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УПРАВЛІННЯ ПІДЗЕМНИМИ ВОДАМИ В УКРАЇНІ:  
ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

Вступ. Підземні води забезпечують суспільство 
життєво-необхідними соціальними, економічними та 
екологічними чинниками і можливостями, відіграючи 
ключову роль у боротьбі з бідністю, забезпеченні про-
довольчої безпеки, зайнятості населення, сталості со-
ціально-економічного розвитку, а також стійкості  
суспільства та економіки до різноманітних викликів. 
Відмічається тенденція щодо зростання залежності 
економічних систем від підземних вод в міру зни-
ження якості поверхневих вод, розвитку технологій 
виробництва та видобутку підземних вод, а також  
зростання населення Землі. За оцінками ООН поло-
вина загального обсягу підземних вод спрямовується 
на побутові цілі, а 25% підземних вод витрачається на 
полив та зрошення. Цей природний ресурс вважається 
недостатньо дослідженим та недооціненим, як наслі-
док, незадовільно керованим. Це обумовлює численні 
зловживання в процесі водокористування, у тому  
числі, через забруднення та неконтрольований видо-
буток для приватних та виробничих потреб [1].  

Актуальність. Підземні води є ключовим природ-
ним ресурсом, що підтримує сталий економічний  
розвиток та добробут людей [2]. Найбільшою перева-
гою підземних вод є їх стійкість до змін клімату, оскільки 
на їхню якість прямо не впливають опади [3]. Крім 
того, використання підземних вод потребує менших 
витрат енергії порівняно із забором поверхневих вод. 

Попит і пропозицію прісної води детермінують 
зміни клімату, повені та посухи, збільшення інтен- 
сивності випаровування, підвищення рівня моря в ре-
зультаті танення льодовиків, зміни режимів опадів. За-
доволення зростаючого попиту на воду на основі за-
безпечення вільного доступу та раціонального вико- 
ристання водних ресурсів і санітарії для усіх включено 
до переліку Цілей Сталого Розвитку окремим пунктом 
(№6) [4].  

Проблемам управління підземними водами, у 
тому числі щодо надійного водопостачання, їх охо-
рони та збереження для майбутніх поколінь, присвя-
чені праці провідних зарубіжних дослідників, зокрема, 
А. Артінгтона, Д. Дж. Лапворта, Р. Свонсона, а також 
вітчизняних вчених М. Дробнохода, В. Лялька, М. Ог-
няника, А. Сухореброва, В. Шестопалова та інших. 
Однак, незважаючи на значний обсяг напрацювань у 
цій сфері, зміни клімату, що супроводжуються зни-
женням якості води через її забруднення, зменшенням 
водяних горизонтів підземних вод, обумовлюють акту-
альність досліджень, спрямованих на розробку та об-
ґрунтування заходів щодо підвищення ефективності 
управління підземними водами.  

Мета дослідження полягає у розробці та обґрун-
туванні пропозицій щодо удосконалення управління 
підземними водами в Україні. Досягнення мети перед-
бачає виконання ряду завдань, а саме: розкрити ос- 
новні теоретико методологічні аспекти управління  
підземними водами, виявити основі чинники, що при-
зводять до погіршення стану підземних вод, дослідити 
світовий досвід вирішення цих проблем та обґрунту-
вати пропозиції, що дозволять покращити управління 
підземними водами в Україні. 

Виклад основного матеріалу статті. Виділяють де-
кілька основних проблем, які впливають на ресурси 
підземних вод. Це зміна клімату, дефіцит води та ви-
снаження запасів підземних вод унаслідок їх інтен- 
сивного видобутку, залежність екосистем від підзем-
них вод, а також забруднення навколишнього середо-
вища, у тому числі твердими побутовими відходами 
(пластик, поліетилен тощо) і токсичними речовинами. 
Зміна клімату впливає на системи підземних вод без-
посередньо, через зміни водного балансу на поверхні 
Землі, та опосередковано, через зміни у заборі підзем-
них вод, коли суспільства реагують на зміни в доступ-
ності прісної води [5]. 

