
 

 

22 березня - Всесвітній день води 

(Всесвітній день охорони водних ресурсів) 

 

«Не можна сказати, що вода необхідна для 

життя:вона і є життя» 

                              Антуан де Сент-Екзюпері 

 

 

22 березня Україна та весь світ 

святкують Всесвітній (Міжнародний) День 

води, який був запроваджений Генеральною 

Асамблеєю ООН в 1992 році. 

 

Але це не просто свято… Метою цього  

свята є не тільки звеличування Води - 

основи всього живого, але й  заклик людей 

згадати про важливу роль води в житті 

кожної людини і всього живого на планеті. В 

цей день не тільки піднімаються 

найголовніші екологічні проблеми, але і 

вживаються конкретні заходи щодо їх 

ліквідації. 

 

Тому, до 22 березня  Організація по 

захисту навколишнього середовища 
звернулася до всіх країн з проханням 

приділяти більше уваги питанню захисту 

водних ресурсів та запроваджувати на 

національному рівні заходи, спрямовані для 

освоєння та збереження водних ресурсів. 

 
Поширення актуальної інформації, з 

якими стикаються мешканці різних країн, 

допомагає знайти спільні шляхи вирішення 

найважливіших проблем, які впливають на 

якість життя на Землі. 

 

Вода відноситься до невичерпних 

ресурсів, завдяки можливості опріснення. 

Всі її запаси — у твердому, рідкому і 

газоподібному вигляді, складають один з 

найважливіших природних ресурсів Землі. 

 

 
 

Їх поділяють на: 

- поверхневі: океанічні води, моря, басейни 

річок  і озер; 

- підземні (грунтові, міжпластові) і штучні 

водойми;  

- льодовики і пари атмосфери; 

- вода, що міститься в живих організмах та 

рослинах. 

 

Прісна вода вважається найбільш 

цінним ресурсом — вона є найбільш 

використовуваною, при цьому на її частку 

припадає лише 3 % від загальної кількості.  

 

Незважаючи на те, що вчені знайшли 

спосіб опріснення солоних вод, нестача 

питної води у багатьох країнах є однією з 

найбільш нагальних проблем.  

 

В даний час використання питної води, 

а також в санітарних цілях, недоступне для 

мільярдів жителів нашої планети. Не 

випадково, ООН виділяє цю проблему як 

одну з найбільш важливих і потребують 

вирішення спільними зусиллями. 

 

У майбутньому  дефіцит води 

торкнеться майже половини  населення 

планети. Щорічно запаси водних ресурсів 

виснажуються, а потреба в них продовжує 

збільшуватися. Ця проблема не могла не 

залишитися непоміченою, в результаті чого і 

було прийнято рішення створити єдине 

свято, покликане знайти оптимальне 

рішення. 

 

За традицією в цей день 

організовуються різні заходи для залучення 

уваги громадськості. Екологічні компанії та 

фонди влаштовують цікаві фестивалі та 



 

 

акції масового характеру. У школах та інших 

навчальних закладах проходять відкриті 

уроки і лекції, у містах влаштовуються 

мітинги та інші громадські акції: суботники 

з прибирання територій у парках і відкритих 

водоймах та ін.  

 

Починаючи з 2000 року, кожний 

Всесвітній  день води присвячується певній 

темі. У 2019 році  Всесвітній день води 

проходить під гаслом «Вода - для всіх», в 

якому зосереджена увага на важливості 

загального доступу до чистої води та 

питаннях збалансованого управління 

водними ресурсами. 

 

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.  

Для кожної людини в цей день 

з’являється реальна можливість не тільки 

привернути увагу до проблеми, але й взяти 

безпосередню участь у вирішенні 

актуальних проблем. 22 березня кожен 

повинен замислитися над більш 

раціональним використанням питної води, 

взяти участь в акціях проти забруднення 

середовища і внести свою лепту у спільну 

справу. 

  

«Ми пізнаємо цінність води лише коли 

колодязь пересихає» 

                               Бенджамін Франклін 
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