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Анотація 

У статті проведено аналіз змін екологічного стану води річки Псел та визначено можливі причини забруднення. Зміну екологічного стану 

поверхневого водного джерела проведено шляхом аналізу даних моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України Державного 

агентства водних ресурсів України за період 2012–2020 рр. Проаналізовано вміст нормативних показників: поліфосфатів, хлоридів, нітратів та 
нітритів, амонію та сульфатів. Аналіз проведено за даними контролю забору води з 6 постів у межах річки Псел. В результаті проведеного 

аналізу встановлено, що подальша зміна екологічного стану поверхневого водного об’єкту у напрямку його покращення потребує розробки та 

впровадження надійної та ефективної моделі прогнозування його екологічного стану. В подальшому результати дослідження можуть бути 
використані при розробці та впровадженні надійної та ефективної моделі прогнозування екологічного стану річки Псел. 
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1. Постановка проблеми. 
Україна належить до держав з недостатнім 

забезпеченням водними ресурсами. Водні природні 

ресурси України – це, насамперед, місцевий і 

транзитний стік річок, водні запаси озер, штучних 

водойм і підземних горизонтів. 

У зв’язку з постійним розвитком промисловості 

відбуваються викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, у поверхневі водні об’єкти та 

захоронення небезпечних відходів. Таким чином, у 

безперервному режимі відбувається забруднення 

об’єктів навколишнього середовища. Людство 

прикладає багато зусиль, щоб урегулювати викиди у 

навколишнє середовище: встановлюють очисні 

споруди, утилізують відходи, вводять нові процеси 

на підприємстві, які є екологічно чистими тощо. [1] 

Водні ресурси є важливим компонентом для 

життя людини. З кожним роком техногенне 

навантаження на джерела водопостачання 

безперервно зростає і питання, пов’язані з якістю 

води актуальні. Безперервна діяльність людини 

постійно призводить до погіршення якості води та 

екологічного режиму річкового стоку. Техногенна 

діяльність може призводити до регіональних і 

глобальних змін довкілля. Зміни в якісному складі 

води з тенденцією до постійного погіршення 

спостерігаються практично в усіх поверхневих 

джерелах водопостачання країни. На сьогоднішній 

день основними проблемами екології, які пов’язані з 

гідросферою планети, є умови забезпечення 

населення якісною питною водою та можливості 

підвищення її якісного показника. Проблема оцінки 

якості води на сучасному етапі має важливе і 

першочергове значення та займає центральне місце 

у водоохоронній діяльності [2]. Екологічна 

проблема захисту гідросфери на господарчо-

техногенному рівні чинить значний вплив на 

екологічний стан поверхневих водних об’єктів, що 

потребує моніторингових досліджень з 

використанням сучасних інтерактивних он-лайн 

картографічних ресурсів. 

Для отримання цілісної картини актуального 

екологічного стану достатньо великих 

адміністративно-територіальних одиниць 

промислово розвинутих країн світу, зокрема 

України, навіть за умови поступового зменшення 

промислового потенціалу, застосовують 

екологічний моніторинг. Основною складовою 

такого моніторингу є процеси отримання 

необхідних вихідних даних (наприклад, результатів 

аналізу проб поверхневих вод). 

В Україні все більш розповсюдженим стає 

моніторинг поверхневих водних об’єктів у межах 

річкового басейну. У 2018 році Кабінет Міністрів 

України затвердив Порядок здійснення державного 

моніторингу вод, який здійснюється з метою 

забезпечення збирання, обробки, збереження, 

узагальнення та аналізу інформації про стан 

поверхневих водних об’єктів, прогнозування його 

змін та розроблення науково обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень у галузі 

використання, охорони вод та відтворення водних 

ресурсів. Об’єктами державного моніторингу вод є: 

масиви поверхневих вод (поверхневі водні об’єкти 

або їх частини), в тому числі прибережні води та 

зони (території), які підлягають охороні; масиви 

підземних вод (підземні водні об’єкти або їх 

частини), в тому числі зони (території), які 

підлягають охороні; морські води в межах 

територіального моря та виключної морської 

економічної зони України, в тому числі зони 

(території), які підлягають охороні. 

