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та зміна клімату посилюють проблеми з якістю та доступністю водию Серед лідерів

використання води та скидання її у неочищеному або недоочищеному стані до водойм
України
є
підприємства
великої
промисловості
та
житлово-комунальні.
Сільськогосподарські підприємства для ведення рослинництва використовують воду для
зрошення та поливу,і у цьому випадкустічні та зворотні води не утворюютьсята наразі не
підлягають обліку. Дані щодо сільськогосподарських підприємств є недооціненими.
Наприклад, в Європейському союзі - близько 40 96 загального водокористування припадає
на сільське господарство,28 5 - на охолодження об'єктів атомноїта тепловоїенергетики та
18 9 - на виробництво та гірничий видобуток, тоді як на комунальне водопостачання
припадає 14 5. Фактично, в Україні наразі відсутнє управління, моніторинг чи контроль за
дифузними джерелами забруднення, тобто змивом і накопиченням речовин-забруднювачів
із полів в обробітку на водозбірній площі водних об'єктів. Необхідні умови для
впровадження належного моніторингу вод, актуалізації впливів на довкілля та водне
середовище(у т.ч. від сільського господарства), визначення та втілення заходів задля їх
зменшення. Досвід ЄС показує, що своєчасна та ефективна державна політика здатні
забезпечити добрий якісний та кількісний стан води як для потреби людей, так і

навколишнього середовища.

еКодія
есоасіїоп.огяд.иа

СНАВІЕ8 8ТЕМАВТ
«Уа
МОТТ ЕООХРАТІОМ АВМІКА

ЗАЛКЗІТІОМ

Створено за фінансової підтримки Шведського товариства охорони природи, фонду
Чарльза Стюарта Мотта, чеськоїорганізації Арніка та Міністерства закордонних справ
Чехії. У публіації висловлені думки авторів, які не обов'язково представляють погляди

Шведського товариства охорони природиабо інших донорів Екодії.
Розповсюджується безкоштовно.
Видавництво: ФОП Попов

Наклад: 200 примірників

В
Вступ
Використання дорогоцінних воднихресурсів впливаєнетільки на наше здоров'я,а й на все,

що залежить від води. Забруднення, надмірне використання, фізичні зміни водного

середовища"та зміна клімату посилюютьпроблеми з якістю та доступністю води.
Як тільки воду використано, вона може бути забруднена хімікатами та деякі з цих
речовин-забруднювачів і домішок можуть залишатись у воді навіть після проходження
передових процесів очищення стічних вод. У сільському господарстві вода може містити
залишки хімічних речовин, що використовуються у добривах і пестицидах. Після того, як
використовується й іноді очищується, частина цієї зміненої води повертається до водних
об'єктів. Також викидиу повітря від транспорту і промисловості можуть потрапити до річок,
озері морів і, відповідно, можуть вплинутина якість води?.
Навіть якщо припинити скиди забруднювачів до водойм, спадщина всіх
речовин-забруднювачів, що потрапляли до води десятиріччями або навіть сторіччями, все
одно лишатиметься майбутнім поколінням. З моменту як шкідливі речовини надійшли у
природне середовище, дуже складно стає від них позбавитись і запобігти їх подальшій
міграціїз місць, де вони спочатку використовувалися.
Це дослідження демонструє загальне споживання та скиди води для 10 найбільших
водоспоживачів у різних секторах економіки. Воно базується на основі інформаціївід

Державного

агентства

водних

ресурсів

за

2010-2015

рр.

