дієвим шляхом для покращення

ситуації є розробка та реалізація комплексу заходів щодо підвищення рівня екологічної свідомості на

екологічної компетентності населення.

ВИСНОВКИ
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