Підземні води виконують ряд функцій, що де- 
термінуються їх місцерозташуванням та глибиною за-
лягання, а також еволюцією природних і антропоген-
них процесів (табл. 1).  

Таблиця 1 
Основні функції підземних вод 

Функція Зміст 

Функція 
водопоста-
чання 

Видобуток підземних вод для потреб
життєдіяльності та виробництва 

Регулююча 
функція 

Буферна здатність водоносних гори-
зонтів регулювати режими кількості 
та якості підземних водних систем 

Функції 
підтримки 

Підтримка екосистем, що залежать 
від підземних вод, а також інших 
екологічних об’єктів, що пов’язані з 
підземними водами 

Культурна 
функція 

Пов'язана із дозвіллям, традиціями, 
релігією або духовними цінностями, 
які асоціюються з конкретними ді-
лянками, а не з водоносними гори-
зонтами 
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Якість підземних вод (природна та залежна від 
впливу людини), їх температура та обсяги (об’єм, рі-
вень, потік та їх зміна в часі) закладаються в основу 
управління підземними водами. Залежність від підзем-
них (ґрунтових) вод розділяють на постійну, сезонну 
та випадкову. Підземні води взаємодіють із поверхне-
вими водами (море, лиман, річка, струмок, озеро, во-
досховище, ставок, канал, водоносний горизонт), 
впливаючи на їх екологічний стан та біорізноманіття. 
Інтенсивність такої взаємодії має календарний ефект, 
тобто залежить від сезонності, і може з часом зазна-
вати значних змін [6].  

Системи підземних вод тісно пов'язані з поверх-
невими водами, землею, кліматом та екосистемою. 
Неконтрольоване відкачування ґрунтових вод призво-
дить до виснаження родовища, його зменшення, що є 
загрозою для водних екосистем, особливо у довгостро-
ковій перспективі [7]. Збільшення солоності через 
штучно піднятий рівень підземних вод у результаті не-
раціонального землекористування (наприклад, ви- 
рубка лісів) або надмірне зрошення, можуть призвести 
до деградації екосистеми, зниження обсягів вироб- 
ництва та якості сільськогосподарської продукції, еро-
зії ґрунту, змін біогеохімічного циклу та зменшення 
накопичення вуглецю [8]. Водночас органічні забруд-
нювачі та продукти їхнього розпаду, що потрапляють 
у підземні води, можуть спричинити проблеми зі здо-
ров’ям, впливаючи на розвиток і репродуктивність 
людей, дикої природи та екосистем [9]. 

Раціональне використання, збереження та захист 
підземних вод та екосистем, що формуються навколо 
водних джерел, забезпечується за рахунок підвищення 
ефективності управління підземними водами на ос-
нові сумісного управління водою та землею, впро- 
вадження узгоджених та збалансованих природничих 
рішень, що спрямовані на посилення захисту екосис-
тем [10]. Означене досягається на основі покращення 
картографії підземних вод та моніторингу їх викорис-
тання із застосуванням сучасних цифрових, геолого-
розвідувальних та управлінських технологій, а також 
збору стоків, фільтрації берегів річок та біоремедіації 
ґрунтових вод на місці [11]. Захист підземних вод здій-
снюється за такими основними напрямками:  

(i) підтримання кількості ресурсів і захист їх яко-
сті на основі усуненні вразливостей системи підземних 
вод або водоносного горизонту до виснаження, осі-
дання, деградації або забруднення;  

(ii) захист джерел навколо окремих ділянок за-
бору підземних вод, таких як свердловини або коло-
дязі, з акцентом на захист від забруднення [12]; 

(iiі) моніторинг за кількістю, часом і якістю по-
токів прісної води та рівнями, що необхідні для утри-
мання водних екосистем у відповідності до затвердже-
них екологічних та техніко-економічних нормативів 
[13]. Наприклад, Водна Рамкова Директива Європей-
ського Союзу встановлює порогові значення кількості 
та якості підземних вод [14]. 

