
 

14 березня – Міжнародний день річок (Day  of Action for 

Rivers),що раніше мав назву Міжнародний день боротьби проти 

гребель, за річки, воду і життя (International Day of Action Against 

Damsand for Rivers, Waterand Life). Об’єднання зусиль людей в 

боротьбі проти гребель та захисту річкових екосистем є головною 

метою свята. 

Нагадаємо, у 1997 році вперше в світі на офіційному рівні 

підняли питання про доцільність і безпеку штучного регулювання 

річок і зведення гребель. Ініціатором стала американська 

екологічна організація «International river network» (Міжнародна 

мережа річок). Її підтримали 20 країн, відправивши своїх делегатів 

на першу міжнародну конференцію проти будівництва великих 

гребель, яка відбулася в березні 1997 року в Бразилії, в місті 

Курітіба.Конференція пройшла під гаслом «За річки, воду і 

життя!». Слід зазначити, що греблі на річках – це тромби на наших 

водних артеріях, які назавжди змінюють природні процеси у цих 

динамічних екосистемах, призводячи до повільного їх вмирання, 

адже для того, щоб життя людини на Землі тривало вічно, річки 

повинні стати такими, якими вони були до нашої ери — вільними 



від гребель і токсичних скидів, повноводними, судноплавними й 

рибними.  

https://ecolog-ua.com/ 

 

Кіровоградська область є континентальною і всі її річки 

належать до басейну Чорного моря. Вони є притоками двох 

великих річок України: Дніпра і Південного Бугу. Всього в області 

438 річок. У межах Кропивницького Інгул нині розтягнувся до 

десяти кілометрів ( за довідниками загальна довжина річки – 354 

кілометри, площа басейну – 9890 кубічних кілометрів).  

Інгул 

Інгул витікає з невеликого лісового озерця біля села Бровкове, 

що на північний захід від Кропивницького. Тече переважно в 

південному напрямку, у межах Придніпровської височини; у 

пониззі протікає Причорноморською низовиною і розділяється на 

рукави. Біля Миколаєва впадає в Південний Буг. 

https://ecolog-ua.com/


 

Автор: AlexeyLukyanchuk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53961440 

Інгул у верхній течії має такі допливи, як річки Кандаурові 

Води, Грузька, Мамайка, Сугоклія і Бянка, струмок Мотузянка та 

річки Аджамка та Кам’янка, а ще десятки і пересихаючих влітку 

степових струмків. Згадані річки на перший погляд невеличкі, але 

вони суттєво впливають на водний баланс і ресурс води міста, їхні 

води зберігають багато нерозгаданих таємниць, що помітно 

відбивається на житті міста. 

На крайньому півдні Кіровоградської області, біля села 

Завтурове Устинівського району, в місці, де річка Інгул прорізує 

гранітний щит і утворює крутий каньйон, посеред якого є велика 

скеля, розташований ландшафтний заказник загальнодержавного 

значення «Монастирище». На річці побудовано кілька водосховищ: 

Кіровоградське, Докучаєвське, Інгульське та Софіївське. 



 

Автор зображення :Євгеній Рубан 

БІЯНКА 

Бія́нка (Ба́лка) — невелика річка в Кропивницькому, ліва 

притока річки Інгул (басейн Південного Бугу). Довжина 5,5 км. 

Площа водозбірного басейну 43 км². Пересічна ширина річища в 

нижній течії 4-5  м. Середня швидкість течії становить 0,28 м/с. 

Біянка протікає в межах історичної околиці міста Кропивницького 

Велика Балка. Бере початок від оздоровчого табору Юність й тече 

на південь у межах дачного селища до вулиці Степана Разіна, де 

збудована гребля, що утворюю невеличкий став.Нижче за течією, 

від гаражного комплексу, повертає на захід й тече до вулиці 

Колодязної, де біля дев'ятиповерхових новобудов знов повертає на 

південь. 



 

Автор зображення Мельник Ю.В. 

 Від вулиць Єгорова та Абрикосова через річку зведені 

автомобільні мости та насипи. Від Катранівки (широка ліва балка) 

річка знов повертає на захід, де її перетинають вулиці 

Преображенська та Олександрійська. Впадає до Інгулу біля 

Кримської вулиці навпроти спортмайданчику. 