Державний моніторинг вод здійснюють 

Міністерство захисту довкілля та природніх 
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ресурсів України, Держводагентство, Держгеонадра, 

ДСНС, а також ДАЗВ (у зоні відчуження та зоні 

безумовного (обов’язкового) відселення території, 

що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи). 

Згідно Порядку [3] державний моніторинг вод 

поділяють на декілька видів: діагностичний 

моніторинг, операційний моніторинг, 

дослідницький моніторинг та моніторинг морських 

вод. 

Діагностичний моніторинг створено з метою 

оцінки впливу антропогенного навантаження на 

поверхневі та підземні водні об’єкти. Для 

поверхневих водних об’єктів діагностичний 

моніторинг проводять тільки перший рік 

державного моніторингу, а для підземних – перші 

два роки. 

Операційний моніторинг проводять щороку з 

метою оцінки змін, що відбуваються у екологічному 

і хімічному стані поверхневих водних об’єктів та у 

кількісному стані та хімічному складі підземних 

вод. Також досліджують тенденції збільшення 

концентрацій забруднюючих речовин у водних 

об’єктах, які спричинені антропогенним впливом на 

навколишнє середовище. 

Дослідницький моніторинг проводять лише для 

поверхневих водних об’єктів з метою встановлення 

причин, як призводять до неможливості досягнення 

екологічних норм для вказаних об’єктів. Для 

проведення дослідницького моніторингу суб’єкти 

державного моніторингу самостійно визначають 

пункти відбору проб для проведення моніторингу. 

Суб’єкти моніторингу проводять моніторингу за 

певними показниками та отримані дані 

відображають у відповідних документах з 

подальшим аналізом, підведенням підсумків та 

розробкою рекомендацій, за необхідності [4]. 

Метою досліджень є дослідження екологічного 

стану річки Псел. 

2. Матеріали та методи. 
В Україні майже 80% населення забезпечені 

питною водою з поверхневих джерел. В межах 

України р. Псел протікає у Сумській та Полтавській 

області. Входить до басейну річки Дніпро (є лівою 

притокою річки Дніпро). Довжина річки Псел, що 

протікає по території України становить 502 км, а 

всього – 717 км. Площа водозбору річки Псел на 

території України становить 16,27 тис. км2. Витоки 

розташовані у Російській Федерації, в межах 

Білгородської області. На річці Псел створено 

близько 10 невеликих водосховищ. Більшість з них 

розташовані на ГЄС (Низівська, 

Маловорожб’янська, Михайлівська, Бобрівська, 

Шишацька, Остап’євська, Сухорабівська). Правими 

притоками річки Псел є Олешня, Сумка, Ворожба, 

Межирічка, Грунь, Вузька, Вовнянка, Балаклійка, 

Хорол, а лівими – Удава, Сироватка, Вільшанка, 

Будилка, Боровенька, Веприк, Бобрик, Лютенька [5].  

У воді головної водної артерії країни – р. Дніпро 

екологами було виявлено понад 160 

забруднювальних речовин, а саме кислоти, луги, 

мінеральні солі, нафтопродукти і пестициди та інші. 

Відомо, що у річці виявлено забруднювачі, до яких 

системи водоочищення не адаптовані [6]. 

Основними проблемами поверхневих вод 

басейну Дніпра на сьогоднішній день є:  

– велика засміченість берегів;  

– забудова прибережних захисних смуг;  

– погіршення стану гідротехнічних споруд, яке 

загрожує аваріями та забрудненням водойм; 

надмірне заростання акваторії водною рослинністю;  

– відведення дощової каналізації практично без 

очищення;  

– скид неочищених комунально-побутових 

стоків від помешкань, які не підключені до 

централізованої каналізації;  

– послаблення державного контролю щодо 

правопорушень у сфері довкілля;  

– неефективна система моніторингу водних 

об’єктів;  

– недосконалість наявної системи державного 

управління у сфері використання, охорони і 

відновлення водних ресурсів, відсутність чіткого 

розмежування функцій;  

– не застосування в повної мірі вітчизняних 

наукових інновацій у сфері біохімії [7]. 

