
 

 

господарства повинні бути залучені, а саме 

фермери, промисловці, а також окремі особи. 

Відповідальність, водозберігаюча поведінка і 

зниження використання забруднюючих 

речовин в сільському господарстві можуть 

уповільнити зникнення водних ресурсів і 

зміни в екосистемах. 

Також повинні проводитись колективні 

заходи. Необхідно взятися за компонувальні 

рішення і водокористування. Регулювання 

природного річкового стоку, здійснення 

помірних змін і адаптація споживання води до 

її забезпеченості можуть мати більш стійкий і 

ефективний вплив, ніж збільшення 

навантаження на ресурс, що призводить до 

короткострокових рішень. Всі сторони повинні 

продуктивно співпрацювати, щоб 

забезпечувати узгоджене і екологічно безпечне 

управління водою. 

Вода - основа життя. Без неї неможливе 

існування жодної з відомих форм живих істот - 

рослин, тварин, бактерій і інших. Людина 

також не може прожити без води. Наше тіло на 

80% складається з цієї унікального речовини, 

у водному середовищі відбуваються всі 

обмінні процеси в організмі. 

 

 

Вода потрібна нам кожного дня - ми 

використовуємо її для пиття, приготування їжі, 

миття, охолодження, нагрівання та майже на 

кожному етапі виробництва товарів. 

Вода – природна і лікувальна, столова і 

мінеральна, технічна і питна – така різна й 

водночас незамінна. 

 

А вода це справжнє диво! 

Як прожити без води? 

З нею ми завжди щасливі, 

З нею в нас нема біди. 

Є вода — ростуть рослини: 

Ліс, сади, рясні поля. 

Це чудово для людини 

І радіє вся Земля. 

Плавають в водичці діти, 

Риби у воді живуть. 

Розцвітають в лузі квіти. 

І рясні дощі ідуть. 

Кругообіг повсякчасно 

На Землі вода веде. 

Тож з водою всім прекрасно 

І біди нема ніде! 
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Щороку 22 березня відзначається 

Всесвітній день води, як день спостережень за 

водою, проведення якого започатковано у 1992 

році Генеральною Асамблеєю Об'єднаних 

Націй. 

Вода бере участь у формуванні рельєфу 

місцевості. Вона – головний чинник, що 

зумовлює клімат Землі та є середовищем 

існування багатьох організмів. 

Значення води важко з чимось 

порівняти, оскільки, дякуючи цій унікальній 

природній речовині, існує життя на Землі. Тож 

вода насправді безцінна. 

 

 
 

Чиста вода є найціннішим природним 

ресурсом. Цей унікальний дарунок природи є 

невід’ємною частиною нашого буття. Ми не 

уявляємо свого існування без річок, озер, 

морів, океанів. Сьогодні люди усвідомлюють 

обмеженість та вразливість водних ресурсів і 

однією з екологічних проблем є нераціональне 

їх використання. Тому захист і збереження 

водних ресурсів – це відповідальність кожного 

з нас перед собою та майбутніми поколіннями. 

Доступ до чистої води та санітарії є 

фундаментальним питанням людської гідності 

і прав людини. 

Для людини дуже важливо пити чисту 

воду - це одна з основних складових здоров'я, 

як і чисте повітря, здорова їжа і фізична 

активність. 

 

 
 

22 березня 2018 року Всесвітній день 

води проходить під гаслом «Природа для 

води», в якому зосереджена увага на 

важливості загального доступу до чистої води 

та питаннях збалансованого управління 

водними ресурсами. 

Життєво необхідні для нас водні 

ресурси виявилися виключно життєстійкими, 

але вони дедалі більше стають вразливішими, 

опиняючись під загрозою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиста вода стала дефіцитною і 

ставатиме ще більшим дефіцитом з 

активізацією процесу зміни клімату.  

Необхідною передумовою ефективного 

управління водними ресурсами є забезпечення 

належного фінансування, надання прав на 

здійснення відповідної водогосподарської 

діяльності. Важливим інструментом 

раціонального використання водних ресурсів є 

належне управління на основі економічного 

механізму. До державного управління водними 

ресурсами залучаються й громадські 

організації та органи місцевого 

самоврядування. З метою розв’язання наявних 

водних проблем у країні розробляють і 

реалізовують цільові державні та регіональні 

програми, спрямовані на раціональне 

використання водних ресурсів, забезпечення 

високих екологічних стандартів, послаблення 

шкідливої дії вод та підвищення безпечності 

гідротехнічних споруд. 

 

 
 

Вода - це життя, і вона необхідна для 

всіх екосистем. Природа грає роль 

регулювання і очищення водних ресурсів, тим 

самим сприяючи поліпшенню забезпеченості 

водою і її якості. 

Прості щоденні дії можуть мінімізувати 

можливі перешкоди для явищ, які загрожують 

водним ресурсам. Всі сторони водного 