Багатьом кропивничанам, які мають дачі в районі Песецького, 

доводиться кілька разів на тиждень проходити поруч з Біянки. Ще 

10-12 років тому це була дуже симпатична річечка шириною метра 

з 3-4, цілком повноводна. Місцеві жителі випускали на річку гусей і 

качок, а вечорами можна було заслухатись «співом» жаб, яких там 

водилося в достатку. Наразі стан річки дуже поганий. В районі 

колишнього піонерського табору суцільно затягнуте зеленою 

рослинністю болотце, а річка перетворилася в струмочок, який, як 

кажуть, горобець вбрід перейде. Береги Біянки перетворилися на 

суцільний смітник: банки, пляшки, пакети зі сміттям, старі колеса 



від автомобілів - і це все майже в річці, вірніше, в тому, що від неї 

залишилося.https://kirovograd.rks.kr.ua/daily/kirovograd/2009/5/21/bianka-river/ 

Струмок Мотузянка 

 

Автор зображення :Євгеній Рубан 

Мотузянка, - «спляча» річка. Це – притока Інгулу, проте підземна, 

повноцінною річкою вона ніколи не була. Весною Мотузянка 



місцями виходить на поверхню. У невеличкій балці в районі вул. 

Миру є навіть місток через неї. Мотузянка – одна із найбільш 

загадкових річок Кропивницького. Ще б пак, більшість її 

трикілометрового річища сховане під землею. Починається річка на 

верхніх підступах до заводу Ельворті та закінчується невеличким 

струмком, що впадає в Інгул поблизу Козачого острова. У 2011 році 

аматорська відео-студія «Енергія» зняла надзвичайно цікавий (хоч і 

трохи тривалий) фільм «Неизвестный Кировоград» про підземелля 

нашого міста. 

За їхньою інформацією, цей колектор збудували ще самі брати 

Ельворті. Мовляв, завод спеціально будували біля річечки, щоб 

зливати у неї відходи. Ймовірно, що «водостічний рів» вдовж 

Театрального провулку, який згадується у єлисаветградських 

документах - це і є Мотузянка. Роботи по влаштуванню цієї 

території почалися у 1899 році, адже поряд збиралися побудувати 

жіночу гімназію. Проте тоді тільки поглибили рівчак і збудували 

високі тротуари. У 1916 році міська дума знову виражала 

стурбованість щодо потоку стічних вод із заводу Ельворті. Тоді у 

Театральному провулку провели земляні роботи, ізолювали рів та 

поклали бруківку.Хоча дигери можуть і помилятися. В цьому ж 

районі є ще один тунель – колектор річки МАтузянка (як писав 

Єлисаветградський землемір Павло Рябков у 1913 році) чи 

МОтузянка (як називають її зараз).https://dozor.kr.ua/post/dvi-

elisavetgradski-arki-versii-digeriv-i-kraeznavtsiv-foto-5668.html 

Річечка померла через байдужість громадян: влада не 

переймалась цією проблемою, а місцеве населення скидало туди 

сміття. В результаті Мотузянка залишилась лише на карті.Але 

великі проблеми зараз мають як малі так й великі водні артерії 

нашого краю.  

Основні екологічні проблеми Інгулу, та й будь-яких інших 

річок степової та лісової зони, пов’язані певним переліком 

взаємозалежних факторів. Як розповів кандидат географічних наук 

Андрій Домаранський, є два головні вороги Інгулу – ставки та 

https://dozor.kr.ua/post/dvi-elisavetgradski-arki-versii-digeriv-i-kraeznavtsiv-foto-5668.html
https://dozor.kr.ua/post/dvi-elisavetgradski-arki-versii-digeriv-i-kraeznavtsiv-foto-5668.html


розорюваність узбережь. Перший ворог – ставки, які можна 

уподібнити «річковим тромбам», які перешкоджають вільному 

руху течії річки. Через них вода замулюється, набуває «стоячого» 

стану, починає цвісти, і, як наслідок, виникають різні 

хвороботворні процеси. У річці збіднюється біота, а біокомплекс 

стає більше болотним, ніж річковим.  Якщо зменшити площу 

Лелеківського водосховища, спустити інвестиційно непривабливі 

ставки та водосховища у басейні Інгулу, це дозволить зменшити 

витрати води на випаровування, збільшить швидкість течії та 

водообмін річки, зменшить явища цвітіння води. Другий ворог – 

розорюваність узбережь. Відповідно до статей 87-90 Водного 

кодексу та статті 60 Земельного кодексу України вздовж річок, 

водосховищ встановлюються прибережні захисні смуги 

(водоохоронні зони), де забороняється: 

 розорювання земель, садівництво та городництво; 

 зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

 будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних); 

 влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів 

рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ; 

 миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

Тож закликаємо дбати про збереження річкових екосистем вже 

сьогодні – вони джерело життя на Землі. 
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