Основними джерелами антропогенного наван-

таження на поверхневі водні об’єкті в Україні є: 

– промислові стічні води; 

– застарілі системи, водовідведення та очищення 

стічних вод; 

– побутові стічні води, в яких переважають 

фекалії, поверхнево-активні речовини, жири, 

мікроорганізми, в т.ч. патогенні; 

– атмосферні опади, які містять хімічні речовини 

повітря промислового походження; 

– опади і талі води із сільськогосподарських 

угідь із залишками мінеральних добрив і засобів 

захисту рослин, органічних речовин; 

– стоки з міських вулиць – в них містяться 

нафтопродукти, феноли, оксиди важких металів; 

– відсутність в деяких регіонах Україні 

басейнового принципу управління, контролю та 

відповідальності за стан поверхневих джерел 

питного водопостачання [8]. 

У стічних водах, що містять велику кількість 

органічних речовин, швидко розмножуються синьо-

зелені і бурі водорості, фітопланктон, підвищується 

БСК. Як наслідок, у водоймищі починають 

переважати анаеробні процеси, що визначають 

евтрофікацію (підвищення біологічної 

продуктивності при накопиченні біогенних 

елементів під впливом антропогенних чи природних 

чинників). 

Проведення аналізу зміни екологічного стану 

водних об’єктів здійснюється на основі проведення 

порівняльного аналізу за їх гідрофізичними, 

гідрохімічними, гідробіологічними, бактеріо-

логічними, токсикологічними та іншими 

показниками, які відображають особливості 

абіотичної та біотичної складових водних 

екосистем. Нормовані показники, які найчастіше 

використовують для визначення якості поверхневих 

вод, поділяють на:  
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1) кисневий – охоплює розчинений у воді кисень, 

біохімічне споживання кисню (БСК), хімічне 

споживання кисню (ХСК);  

2) токсикологічний – об’єднує амонійний азот, 

нітрити та важкі метали;  

3) санітарно-токсикологічний – визначає вміст 

нітратів, важких металів та мінералізацію зі всіма її 

складниками;  

4) рибогосподарський – об’єднує нафтопродукти, 

феноли й отрутохімікати. 

Оцінка якості поверхневих вод необхідна у 

випадках, коли необхідно простежити тенденцію 

просторово-часової зміни стану вод під впливом 

природних і антропогенних процесів. 

Державне агентство водних ресурсів (ДАВР) [9] 

України ввело в дію інтерактивну карту 

«Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів 

України». На карті можливо відстежити дані 

моніторингу поверхневих водних об’єктів за певний 

проміжок часу за показниками, такими як, нітрати, 

нітрити, фосфати, іони амонію, сульфати. На основі 

моніторингових даних ДАВР України було 

проведено аналіз зміни екологічного стану, за 

основними показниками річки Псел за 2012 – 2020 

роки. Аналіз було проведено на основі даних 6 

постів забору проб води у річці Псел (рисунок 1): 1) 

528-й км, Краснопільський район; 2) 480-й км, с. В. 

Чернетчина; 3) 444-й км, с. Червоне, нижче м. Суми; 

4) 405-й км, с. Бишкінь; 5) 350-й км, с. Камінне, 

кордон Сумської і Полтавської обл.; 6) 172-й км, 

смт. В. Багачка [9, 10]. 

 

 

  
Рисунок 1 – Схематичне розміщення 6 постів 

контрольного забору води, за даними яких 

проводилось дослідження 

 

 

3. Результати та їх обговорення. 

