
     Вода є надзвичайно важливим ресурсом, 
без якої не може обійтися жодна людина і 
жодна країна.  
     22 березня – Всесвітній день води, 
проведення якого започатковано у 1992 році 
Генеральною Асамблеєю Об'єднаних Націй з 
метою привернення уваги до проблем, 
пов'язаних з водним фактором. 
 

 
 
     Вода використовується людиною не лише 
для своїх індивідуальних потреб, її 
використовують усі можливі відомства.  
    У минулому, коли проблеми 
водозабезпечення не були такими актуальними, 
використання води могло здійснюватись 
окремими галузями незалежно одна від одної. 
Інтегратором різних видів господарського 
використання водних ресурсів стали називати 
водне господарство. 
     Головне завдання цієї галузі – планомірне 
забезпечення населення і галузей економіки 
водою відповідної якості та необхідної 
кількості. 

     Основні підгалузі водогосподарського 
комплексу – це водопостачання населених 
пунктів, промисловості, сільськогосподарського 
виробництва, в тому числі зрошення земель та 
обводнення посушливих районів, 
гідроенергетика, рибне господарство, водний 
транспорт і рекреація. 
     На водогосподарські організації покладено 
експлуатацію водогосподарських об'єктів, 
зокрема захисних дамб і гребель водосховищ, 
насосних і компресорних станцій, шлюзів-
регуляторів тощо. 
     Розвиток промисловості й сільського 
господарства, прискорені темпи житлово-
комунального будівництва у нашій країні 
зумовили підвищене споживання водних 
ресурсів та сприяли посиленню уваги до галузі 
водного господарства. 
     Проблеми навколишнього середовища і 
зокрема водних ресурсів турбують всіх нас. Ми 
не повинні бути байдужими і не наносити 
шкоди природі, повинні берегти і примножувати 
її багатства і пам'ятати пророче слово 
В.Скуратівського: "Не зміліють джерела 
України, якщо ми не зміліємо душею".  

 

 
 
     З давніх - давен вода, як і інші природні 
стихії, була об'єктом поклоніння наших 
пращурів. Літописи згадують про поклоніння 
джерелам, струмкам. Традиції пращурів 
вшанування джерел та річок відстежуються у 
багатій пісенній культурі України. У містах і 
селах зберігаються святі криниці з цілющою 
водою, які й досі користуються великою славою 
серед людей. 
 
 
     Досліджено, що 70% земної поверхні вкрито 
водою, 97,5% - це солона вода. З решти 2,5% 
прісної води, майже 68,7% - замерзла вода 
крижаних шапок і льодовиків. Тільки один 
відсоток від загального обсягу водних ресурсів 
планети доступний для використання людиною. 
     Вода - це наша культура і основа життя на 
землі. Воді належить найважливіша роль у 
виникненні життя, у формуванні фізичного, 
хімічного середовища, клімату і погоди на 
нашій планеті. 



     22 березня 2016 року Всесвітній день води 
проходить під гаслом «Вода і робочі місця». 
     У резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
державам запропоновано проводити в цей день 
заходи, присвячені збереженню і освоєнню 
водних ресурсів. 
     Водне господарство України тісно пов’язане 
з усіма галузями народного господарства і 
впливає на розвиток і розміщення продуктивних 
сил.  
     Воно має вирішальне значення в 
забезпеченні необхідних соціальних і побутових 
умов життя населення.  
     Всі функції, які пов’язані з регулюванням 
водних ресурсів, їх збереженням, 
використанням і відведенням використаної 
води, а також із запобіганням руйнівної дії вод, 
тісно переплетені між собою.  
 

 

 

 

 

    Вода, наче невсипуща трудівниця, бере участь 
у всіх сферах нашої господарської діяльності і 
робить життя більш легким і приємним. Кожен 
із нас повинен дбайливо ставитись до природи, 
раціонально використовувати водні ресурси. Це 
не лише покращить екологічну ситуацію, але й 
створить прекрасний настрій, принесе 
величезне моральне задоволення, викличе 
почуття поваги до себе та інших.  
     Посадити деревце, розчистити джерельце - 
ось завдання кожної людини ще з дитинства. 
Пригадаймо як говорив про це М.Рильський  
 
Щоб росли ми, щоб цвіли ми,  
Щоб садами ще й рясними  
Цвів навколо вільний світ.  
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