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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Нестача прісної чистої води – одна з першочергових проблем сьогодення, як в світовому маштабі, так і на рівні
окремих територій, країн. Зниження якості, об’ємів питної води в Україні є однією з найгостріших екологічних проблем
держави.
В Україні катострофічна ситуація щодо водних ресурсів, як з боку якості питної води, так і дефіциту.Назвати
задовільним стан басейнів річок України, на жаль, досить складною. В результаті неякісну воду для питних потреб
використовує значна частина населення.
Найгостріша ситуація склалась в басейнах Дніпра, Сіверського Донця, приазовських річок та деяких приток
Західного Бугу і Дністра, де вода класифікується як «дуже брудна».
Негативним наслідком процесів урбанізації, які інтенсивно відбуваються в Україні, стала надмірна концентрація
об’єктів промисловості на обмеженій території. Скиди забруднюючих речовин більшості підприємств комунального
господарства та промисловості суттєво перевищують гранично допустимий рівень. Як наслідок – забруднення водних
ресурсів і порушення норм якості води.
Раціональне водокористування – це комплекс заходів щодо зменшення споживання води і підвищення ефективності
переробки стічних вод. Все це здійснюється з метою ресурсозбереження, охорони навколишнього середовища та для
підвищення економічної ефективності в промисловості, житлово-комунальному та сільському господарстві.
Зменшення використання води можливе за рахунок впровадження заходів збереження водних ресурсів або
підвищення ефективності використання води. Дієве також впровадження систем управління водними ресурсами, які
скорочують або сприяють зменшенню надлишкового споживання води.
Раціональне використання водних ресурсів повинно базуватися на трьох основних принципах: суворій економії
водовитрат; ефективному очищенні стічних вод; санітарній охороні поверхневих та підземних вод від забруднення та
виснаження. Застосування на виробництві замкнених циклів водокористування, заміна на підприємствах існуючих
водомістких технологій на більш прогресивні, ефективне очищення і широке використання для зрошення та для
виробництва стічних вод, заміна старої аварійної системи водопостачання населених пунктів на сучасні, встановлення
лічильників, введення плати за воду – всі ці заходи повинні зменшити обсяги використання води для господарських та
побутових потреб.
Існує велика кількість способів очищення стічних вод і різні види їх класифікації. Серед способів очищення
найпоширеніші механічний, фізико-хімічний і біологічний. Кожен із них передбачає цілий ряд методів. Застосування
того чи іншого способу чи методу очищення вод визначається залежно від агрегатного стану, складу і концентрації
забруднюючих речовин. При заборі води для господарсько-побутових потреб, очищення здійснюють на водоочисних
станціях. Вибір способів і методів очищення залежить від якості води та її призначення.
А досягнення максимальної ефективності переробки стічних вод якщо і можливо, то дуже важко. Методи, які
використовуються для очистки питної води перед тим, як вона потрапить до споживача, не такі дієві, коли мова йде про
побутові чи промислові відходи. За сучасного рівня очистки стічних вод, навіть в водах, які пройшли біологічне
очищення, вміст біогенних солей достатній для інтенсивної евтрофікації водойм.
Створенням принципово нових методів очистки стічних вод сьогодні займаються як у розвинених країнах, так і в
міжнародних проектах.
Раціональне використання і охорона водних ресурсів – ключ до вирішення «водної» проблеми як на рівні України,
так і на світовому рівні.