У більшості країн світу підземні води є єдиним 
способом водопостачання сільського населення, яке 
не охоплене магістральними водопроводами. За оцін-
ками ЮНІСЕФ/ВООЗ близько 11% населення Пла-
нети не мають доступу до базових послуг з водопоста-
чання. Тому, неглибока свердловина, що обладнана 
ручним насосом малої потужності, відіграє важливу 
роль у забезпеченні водопровідними послугами озна-
ченої категорії населення. Відповідно, будівництво та 

експлуатація приватних мереж водопостачання потре-
бує підвищеної уваги з боку державних регуляторів. 
Оскільки недогляди у цій сфері можуть призводити до 
екстремального зниження рівня підземних вод, їх за-
бруднення та осідання землі [15]. 

У промисловості підземні води використовуються 
для різних цілей, включаючи виробництво, обробку, 
мийку, розведення, охолодження та транспортування 
продуктів. Особливо це стосується галузей, у яких вода 
використовується на всіх етапах виробництва готової 
продукції, у тому числі для миття та очищення про- 
дуктів наприкінці виробництва з метою видалення за-
лишків технологічних хімікатів [16]. Металургійні за-
води використовують 30 м3 води на тонну сталі, наф-
топереробні заводи — 1,5 м3 води для переробки  
1 м3 сирої нафти. У текстильній промисловості для во-
логої обробки 1 кг бавовняної тканини потрібно 250-
350 літрів води, у дубильній промисловості — 170- 
550 літрів на шкіру [17]. Підприємства-виробники на-
поїв та мінеральної води використовують підземні 
води як сировину. Тому, джерела мінеральних вод (во-
доносні горизонти) потребують особливого захисту від 
будь-якого типу мікробіологічного та хімічного за- 
бруднення. 

Зростання обсягів споживання питної води на 
душу населення, підвищення температури навколиш-
нього середовища, стимулює прискорення темпів ур-
банізації, породжуючи низку проблем для забезпе-
чення просторового розвитку у містах. Адже, міська 
каналізація та дренажні споруди впливають на швид-
кість і якість поповнення підземних вод, вразливість 
до забруднення водоносних горизонтів фекаліями, 
твердими відходами, нітратами, побутовими хіміка-
тами, фармацевтичними препаратами та патогенними 
організмами. Означене детермінує зростання ризиків 
захворювання населення через патогенні мікроорга- 
нізми та токсини внаслідок контакту людей із забруд-
неними стічними водами. 

Серед основних проблем використання підзем-
них вод для водопостачання у містах виділяють: 

 абсолютну обмеженість ресурсів у випадку ве-
ликих міст; 

 часте погіршення якості, що викликане незадо-
вільною санітарію на місцях; 

 тенденції до надмірного використання ресурсів
підземних вод у межах міських територій, де розташо-
вані підприємства водопостачання, що може супро- 
воджуватися просіданням землі та впливати на інфра-
структуру міста, а також проникнення солоної води у 
прибережних зонах;  

 наявність підвищених рівнів природних забруд-
нень (наприклад, миш'яку та фтору) у деяких підзем-
них водах [18].   

Нарощування інтенсивності використання при-
ватних колодязів для міського самозабезпечення де- 
термінується нерозвиненістю магістральних систем 
водопостачання, а також намаганням ухилятися від 
плати за використання води на рівні домогосподарств 
та малих фермерських підприємств. За оцінками екс-
пертів, вартість будівництва приватної свердловини в 
більшості гідрогеологічних умов коливається в межах 
2-20 тис. дол. США, та 30-45 тис. дол. США для гли-
боких свердловин 200-300 м. Однак така практика 
знижує тиск у централізованих мережах водопоста-
чання, що негативно відображається на фінансовому 
стані комунальних підприємств [19]. 
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В сільському господарстві підземні води вико- 
ристовуються переважно для полива та зрошення. Так, 
вирощування 1 кг бананів потребує приблизно 790 літ-
рів, яєць — 200 л, 1 л молока — 11,3 тис. л, 1 кг пше-
ниці потребує близько 1,5 тис. літрів води, а на 1 кг 
яловичини потрібно 15 тис. л, шоколаду — до 18 тис. 
літрів води [20].  