На сьогоднішній день оцінка якісних змін, як у 

термінах абсолютних величин, так і у термінах 

вірогідностей, поверхневих водних об’єктів 

виконується шляхом порівняння хімічного складу 

води на постах заборів проб вище і нижче за течією 

[12]. Достовірність отриманих результатів має 

проводитись з врахуванням похибки визначення та 

осереднення концентрацій речовин, через 

доцільність врахування умов – посезонної 

повторюваності формування хімічного складу води 

в річному циклі кожного року. У зв’язку з цим 

порівняльний аналіз було проведено за 

середньорічними показниками, що дозволяє виявити 

основні тенденції зміни якості води поверхневого 

джерела для визначення причин їх прояву, а 

проілюстровано за допомогою спеціалізованих ГІС-

технологій [9, 11, 12]. 

Азот та його сполуки потрапляють у поверхневі 

водні об’єкти з побутовими та промисловими 

стоками відходами тваринницьких комплексів та 

ферм, мінеральними добривами. Підвищений вміст 

амонію свідчить про погіршення санітарного стану 

води. Зростання концентрації зумовлене 

надходженням у ґрунтові води господарсько-

побутових стічних вод, азотних та органічних 

добрив. Вміст амонію у високих концентраціях у 

питній воді негативно впливає на людський 

організм. Може підвищуватись артеріальний тиск, 

відбуваються різноманітні розлади в роботі печінки 

та нирок. Основним джерелом надходження нітратів 

та нітритів у навколишнє природнє середовище є 

азотні мінеральні добрива. Джерелом азоту в 

природних водах є розкладені білкові залишки.  

Вміст хлорид-іонів у поверхневих водних 

об’єктах обумовлений широким використанням у 

комунальному господарстві, наприклад, дезінфекція 

води та знищення бактерій. Недостача хлору в 

організмі людини призводить до загальної 

слабкості, зниження тиску, погіршення апетиту 

тощо. Під час додавання хлору у воду можуть 

утворюватися сполуки – тригалометани. 

Потрапляючи до організму людини викликають 

астму, шкірні захворювання, захворювання серцево-

судинної системи, розлад шлунково-кишкового 

тракту. Також ці сполуки є канцерогенними, що 

провокують розвиток онкологічних захворювань.  

Фосфор – це обов’язковий хімічний елемент 

необхідний для живих організмів. При потраплянні 

у поверхневі водні об’єкти він викликає швидкий 

ріст водоростей, особливо синьо-зелених, що 

призводить до порушення природної біосистеми. 

Фосфати негативно впливають на здоров’я людини. 

При наявності великої кількості у воді, яка 

використовується для купання і миття посуду, 

можливе виникнення дерматитів і подразнень. 

 Вміст нітратів та нітритів – це показник 

хімічного складу природної води, що 

використовується при проведенні екологічної 

оцінки. Також ця інформація потрібна при 

вирішенні питань про баланс біогенних елементів, 

взаємозв’язок між процесами життєдіяльності 

водних організмів і хімічним складом води. Нітрати 

потрапляють у водні об’єкти при розкладанні 

мікроорганізмами білків тваринного і рослинного 

походження, коли виділяються сполуки амонію, які 

при контакті з повітрям окислюються до нітритів і 

нітратів. Наслідком споживання нітратів є 
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утворення метгемоглобіну. Порушується 

транспортування кисню до тканин людини, в 

подальшому відбувається порушення роботи 

нервової системи. Також надлишковий вміст 

нітратів призводить до порушень підшлункової та 

щитовидної залоз, до онкологічних захворювань, 

серцевої недостатності, захворювання нирок, 

захворювань серцево-судинної системи.  

Вміст сульфатів у природних водах змінюється в 

широких межах і зумовлено вимиванням 

сульфатвмісних порід або скиданням у водойми 

промислових і побутових стічних вод. Головним 

джерелом сульфатів у поверхневих водах є процеси 

хімічного вивітрювання і розчинення сірковмісних 

мінералів, в основному гіпсу, а також окислення 

сульфідів і сірки. Значні кількості сульфатів 

надходять у водойми у процесі відмирання 

організмів, окислення наземних і водних речовин 

рослинного і тваринного походження і з підземним 

стоком [13]. 

У таблицях 1–6 наведено вміст забруднюючих 

речовин по постам забору води річки Псел в період з 

2012 року до 2020 року. 

