
Охорона  водних ресурсів 

Водні ресурси – обсяги поверхневих, підземних і 

морських вод відповідної території.   

Наш регіон за рік з природних джерел 

забирає 200 млн. мᶾ водних ресурсів. 

Кіровоградська область втрачає при 

транспортуванні 6 млн мᶾ води. Втрата 

води при транспортуванні – втрата води 

від місця забору до місця споживання 

(використання) на випаровування, 

фільтрування та інше. Втрати води у водопровідних мережах підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства області до поданої води в мережі 

складали у 2018 році – 31,7%. Разом з тим, використання свіжої води на питні й 

санітарно-гігієнічні потреби куб.м на одну особу (19 куб.м/особу) менше від 

загальноукраїнського (29,6 куб.м/особу), до централізованого водопостачання 

має доступ 21,8% сільського і 81,4% міського населення (по Україні 24,2% і 89,4% 

відповідно). 

Скид забруднюючих речовин підприємств промисловості та комунального 

господарства, а також стоки з сільськогосподарських територій і територій, зайнятих 

сміттєзвалищами мають значний негативний вплив на водні об’єкти. Значна частина 

водних об’єктів України характеризується високим ступенем забруднення і низькою 

якістю води. 

За результатами позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного 

законодавства водоканалу "Дніпро-Кіровоград"  було встановлено, що в період з 1 січня 

2019 по 31 грудня 2019 Кропивницьким ВКГ здійснювався скид недостатньо очищених 

зворотних вод у річку Інгул, Знам’янським ВКГ – у річку Інгулець, Марто-Іванівським 

КОС Олександрійським ВКГ – у річку Інгулець, Смолінським ВКГ – у річку Кільтень, 

Семенівським КОС Олександрійського ВКГ – у річку Бешка. 

Пред’явлено претензію про відшкодування збитків нанесених державі внаслідок скиду 

недостатньо очищених зворотних вод в сумі 189 183,42 грн., яку направлено суб’єкту 

господарювання для добровільної 

сплати. 

Основні чинники забруднення 

підземних вод нашого регіону: 

мінералізація, пестициди, нітрати, 

аміак, нафтопродукти. 

Для господарсько-питних потреб 

використовується тільки 41% 

відсоток добутих підземних вод. 

Тобто підземні джерела після 

дослідження їх фізико-хімічних 

показників та мікрофлори можуть стати резервом у забезпеченні регіону водою. 



Як берегти воду? 

Вчасно ремонтувати крани.   

Приймати душ, а не ванну. Але пам’ятати, 

що кожну хвилину, яку ти проводиш у душі 

використовується до 17 літрів води. 

Вимикаючи кран під час чищення зубів, 

економиш 6 літрів води за хвилину. 

Завантажувати пральну машинку на повну. 

Готувати овочі на пару: менше 

використання води і більше вітамінів і 

поживних речовин в продуктах. 
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