Потребу у воді для сільських поселень задоволь-
няють свердловини малого діаметру, викопані коло-
дязі або інші джерела, забір води з яких здійснюється 
ручними насосами або невеликим моторизованим на-
сосним обладнанням малої потужності (0,2—1,0 л/сек). 
Такі джерела водопостачання встановлюються біля бу-
динків, а свердловини бурять на власних присадибних 
ділянках. Проблема полягає у тому, що побудова таких 
джерел пов'язана із зростанням ризиків порушення са-
нітарних та гігієнічних нормативів у випадку забору 
поверхневих вод унаслідок потрапляння у малу мережу 
водопостачання забрудненої води із патогенними ор-
ганізмами. Адже, дезінфекційна обробка на рівні села 
здійснюється нечасто. Співіснування каналізації та во-
допостачання підземними водами є іншою пробле-
мою, особливо щодо неглибоких джерел (до 3 м) у гу-
стонаселених пунктах, у яких недорозвинені або вза-
галі відсутні системи водоочищення та дезінфекції. 

Серед основних екологічних проблем, що пов'я-
зані з експлуатацією підземних вод, виділяють: 

 осідання ґрунту внаслідок ущільнення водонос-
них пластів і матеріалів водоносного горизонту, що 
спричиняє серйозні осідання фундаментів будівель  
і підвищений ризик затоплення в прибережних містах 
у результаті надмірної експлуатації та падіння рівня 
ґрунтових вод міських водоносних горизонтів;  

 підтоплення підземними водами, що викликає
затоплення або підняття заглиблених споруд (глибокі 
підвали, транспортні тунелі тощо), що виникають  
через відтік підземних вод після припинення їх відка-
чування з міських водоносних горизонтів. 

Оскільки підземні води тісно пов'язані із правом 
власності на землю, вертикальне державне управління 
цим ресурсом є ускладненим та має ряд особливостей. 
Як правило, регулятори встановлюють правила та про-
цедури використання підземних вод на основі:  

 доступу до води для задоволення основних по-
треб людини як одного з її прав;  

 забезпечення доступності підземних вод як дже-
рела засобів для існування, а також з метою дрібно- 
масштабного виробничого використання;  

 регулювання землекористування, що визна-
ється несприятливим для природних процесів попов-
ненням та витрачанням підземних вод;  

 регламентації створення та діяльності асоціацій
користувачів підземних вод з метою розподілу, конт-
ролю виконання та нормативного закріплення відпо-
відних обов'язків. 

Модель державного регулювання використання 
підземних вод у багатьох країнах світу є схожою і скла-
дається з двох рівнів. На перщому рівні розташовані 
спеціалізовані національні агентства, на другому — ор-
гани місцевого самоврядування. 

Національні агентства відповідають за: 
 регулювання забору підземних вод;
 координацію щодо використання підземних вод

між підприємствами водопостачання, екологічними 
агентствами та муніципальними органами влади, а  

також місцевими організаціями користувачів підзем-
ними водами; 

 ефективність механізмів моніторингу підземних
вод та забезпечення дотримання еколого-економічних 
нормативів і норм; 

 підтримку операційних заходів у транскордон-
них водоносних горизонтах. 

До повноважень органів місцевого самовряду-
вання належить:  

 забезпечення функціонування місцевої системи
дозволів на воду; 

 координація та управління поводженням з твер-
дими відходами та стічними водами для захисту під- 
земних вод; 

 консультування та підтримка запобігання за-
брудненню ґрунтових вод. 