На основі даних таблиць 1–6 було побудовано 

графіки (рис. 2–7) для більш наглядного відобра-

ження зміни вмісту показників для 2020 року. 

Вміст амонію збільшується на посту 3 (444 км, 

с. Червоне, нижче м. Суми). Амоніак є першою 

сполукою, що утворюється при розкладі органічних 

нітрогеновмісних речовин. Подальше зниження 

концентрації іонів амонію (пости 4–6) скоріш за все 

пов’язано з окисленням їх, розчиненим у воді 

киснем, з утворенням нітрат-іонів, що 

підтверджується даними, наведеними на рисунку 3 

(пости 3–4).  

Пониження концентрацій нітратів (пости 5–6) 

можливо пов’язане зі споживанням їх 

фітопланктоном, що повинно приводити до 

збільшення каламутності та БСК води.  

 
 

 

Таблиця 1 – Вміст NH4+, ммоль/дм3 по постам 

забору води річки Псел 
Роки/ 

Пости П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

2012 0,0135 0,0132 0,0191 0,0161 0,0172 0,0227 

2013 0,0137 0,0195 0,0154 0,0195 0,0207 0,0258 

2014 0,0218 0,0222 0,0439 0,0279 0,0236 0,0212 

2015 0,0128 0,0186 0,0271 0,0273 0,0262 0,0199 

2016 0,0198 0,0209 0,0295 0,0231 0,0274 0,0122 

2017 0,0288 0,0258 0,0266 0,0240 0,0237 0,0065 

2018 0,0213 0,0252 0,0387 0,0261 0,0273 0,0098 

2019 0,0173 0,0193 0,0305 0,0209 0,0201 0,0141 

2020 0,0197 0,0200 0,0358 0,0256 0,0256 0,0251 

 

 
Таблиця 2 – Вміст NO3–, ммоль/дм3 по постам 

забору води річки Псел 
Роки/ 

Пости П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

2012 0,0251 0,0365 0,0442 0,0247 0,0215 0,0335 

2013 0,0398 0,0742 0,0718 0,0887 0,0690 0,0381 

2014 0,0451 0,0548 0,0542 0,0567 0,0494 0,0243 

2015 0,0269 0,0496 0,0386 0,0449 0,0580 0,0365 

2016 0,0360 0,0421 0,0629 0,0684 0,0621 0,0335 

2017 0,0594 0,0919 0,0942 0,0641 0,0727 0,0328 

2018 0,0199 0,0220 0,0396 0,0235 0,0229 0,0267 

2019 0,0175 0,0413 0,0536 0,0438 0,0494 0,0338 

2020 0,0432 0,0419 0,0425 0,0507 0,0480 0,0242 

 

 

Таблиця 3 – Вміст NO2
–, ммоль/дм3 по постам 

забору води річки Псел 
Роки/ 

Пости П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

2012 0,0010 0,0009 0,0015 0,0020 0,0017 0,0007 

2013 0,0007 0,0005 0,0032 0,0016 0,0059 0,0008 

2014 0,0004 0,0014 0,0031 0,0024 0,0017 0,0007 

2015 0,0006 0,0014 0,0020 0,0022 0,0023 0,0010 

2016 0,0005 0,0111 0,0019 0,0021 0,0037 0,0014 

2017 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0005 0,0008 

2018 0,0006 0,0006 0,0020 0,0007 0,0006 0,0009 

2019 0,0005 0,0009 0,0023 0,0008 0,0005 0,0009 

2020 0,0009 0,0011 0,0038 0,0030 0,0022 0,0014 

 

 

 