Серед

проаналізованих

водокористувачів - підприємства металургії, енергетики, житлово-комунальних господарств
(далі ЖКГ - водоканали), аграрні підприємства з виробництва рослинної та тваринної
продукції. Метою публікації є демонстрація масштабів використання води та скиданняїї у
неочищеному або недоочищеному стані до водойм України різними підприємствами,
зокрема, сільськогосподарськими.
Аналіз обмежується періодом 2010-2015 рр через часові рамки звітності,

складнощі

організації збору даних та загальної доступності інформації про водокористування. Також
статистичні дані за цей період не можна вважати повними, так як не всі водоспоживачі
звітують прокількість використаноїводита, тим більше, про скид зворотних вод. Державні
комунальні підприємства та великі промислові підприємства (особливоу містах) зобов'язані
звітуватись стосовно кількості використаної води та подекуди надають інформацію про
скиди забруднених зворотних вод. Водночас велика кількість споживачів різних категорій
(малий і середній бізнес, рослинництво, тваринництво) не надавали дані щодо використаної
води маючи статус «не звітуючі підприємства» або тому, що частина промислових
підприємств, що не є первинними водокористувачами в Україні, або ж скидаютьстічні води

до каналізаційних систем підприємств ЖКГ.

Сільськогосподарські підприємства для ведення рослинництва використовують воду для
зрошення та поливу, і у цьому випадкустічні та зворотні води не утворюютьсята наразі не
підлягають обліку. Ця специфіка сильно ускладнює аналіз водоспоживання - у більшості
випадків ці підприємства звітують за формами 2ТП-водгосп за обмеженою кількістю
показників. Відтак показники скиду речовин-забруднювачів для сільськогосподарських
підприємств є неузгодженими або вибірковими. Фактично, в Україні наразі відсутнє
управління, моніторинг чи контроль за дифузними джерелами забруднення, тобто змивом і
накопиченням речовин-забруднювачів із полів в обробітку на водозбірній площі водних
об'єктів. Проте саме вони є основними джерелами забруднення водойм нітратами від
сільського господарства.

"Через випрямлення русел річок, побудовуканалів для з'єднання морів і річок, дамб і водосховищ для задоволення

нашого водокористування, - «Чиста вода - життя, здоров'я, їжа, дозвілля, енергія» (Сіеап у/аїег із Іїїе, пеаїїН, їооа,
Іеівиге, епегду) Європейськеекологічне агентство, 2018:

РЕрз://ммумму.ееа.ейгора.ец/домипіоадв/е454368с511с432Ьа2561аб9е83аб593/1550151255/сіеап-маїег-ів-Іййе-пеанн. раї

В Європі контрольза якістю води, очисткастічних вод і захист морськихі прісноводних
екосистем триває останні чотири десятиріччя та досягла значного прогресу. Політика ЄС
вирішує широке коло питань, пов'язаних із питною водою, міськими стічними водами,
захистом середовищ існування, визначенням морських охороннихтериторій і якості води
для купання, промислових викидів і обмежень на використання небезпечних хімічних
речовин. Ці конкретні елементи законодавства ЄС зміцнюються загальними програмами
та законодавством, такими як: Сьома програма дій з навколишнього середовища, Водна
Рамкова директива та Рамкова директива про Морськустратегію. Наразі загальний об'єм
використання води в Європі знизивсяна 19 5 з 1990 року. Також більше 80 565 населення

Європи підключено до міських станцій очищення стічних вод, що значно скорочує
кількість забруднюючихречовин, які потрапляютьдо водойм.
Із різних водних об'єктів, що охоплює Водна Рамкова директива у всій Європі, підземні
води, як правило, мають кращий стан. Добрий хімічний стан досягнутий для 7496

підземних вод, а 8996 підземних водосховищ досягли доброгокількісного стану. Близько
409 поверхневих вод (річок, озер, перехідних і прибережних вод) мають хороший
екологічний статус або потенціал, і лише 38 9 мають добрий хімічний стан?. Нітрати від
сільського господарства стали основною причиноювпливуна більш ніж 18 56 підземних
вод».

Базуючисьна досвіді ЄС видно , що своєчасна та ефективна державна політиказдатні

забезпечити добрий якісний та кількісний стан води як для потреби людей, так і

навколишнього середовища.