За визначенням FAO управління підземними во-
дами включає сприяння відповідальним колективним 
діям для забезпечення контролю, захисту та соціально 
стійкого використання ресурсів підземних вод і водо-
носних систем на благо людства та залежних від нього 
екосистем. Ефективне управління організовується на 
основі розвитку інституційної структури, комплексної 
правової бази із чіткою структурою стимулів, префе-
ренцій та покарань, контролю за забором підземних 
вод і запобігання погіршенню їх якості, забезпечення 
сталого постачання прісної води та збереження бажа-
них умов навколишнього середовища та екосистеми, 
які залежать від підземних вод, а також політики, що 
орієнтована на забезпечення збереження ресурсного 
потенціалу як окремої юрисдикції, так і Планети в ці-
лому [21]. 

У більшості країн світу підземні води перебува-
ють у державній власності, а їх видобуток і викорис-
тання базуються на адміністративних правах, таких як 
індивідуальні дозволи, ліцензії чи концесії, які в бага-
тьох юрисдикціях надаються на строковій основі і ква-
ліфікуються щодо обсягів і ставок видобутку. Проте у 
країнах із значною кількістю населення, зокрема, Ін-
дії, Пакистані, Філіппінах та більшості штатів США, 
підземні води вважаються приватною власністю і 
прив’язуються до права на землю [22]. 

У багатьох кранах світу заходи щодо запобігання 
забрудненню підземних вод включають: заборону або 
обмеження певної діяльності із використанням під- 
земних вод, що призводить до їх забруднення; обме-
ження використання пестицидів, гербіцидів і добрив; 
обмеження певних моделей користування підземними 
водами; зниження інтенсивності випасу тварин; ре- 
культивації земель сільськогосподарського призна-
чення; управління водовідведенням. Скидання ток- 
сичних речовин у водні об'єкти або в землю законо-
давством багатьох країн світу визнається криміналь-
ними правопорушеннями чи злочинами [23]. 

Відмічається загальносвітова тенденція щодо  
удосконалення законодавчої бази управління підзем-
ними водами у багатьох країнах світу. Управління  
підземними водами намагаються прирівняти до режи-
мів регулювання поверхневих вод, захищаючи кіль-
кість і якість, а також залучаючи зацікавлені сторони 
для збалансування приватних і суспільних інтересів 
[24]. 

Відправною точкою в аналізі стану використання 
підземних вод має бути огляд основних пропорцій та 
співвідношень щодо споживання води в розрізі окре-
мих країн (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Основні показники, що використовуються для оцінки водних ресурсів в розрізі окремих країн світу, км3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Індія 647,5 38,8 90,4 2,2 7,4 1352642,3 66,0 411,5

Китай 591,8 18,1 64,4 22,3 13,3 1459377,6 40,0 152

США 444,4 25 39,7 47,2 13,1 327096,3 17,7 33,3

Індонезія 222,61 15,5 85,2 4,1 10,7 267670,5 44,5 139,6

Пакистан 192,74 33,3 94,0 0,8 5,3 212228 59,9 266,6

Російська Федерація 104,88 50 28,8 44,8 26,5 145734 25,3 8,5

Іран  
(Ісламська Республіка) 