Таблиця 4 – Вміст SO4
2-, ммоль/дм3 по постам 

забору води річки Псел 
Роки/ 

Пости П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

2012 0,5090 0,6391 0,6706 0,6041 0,6319 0,7448 

2013 0,7819 0,9305 0,9360 0,9238 0,7728 1,0964 

2014 0,4914 0,6195 0,9575 0,9268 0,8661 1,0000 

2015 0,4674 0,6885 0,8125 0,8167 0,9526 0,7760 

2016 0,6294 0,7193 0,9133 0,8305 0,8602 0,8177 

2017 0,6914 0,6539 0,7021 0,6924 0,7193 0,8646 

2018 0,5359 0,4974 0,5763 0,5385 0,5016 0,8333 

2019 0,3107 0,3703 0,4403 0,3865 0,3482 0,8438 

2020 0,3034 0,3622 0,4023 0,5146 0,4388 0,7188 

 

 
Таблиця 5 – Вміст РО3-

4, ммоль/дм3 по постам 

забору води річки Псел 
Роки/ 

Пости П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

2012 0,0091 0,0082 0,0096 0,0099 0,0101 0,0040 

2013 0,0116 0,0133 0,0163 0,0182 0,0143 0,0082 

2014 0,0080 0,0060 0,0091 0,0074 0,0072 0,0081 

2015 0,0069 0,0052 0,0054 0,0066 0,0072 0,0070 

2016 0,0061 0,0065 0,0109 0,0098 0,0086 0,0050 

2017 0,0040 0,0048 0,0050 0,0045 0,0045 0,0066 

2018 0,0100 0,0181 0,0115 0,0062 0,0061 0,0035 

2019 0,0050 0,0053 0,0086 0,0059 0,0056 0,0044 

2020 0,0138 0,0125 0,0166 0,0133 0,0126 0,0043 

 

 

Таблиця 6. Вміст Cl2
-, ммоль/дм3 по постам 

забору води річки Псел 
Роки/ 

Пости П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

2012 0,3600 0,8531 0,9668 0,6190 0,6252 0,6197 

2013 0,4042 0,5382 0,4337 0,7775 1,0923 1,0423 

2014 0,3768 0,5887 0,5979 0,7641 0,7345 0,8169 

2015 0,3901 0,4366 0,4211 0,4345 0,4444 0,6408 

2016 0,4754 0,5380 0,6296 0,6662 0,6620 0,6690 

2017 0,3761 0,3669 0,4254 0,5239 0,5634 0,6831 

2018 0,3789 0,3894 0,4493 0,4796 0,4796 0,5775 

2019 0,4092 0,4599 0,4993 0,5387 0,5690 0,7183 

2020 0,6012 0,5880 0,6289 0,7880 0,7331 0,5986 
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Рисунок 2 – Загальний вміст амонію-іонів  

по постах заборів води річки Псел за 2020 рік 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Загальний вміст нітратів-іонів  

по постах заборів води річки Псел за 2020 рік 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Загальний вміст нітритів-іонів  

по постах заборів води річки Псел за 2020 рік  

 

 

Однією з причин надходження 

нітратів у поверхневі водні об’єкти 

(рисунок 4) є змив з полів та городів 

добрив. Підвищена концентрація 

нітритів свідчить про інтенсивність 

розкладу органічних речовин, і 

затримку окислення NO2
– до NO3

–, що 

чітко свідчить про забруднення 

водойми. Нітрати та нітрити 

потрапляють у воду зі стоків 

промислових і сільськогосподарських 

підприємств. Також розвинене сільське 

господарство забруднює навколишнє 

природне середовище, зокрема 

поверхневі водні об’єкти, 

мінеральними добривами, які містять 

забруднюючі речовини, що також 

стимулює збільшення фітопланктону і 

сине-зелених водоростів. Підтвердити 

чи спростувати це припущення нажаль 

не можливо, тому що немає даних як 

змінюються каламутність та БСК води 

на цих постах спостереження. 

На рисунку 5 спостерігається 

збільшення вмісту сульфатів. Для 

виготовлення добрив або хімічних 

речовин в технологічному процесі на 

підприємстві використовують сірчану 

кислоту. Тому можна припустити, що 

саме скиди підприємством не 

доочищених вод є причиною 

збільшення вмісту сульфатів у річці. 

Проаналізувавши рисунок 6 можна 

зробити висновок, що у річці Псел 

спостерігається зменшення загального 

вмісту фосфатів від поста 1 до поста 6. 

