
ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ: 
ПРО ЩО ВАРТО 
ЗНАТИ ГРОМАДІ?

ЯКІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ 
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я? 

Високий вміст хімічних елементів та сполук є загрозою 
для природи, зокрема для води та людей, що її п’ють. 
Небезпечним може бути перевищення цих та інших 
показників:

Амоній (NH4). При високих значеннях рН (>8) амоній 
перетворюється на аміак (NH3), отруйний для риб та 
інших живих організмів у воді. У людей, що п'ють таку 
воду, може впливати на кров’яний тиск та створювати 
додаткове навантаження на нирки. Норма для 
бутильованої води - менше 0,1 мг/л. 

Нітрати (NO3). Високий вміст нітратів (>50 мг/л) 
спричиняє інтенсивний ріст водоростей,  у т.ч. 
токсичних синьо-зелених. В екстремальних ситуаціях 
може виникати гниття й заболочення водойм.  

Нітрити (NO2). Концентрація нітритів 0,5-1 мг/л вже 
є отруйною для деяких видів риб та інших організмів 
у воді. Як і нітрати, вони можуть викликати надмірне 
розростання водоростей. Нітрити мають подібні 
наслідки для здоров’я людей що й нітрати, однак вміст 
лише 3 мг нітритів на 1 літр води вже є ризиком 
для здоров’я.  

Фосфати (РО4). Також є причиною стрімкого цвітіння 
водоростей та заростання водойм. При значному 
перевищені або навпаки повній нестачі фосфатів 
у людей можуть виникати проблеми із зубами, 
кістково-м’язовою системою. 

Мідь (Cu). Один із “важких металів”, небезпечний для 
природи і здоров’я. Однак його можна зустріти у складі 
пестицидів та інших агрохімікатів. При вмісті понад 
1 мг/л виникає отруєння, а іноді з'являються кровотечі 
у шлунку, пошкоджуються печінка та нирки.     

75% сільського населення України споживає воду 
із колодязів та свердловин. Якість води у них залежить 
від господарської діяльності на землі. Видалити 
забруднення з підземних вод практично неможливо, 
тому їх необхідно регулярно перевіряти, щоб
 не допускати забруднення, чи погіршення ситуації. 

ЯКІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ У СЕЛАХ?  

Від сільського господарства вода забруднюється через:  

Нераціональне використання добрив та пестицидів. 
Наприклад, їх зберігають і вносять поблизу водойм, 
можуть застосовувати у надмірних кількостях, 
на крутих схилах, за несприятливих погодних умов; 

Неналежне поводження із відходами тваринництва. 
Особливо це стосується ферм де багато тварин, 
а значить і багато відходів. Часто гній чи послід 
зберігаються просто неба, без ізоляції від ґрунту 
та води, а шкідливі речовини можуть безперешкодно 
проникати у них. 

Забруднення води від побутових відходів 
і каналізаційних стоків виникає коли: 

Немає, або пошкоджена ізоляція місць, 
де накопичуються такі стоки та відходи;  

Немає безпечної утилізації таких твердих 
та рідких відходів. Наприклад, їх скидають 
у невідповідних місцях, або очисні споруди 
не мають достатньо можливостей для
безпечної  утилізації нечистот.       

Нітрати найнебезпечніші для вагітних 
та новонароджених. Вони блокують 
кровообіг та спричиняють кисневе 
голодування, смертельно небезпечне 
для немовлят. 
Усі ризикують якщо довго 
й регулярно пити таку воду. 
Можуть з’явитися захворювання 
серцево-судинної, ендокринної системи, 
та онкологічні захворювання. 
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ЕКСПЕДИЦІЯ  
“У ПОШУКАХ ЧИСТОЇ ВОДИ”

ЩО МОЖЕ РОБИТИ ГРОМАДА? 

Проводьте моніторинг стану води у криницях, 
свердловинах та водоймах. Принаймні раз на сезон 
робіть заміри основних речовин, що впливають на 
безпечність води.  

Регулярні перевірки дозволять виявити тенденції 
із забрудненням води у вашій місцевості: чи ситуація 
залишається стабільною, чи навпаки погіршується.   

За допомогою набору експрес-тестів ви можете 
самостійно та регулярно проводити основні аналізи. 

Для детальнішої перевірки залучайте фахівців зі 
спеціалізованих лабораторій: державних органів 
(напр. Держводагентства або Екоінспекції), наукових 
установ, вищих навчальних закладів та приватних 
лабораторій.  

Слідкуйте за результатами державного моніторингу 
основних річок у вашому регіоні. Детальніше про 
ресурси де є така інформація дізнайтесь за цим 
QR кодом 

ХТО МИ?  

Ми  “Екодія” — спільнота активістів та експертів, 
що об’єдналися задля збереження довкілля. 
Експедиція “У пошуках чистої води” — це громадська 
ініціатива для аналізу якості вод у сільських громадах 
України. Ми прагнемо привернути увагу до проблеми 
забруднення води в селах та відсутності моніторингу 
у громадах. 

ЩО МИ РОБИМО? 

Ми вирушаємо у подорож 10 областями України, 
щоб виміряти якість води у громадах цих областей. 
Експедиція триватиме з травня до липня 2021 р. 
Наша команда відвідає сільські громади, 
що перебувають у річкових басейнах Дніпра 
та Південного Бугу у  Чернігівській,  Сумській, 
Київській, Черкаській, Хмельницькій, 
Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, 
Миколаївській та Херсонській областях. 

Публікація підготовлено в рамках проєкту «Перспективи сталого розвитку сільських 
територій» у співпраці з ДРА та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ 
Федеративної Республіки Німеччини. Погляди, наведені в цьому документі, є позицією 
авторів і не обов`язково мають трактуватися як офіційна думка донорів.

Наклад 110 шт.
Розповсюджується безкоштовно
Дизайн: Ольга Павленко 
Друкарня: ТОВ «Перша Чесна Друкарня»

еcoaction.org.ua 

info@ecoaction.org.ua
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Контакти: 

ЩО ДАЛІ? 

У тих місцях, де під час виїздів буде виявлено значне 
перевищення, ми візьмемо додаткову пробу води 
для дослідження у спеціалізованій лабораторії 
для перевірки точності результатів та більш 
детального аналізу.  

Дані аналізів якості води з Експедиції, а також 
від ініціативних груп з регіонів та громад, 
що продовжуватимуть самостійні спостереження, 
додаються до інтерактивної онлайн мапи.  

ЩО ДОСЛІДЖУЄМО?  

За допомогою набору експрес-тестів 
для вимірювання якості прісної води 
ми визначаємо такі показники:   

Мідь Cu  
Залізо Fe 
Магній Mg  
Калій K  
Фосфати РО4  
та інші   

Жорсткість 
pH
Амоній NH4  
Нітрити NO2  
Нітрати NO3 
Кисень O2    