ВИКОРИСТАННЯВОДИВ УКРАЇНІ (2010 - 2015 РОКИ)
(2 Дані Державного агентства воднихресурсів
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НАЙБІЛЬШЕ ВОДИ СПОЖИВАЛИ,2010-2015рр.

Ф 5000-1000

Ф 1000-5000
0 500-1000
0-500

Ф 500-1500
Ф іїоо-5о0
Ф'іо-то0
Ф о-0

е.е області, де промисловість та сільське господарство є значними споживачами води
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Загальні об'єми та географія використання свіжоїводи, судячи з інформації Державного
агентства воднихресурсів України, залежить, насамперед,від рівня розвитку промисловості,
кількості населення та погодних умов у певні роки. Наприклад, за 2010 рік в областях, для
яких характерна значна кількість великих промислових підприємств, густонаселених міст,
розвинене інтенсивне сільське господарство та/або за посушливої погоди протягом

весняно-літнього періоду було використано найбільшукількість свіжоїводи.

В Європі близько 243 000 гекто-м3 води? (середньорічний показник за період 1990-2015
рр.) щорічно забирається з водних об'єктів для задоволення попиту європейської
економіки. У 2015 році було відібрано близько 232 000 гекто-м? води, з яких використано

90 000 гекто-м3 (39 95) беззворотно, та 142 000 гекто-м3 (61 56) повернуто до
навколишнього середовищаз певним рівнем фізичного абохімічного забруднення?.

5 Один кубічний гектометр дорівнює 1 000 000 метрів кубічних
9 рирз://млууми.ееа.ейгора.ец/Чаїа-апа-парз/іпдїсаїогв/иве-ої-ЇгевПучаїег-гевоцгсев-2/ав8еввтепі-З

НАЙБІЛЬШІ СПОЖИВАЧІ ВОДИ
Рік

Найбільші споживачі свіжої води
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Промислові підприємства та підприємства житлово-комунального господарства України є
найбільшими водоспоживачами поверхневихі підземних вод.
Протягом 2010-2015 років перелік великих водоспоживачів в Україні практично не
змінився.
Серед них:об'єкти енергетики, комунальні водогосподарства, виробництва
металургії та сільського господарства.
Вода використовується для виробництва електроенергії - через гідроелектричні станції
безпосередньо, або теплові, атомні станції - для охолодження.
Хоча виробництво гідроенергії й передбачає зберігання води у водосховищі, генерація
теплової енергії передбачає використання води для охолодження. Взагалі вода для
гідроенергетики використовується та повертається до навколишнього середовища, однак
вона має значні екологічні впливи: гідроенергетика призводить до змін природних водних

циклів у річках і озерах, спричиняє ерозію та седиментацію річок і викликає суттєвізміни у

прибережнихекосистемах.
Установки теплоелектростанцій потребують охолодження, після чого ще теплу воду
повертають до навколишнього середовища, що призводить до теплового забруднення. Вища
за природну температура водного середовища створює умови для поширення інвазійних
видів і створює бар'єр для місцевих видів, що можуть також зменшити забезпечення водою

для охолодження (через заростання, заболочення, тощо). У 2015 році для охолодження у

виробництві енергії було використано близько 28 96 загальноїкількості спожитої води в
Європі, будучи другим за величиною споживачем водипісля сільського господарства.

Сектори, які споживають велику кількість електроенергії, такі як промисловість,

домогосподарства, так само часто є серед основних споживачів води. І ці сектори
споживають водні ресурси та чинять тиск на водне середовищеяк безпосередньо,так і
опосередковано.

ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ НАЙБІЛЬШИМИ
ВОДОСПОЖИВАЧАМИ У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЖКГ
(9) Дані Державногоагентства воднихресурсів
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В Європейському союзі - близько 40 5 загального водокористування припадає на

сільське господарство, 28 56 - на охолодження об'єктів атомноїта тепловоїенергетики та
18 9 - на виробництво та гірничий видобуток, тоді як на комунальне водопостачання
припадає 14 95. (піїрє://мумм..ееа.еигора.ец/взідпаїз/зідпаїз-2018-соптепі- Ії зї/ агіїсіев/ммаїег-цве-іп-еигоре-2014)

На регіональномурівні використання водних ресурсів для охолодження у виробництві
електроенергії несе основне навантаження на водні ресурсиу Західній і Східній Європі,

тоді як сільське господарство є найбільш водоспоживачему Південній Європі, а обробна

промисловість є найбільш водоємкою у Північній Європі. Домогосподарства ЄС

споживаютьблизько 12 9 води, що дорівнює 144 м3 води на особу/день.

Відповідно до статистичних даних, на долю галузей промисловості та ЖКГ припадає
близько 90 5 загального скиду забруднюючихречовин до воднихбасейнів України
З 2010 до 2015 року в Україні спостерігається зниження використання води, проте це, на

жаль, не пов'язане із впровадженням ефективних технологій та соціально-економічними
перетвореннями (наприклад відмови від старих промислових об'єктів, а також підійщенням
ефективності сільськогосподарських регіонів), як це відбулось у Європі, де водозабір
зменшився на 19 5 з 1990 року. У 2010-2015 рр. спостерігається різке загальне зменшення

(приблизно на 25 56) водозабору внаслідок агресії Російської Федерації на Сході країни та
втрати частини територій, які вже не подаютьзвітності.

ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ НАЙБІЛЬШИМИ
ВОДОСПОЖИВАЧАМИ У ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
(9) Дані Державногоагентства воднихресурсів
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Сільське господарство є найбільшим споживачем води - близько 40 956 загального об'єму
споживання в Європі, та надалі очікується зростання споживання.
В Європі зрошується приблизно 7-8 5 від сільськогосподарських площ, причому цей
показник сягає 15 5 у Південній Європі. Незважаючи на те, що відносно невелика частина

сільськогосподарських земель зрошується, близько 40-45 956 від загального водокористування в Європі щорічно припадає на для зрошення земель.
Сільськогосподарські підприємства Одеської, Чернівецької та Херсонської областей є
лідерами водоспоживання,якіза період із 2010 до 2015 рр. використали від 2 до 38 млн. м3
води. Однак - ці масштаби не можна вважати такими репрезентативними,як в ЄС - скоріш
за все, через брак звітностіта моніторингу.

ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ НАЙБІЛЬШИМИ
ВОДОСПОЖИВАЧАМИ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
(9) Дані Державногоагентства воднихресурсів
х Рослинництво відноситься до «безповоротного» водоспоживання- більшість води витрачається на зрошування
(полив) с/г земель без утворення стічних або зворотнихвод.
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У 2015 році Миронівська
птахофабрика(ТМ «Наша ряба»)
на Канівщині спожила

1,933 млн м3, що співрозмірно з
використанням води

найбільшим феросплавним
|

1170 л води витрачається

заводом

СКИНУТО
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У тваринництві одними з найбільших споживачів були «Миронівська птахофабрика» (ТМ

«Наша ряба») на Канівщині Черкаської області та комплекс «Аргомарс» Вишгородського

району (ТМ «Гаврилівськікурчата») Київськоїобл., які використовували у середньому близько
2 млн. м3 свіжої води щорічно. За об'ємами це співрозмірно з використанням води
гірничо-збагачувальним комбінатом ВАТ Арселор Міттал Кривий Ріг (1,884 млн м3 у 2010 р.)

та більш, ніж вдвічі більше, ніж "Управління водопровідно-каналізаційного господарства"
міста Канева - 0.781млн м3/рік.