При цьому відмічається суттєве 

збільшення на посту 3. Причиною 

може бути розміщення посту забору у 

населеному пункті (с. Червоне), у 

якому відсутні очисні споруди. 

Населення може скидати побутові 

стічні води, які містять шкідливі 

забруднюючі речовини, у поверхневі 

водні об’єкти. Фосфати входять до 

складу пральних порошків, засобів для 

миття посуду та ін. На теперішній час в 

Україні відсутні нормативи для вмісту 

фосфатів у побутових миючих засобах, 

але встановлені нормативи вмісту 

фосфатів у стічних водах, які 

приймаються до систем 

централізованого водовідведення [14]. 

На рисунку 7 спостерігається 

збільшення вмісту хлоридів. 

Підвищення вмісту хлориду на посту 4 

(405-й км, с. Бишкінь) зумовлене 

забрудненням поверхневих водних 

об’єктів побутовими стічними водами.  
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Додатковим джерелом надходження 

полютантів у води річки Псел, можуть 

бути промислові стічні води 

підприємств, зокрема ПАТ 

«Сумихімпром». Господарсько-

побутові стічні води вказаного 

підприємства проходять очищення та 

доочищення на спорудах біологічної 

очистки. Очищення промислових, 

дощових та снігових вод здійснюється 

в буферному ставку. Промислові, 

дощові та снігові води через буферний 

ставок відводяться у водовідвідну 

канаву, в якій вони змішуються с 

очищеними господарсько-побутовими 

водами і далі по водовідвідній канаві 

скидаються у р. Псел. 

Результати проведених досліджень 

дозволяють стверджувати про значне 

погіршення екологічного стану річки 

Псел, одного з важливіших притоків 

річки Дніпро, що вже сьогодні 

техногенне навантаження внаслідок 

антропогенного впливу, приводить до 

погіршення якості води і режиму його 

річкового стоку. 

4. Висновки.  

На основі даних «Моніторингу та 

екологічної оцінки водних ресурсів 

України» за 2012–2020 роки проведено 

аналіз зміни екологічного стану річки 

Псел за показниками середньорічного 

вмісту забруднюючих речовин сумарно 

по постам 1–6 та окремо 

проаналізовано вміст забруднюючих 

речовин у 2020 році. Виявлено 

тенденції до погіршення екологічного 

стану поверхневого водного. Це можна 

пояснити збільшенням техногенного 

навантаження на поверхневий водний 

об’єкт. 

Даний підхід до аналізу дає 

можливість проведення аналізу зміни 

екологічного стану інших поверхневих 

водних об’єктів та встановити 

пріоритети з розробки екологічних 

заходів, спрямованих на покращення 

стану поверхневих об’єктів питного 

водопостачання України. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Загальний вміст сульфатів-іонів  

по постах заборів води річки Псел за 2020 рік 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Загальний вміст фосфат-іонів (поліфосфатів)  

по постах заборів води річки Псел за 2020 рік 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Загальний вміст хлорид-іонів  

по постах заборів води річки Псел 2018 рік 
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Kovalenko S., Ponomarenko R., Tretyakov O., Ivanov Y. 
STUDY OF CHANGES IN THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE PSEL RIVER 

The article analyzes the changes in the ecological status of the water of the Psel River and identifies possible causes of pollution. The change of 

ecological status of the surface water source was carried out by analyzing the data of monitoring and ecological assessment of water resources of 
Ukraine of the State Agency of Water Resources of Ukraine for the period 2012 – 2020. The analysis was performed according to the control of water 

intake from 6 posts within the river Psel. As a result of the analysis, it was found that further change in the ecological status of the surface water body 

in the direction of its improvement requires the development and implementation of a reliable and effective model for forecasting its ecological status. 
In the future, the results of the study can be used in the development and implementation of a reliable and effective model for forecasting the 

ecological status of the river Psel. 

Key words: surface water body, pollutants, water sampling posts, concentrations, Psel River 
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