
Ресурсно-аналітичний центр 
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Якість води  
та управління водними ресурсами



Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом містить шість ди-
ректив ЄС у сфері якості води та управління водними ресурсами (включаючи 
морське середовище), які Україна має впровадити. 

Одна з основних цілей такого законодавства – покращення якості питної води 
для людей. Впровадження цих директив також забезпечить в Україні сучасну 
водну політику, зокрема у сфері управління річками, міськими стічними водами, 
морським середовищем, сільськогосподарським  забрудненням вод та павод-
ками. 

Законодавство ЄС Що має імплементувати Україна?

Директива № 91/271/ЄЕС про 
очистку міських стічних вод 

Директива № 98/83/ЄС про 
якість води, призначеної для 
споживання людиною

Директиви № 91/676/ЄС про 
захист вод від забруднення, 
спричиненого нітратами з 
сільськогосподарських джерел

Директива № 2000/60/ЄС про 
встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у сфері водної 
політики 

Директива № 2007/60/ЄС 
про оцінку та управління ризиками 
затоплення

Директива № 2008/56/ЄС про 
встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у сфері екологічної 
політики щодо морського середовища



55Україна – вододефіцитна країна. У радянські часи 
водні екосистеми були практично зруйновані, біль-
шість річок залишаються зарегульованими, функці-
онують сотні штучних водойм. Переважна більшість 
міст не має дощової каналізації, очисні каналізаці-
йні споруди – застарілі. Все це катастрофічно впли-
ває на якість водних ресурсів та питної води. Бага-
то мешканців України не довіряють водопровідній 
воді і змушені купувати бутильовану воду.

В останні роки в Україні було прийнято низку нових 
законів та інших нормативно-правових актів для 
імплементації директив ЄС у цій сфері. У першу чер-
гу це стосується впровадження басейнового управ-
ління водними ресурсами та створення басейнових 

рад у кожному річковому басейні. Значні зміни 
відбулись у сфері боротьби з наслідками павод-
ків, очистки міських стічних вод, удосконалюються 
стандарти питної води.

Поки що незадовільною є політика у сфері боротьби 
із забрудненням вод нітратами від сільського госпо-
дарства та у сфері охорони і використання морсько-
го середовища Чорного та Азовського морів.

Ситуація і законодавство в Україні 

161 м3 /особу свіжої 
води споживається в 

Україні щорічно

80% домогосподарств 
обладнано каналізацією 

Системою дощової 
каналізації  в Украї ні  

обладнано лише 7% із 99,4 
тис. км. вулиць

У 15 областях України понад 
950 тисяч людей у 1300 

населених пунктах користувалися 
привізною водою 

У Києві не каналізовано 
346 вулиць, де мешкає близько 

30 тисяч киян  



Економити воду у побуті: 

 користуватись душем, а не ванною

 вимикати воду, коли чистите зуби або голитесь

 встановити дворежимний зливний бачок

 купувати екологічно безпечні засоби гігієни та побутову хімію

 намагатись завантажувати повністю пральну чи посудомийну машину

Не бути байдужими до забруднення озер чи річок – робити зауваження порушникам або 
повідомляти до поліції

Підтримувати громадські організації чи групи, які займаються охороною водних ресурсів. Приєдну-
ватись до їх мереж та сторінок у соціальних мережах, щоб дізнатись, чим ви можете їм допомогти, 
наприклад стати волонтером на день

Вимагати і підтримувати державні ініціативи, спрямовані на збереження водних ресурсів!

Чисті річки, озера, ставки 

Висока якість, безпечність та доступність питної води

Готовність до паводків та зменшення їх негативних наслідків

Зменшення забруднення вод та продуктів харчування нітратами

Зниження ризиків спалахів інфекційних захворювань

Сприяє інвестиціям у системи водопостачання та очистки стічних вод

Участь громад в управлінні водними ресурсами

Сучасне управління прісноводними ресурсами

Сучасна стратегія управління та охорони морськими ресурсами

Чисті та безпечні для відпочинку пляжі

Соціальна рівність у доступі до питної води та послуг каналізації

Що дає імплементація законодавства ЄС? Що я можу зробити вже зараз?

В Європейському 
Союзі у 99% випадків 

вода, яку споживає 
населення, відповідає 
мікробіологічним та 
хімічним стандартам  

Водна політика ЄС – це 
розвиток сучасного водного 
сектору, де задіяно понад 

900 малих та середніх 
підприємств та 500 000 

робочих місць

ЄС прагне зменшити 
споживання населенням 

бутильованої води, 
що зекономить 

домосподарствам близько 
600 млн. євро щорічно та 

сприятиме зменшенню 
забруднення довкілля 

пластиком



Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона 
довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту 
«Громадська синергія», під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС. Її зміст є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» і не 
обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Завантажити цю та 
інші брошури можна 
за посиланням

Завантажуйте на www.rac.org.ua
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