СКИДИ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ ВОДИВ УКРАЇНІ
(9) Дані Державногоагентства воднихресурсів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ
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(9) Дані Державногоагентства воднихресурсів
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Важкі метали"
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Азот амонійний

16 803

хсвинець,мідь, нікель, хром,цинк, кадмій, кобальт

» Основну масу забруднюючихречовин скидають:
» підприємства ЖКГ - 7790;» промисловості - 2296; » сільського господарства- 0,590;

» речовини, що надходятьдо воднихбасейнів разомз інфільтраційними водами
(наприклад,після зрошення) не підлягаютьобліку та не вносяться до Державного водногокадастру;
» у 2016 році підприємствасільського господарства забруднюючих речовин до басейну Чорного моря
не скидали!
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Основну масу забруднюючихречовин?"скидають: підприємства ЖКГ- 77 955, промисловості
- 22 55, сільського господарства - 0,5 5. Маючи такіофіційні дані, необхідно все таки мати на

увазі, що такий розподіл не враховує великукількість споживачів різних категорій (малий і
середній бізнес, рослинництво, тваринництво), які «звільнені» від звітування про
використання та скиди води, або ж скидаютьстічні води до каналізаційних систем ЖКГ. Це
підтверджують дані Державного водного кадастру України за 2016 рік, де у стоках ЖКГ

зазначені, проміж інших, іони специфічних важких металів - свинцю, міді, нікелю, хрому,
марганцю, кадмію та цинку, які не є характерними для стічних вод від життєдіяльності

людини, томузрозуміло, що вони надійшли зі стічними водами промисловихпідприємств.
Підприємства сільського господарства в Україні здебільшого є первинними
водокористувачами. Як рослинництво, так і тваринництво (представлене групою
м'ясомолочної промисловості), здійснююсь водозабір із природних джерел для
безповоротного водокористування або ж відпрацьовані води утилізуються на підприємствах
ЖКГ.

Підвищена кількість нітратів, фосфору та калію сприяє розмноженню ціанобактерій і
водоростей (у т.ч., токсичних), і у результаті - евтрофікації (заростання та заболочення)
водойм і робить воду непридатною для вжитку. Підвищена концентрація нітратів у воді та
грунтах і, відповідно, споживання такоїводи й їжі може призвести до серйозних ускладнень
для репродуктивного здоров'я людини, виникнення захворювань щитоподібної залози,
діабету й онкологічних захворювань.

В ЄС основними джерелами забруднення поверхневих водойм є: гідроморфологічні
тиски (зміна русел, регулювання водотоку, тощо)40 95; дифузні (площинні) джерела - 38
9, особливо сільськогосподарських полів; атмосферні опади? - 38 5 (характерний шлях
для ртутного забруднення); точкові джерела (зливові споруди, труби, тощо) 18 55; і
водозабір - 7 968.

Як звітує Європейське екологічне агентство"?, ряд забруднюючих речовин у водах
Європи загрожує водним екосистемам і може впливати на стан здоров'я. Забруднення
надходить в основномувід: сільського господарства, промисловості, домогосподарств і
транспортного сектору. Вони потрапляють до води, як з дифузних (площинних), так і
точкових джерел. Одного разу опинившисьу прісній воді, забруднювачі переміщуються
далі за течією і, зрештою, потрапляють до прибережних морськихвод, разом із прямими
скидами з міст, промисловими скидами й атмосферними опадами.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Описані риси водоспоживання 2010-2015 рр. в Україні викликають стурбованість через
значні масштаби та тенденції у
споживанні та використанні води, а також через
невизначеність щодо забруднення поверхневих,грунтових і морських вод від господарської

діяльності.

Їх важливо знати у період, коли

країна тільки розпочинає втілювати нові,

європейськіпідходи до управління водними об'єктами та ресурсами.
Наприкінці 2018 року було затверджено Порядок здійснення державного моніторингувод",
який повинен створити основи для повноцінного моніторингувод. Відповідно до Угоди про
асоціацію Україна-ЄС мають впроваджуються до національної системи екологічного
врядування положення директив, що покликані покращувати якость води у річкових басейнах
Європи, це Водна рамкова директива 2000/60/ЄС і Директива щодонітратів 91/676/ЄС. З

7 Зокрема, за даними Водного кадастру 2016 р.

з Осідання забруднення атмосферними опадами від міських агломерацій та промисловості локально або ж на відстані
9 рирє//мммими.ееа.ейгора.ец/рибіїсаїіоп5/зїате-оїматїег
1 Те саме
11 Порядок здійснення державного моніторингувод, затверджений Кабінетом Міністрів України 19 вересня 2018 р.
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2016 року в Україні почалося створюватись система управління водоймами за басейновим
принципом,тобто таким, що застосовуєтьсядляусієї водозбірноїтериторіїводногооб'єкту, а
не лише русла чи прибережноїтериторії.

В ЄС Водна рамкова директива запрацювала з 2000 року та вимагає від держав-членів

сприяти сталому використанню водних ресурсів, що базуються на довгостроковому
захисті наявних водних ресурсів, а також на забезпеченні балансу між споживанням і
наповненням підземнихвод. Було створено 116 річкових басейновихуправлінь і останні
дані свідчать, що середні рівні концентраціїнітратів знизилися на 20 965 в європейських
річках у період між 1992 і 2015 роками, а у 2011 року було зафіксовано концентрація
нітратів у грунтових водах, що майже повернуласядо рівнів 1992 року. Зниження вмісту
нітратів

відбулось

завдяки

впровадженню

заходів

щодо

зменшення

нітратного

забруднення від сільського господарства, а також вдосконалення системи очистки
стічних вод/!?2.

Держави-члени ЄС та їх басейнові управління доклали зусиль для створення
повноцінного за водним середовищем, з розгалуженою системою моніторингових
станцій, розширеним переліком хімічних і якісних показників. Протягом останніх шести
років моніторинг поверхневих і підземних вод проводився на більш ніж 130 000
моніторинговихдільницях.
У 2018 році були створені перші «басейнові ради» в Україні - консультативно-дорадчі
органи, які мають об'єднати зацікавлені сторони з метою забезпечення інтересів щодо
використання та збереження вод і відновлення водних ресурсів. До складу Рад можуть
входити представники громадськості, підприємств, органів самоврядування чи виконавчої
влади, й інших організацій і інституцій, діяльність яких провадиться на території або
стосується території водозбірного басейну. Рішення Рад може впливати на розробкута
виконання планів управління річковими басейнами.
Іншими заходами, що дозволять суттєво покращити екологічне управління водним
середовищемв Україні, стануть: визначення та картування вразливих зон до накопичення
нітратів (забруднені водойми або ті, що мають високий ризик забруднення), розробка та
впровадження кращих сільськогосподарських практик - вимог щодо кількісного,
просторового та часового застосування добрив, умов зберігання відходів життєдіяльності
тваринницьких комплексів.
Ці заходи передбачені в рамках Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною й ЄСТЗ,
з метою охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських

джерел'". Для досягнення цієї мети необхідна тісна міжсекторальна взаємодія, де за

координацією основного виконавця, Мінагрополітики (або його правонаступника після
реформування Міністерства), мають бути розроблені та погодженні відповідні документи"?
Беручи до уваги розпочату роботу по створенню якісно нової системи водного управління,
необхідно інтенсифікувати роботу щодо імплементації Нітратної директиви відповідальними
органами влади. Це створить необхідні умови для впровадження належного моніторингувод,
актуалізації впливів на довкілля та водне середовище(у т.ч. від сільського господарства),

визначення та втілення заходів задля їх зменшення.

12 рире://ммум.ееа.ейгора.ец/рибіїсаїіоп5/8їаїе-ої-маїег
1з рире://ец-иа.огд/ріап-гаКПоаїу-2-мукопаппіа-иподу

14 Директива 91/676/ЄЕС стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських

джерел Біїр8://тепг.дом.ца/пем/5/31292.Кіті
15 Завдання 1720, 1721, 1746 Плану виконання Угодипроасоціацію між Україною й ЄС
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