92,95 57,1 92,2 1,2 6,6 81800,2 25,2 46,9

Мексика 88,84 39,2 75,7 9,5 14,7 126190,8 20,6 64,2

Японія 79,3 11,1 67,7 13,9 18,4 127202,2 8,4 336,6

Єгипет 77,5 8,4 79,2 7,0 13,9 98423,6 57,9 98,3

Бразилія 64,61 26,1 58,1 15,8 26,1 209469,3 13,5 24,6

Туреччина 61,09 26,5 84,3 5,0 10,7 82340,1 24,7 104,8

Узбекистан 58,904 0,8 92,3 3,6 4,1 32476,2 49,4 72,3

Таїланд 57,307 17,1 90,4 4,8 4,8 69428,5 49,9 135,3

Аргентина 37,69 30,1 73,9 10,6 15,5 44361,2 8,2 16

Бангладеш 35,87 79,4 87,8 2,1 10,0 161376,7 65,3 1093,6

Канада 35,598 4,4 7,5 78,5 14,0 37074,6 18,5 3,8

Іспанія 31,224 20,5 65,2 19,1 15,7 46692,9 19,6 92,3

Республіка Корея 29,2 12,7 58,9 16,4 24,6 51172 18,5 510,1

Туркменістан 27,865 1,1 94,3 3,0 2,7 5850,9 48,4 12

Франція 27,003 21 10,9 69,1 20,0 64990,5 19,6 118,4

Німеччина 24,443 24,4 1,4 62,1 36,5 83124,4 22,5 232,7

Саудівська Аравія 23,9951 99,1 79,7 5,9 14,4 33702,8 16,1 15,7

Афганістан 20,282 15 98,2 0,8 1,0 37171,9 72,9 56,9

Азербайджан 12,165 17,2 92,4 4,3 3,3 9949,5 44,2 114,9

Австралія 11,5835 5 69,3 17,5 13,3 24898,2 13,9 3,2

Україна 10,705 10,9 41,6% 36,5 22,0 44246,2 30,5 73,3

Греція 10,122 61,5 80,1% 3,2 16,7 10522,2 22,2 79,7

Нова Зеландія 9,875 26 65,2% 24,1 10,7 4743,1 13,5 17,7

Таджикистан 9,7737 5,1 75,5% 16,5 8,0 9100,8 72,9 64,4

Польща 9,6 18,4 13,8% 64,9 21,2 37921,6 40,1 121,3

Об'єднане Королівство 8,419 24,2 14,0% 12,0 74,0 67141,7 16,5 275,6

Нідерланди 8,099 14,7 3,7% 72,0 24,3 17059,6 8,5 456,3

Киргизстан 7,707 4 92,7% 4,4 2,9 6304 61,9 31,5

Румунія 6,42 10,6 22,2% 60,8 16,9 19506,1 46,2 81,8

Португалія 6,13 31,3 55,7% 29,8 14,4 10256,2 34,9 111,2

Сербія 5,5573 8,9 12,8% 75,4 11,8 8802,8 43,7 99,6

Болгарія 5,425 10,4 13,3% 70,7 15,9 7051,6 24,9 63,6

Угорщина 4,43 11,6 11,5% 74,5 13,9 9707,5 28,6 104,3

Бельгія 3,994 15,8 1,1% 80,4 18,5 11482,2 2,0 376,1

Казахстан 3,54 28,8 63,2% 22,1 14,7 18319,6 42,8 6,7

Австрія 3,49 30,4 2,2% 77,6 20,2 8891,4 41,0 106

Фінляндія 2,7996 4 14,3% 71,4 14,3 5522,6 14,7 16,3

Вірменія 2,714 43,9 69,3% 4,8 25,9 2951,7 36,6 99,3

Швеція 2,375 15,4 3,2% 56,6 40,2 9971,6 12,6 22,3

Швейцарія 1,704 50,1 9,1% 36,4 54,6 8525,6 26,3 206,5

Естонія 1,6086 13,3 0,3% 95,8 3,9 1322,9 30,7 29,2

Чехія 1,591 23,3 3,0% 55,9 41,1 10665,7 26,1 135,2

Ірландія 1,427 22,4 4,6% 36,4 59,0 4818,7 36,7 68,6

Білорусь 1,39 58,2 29,9% 31,8 38,3 9452,6 21,4 45,5

Грузія 1,2911 37,8 35,5% 16,3 48,3 4002,9 40,4 57,4

Ізраїль 1,112 69,2 51,5% 4,6 43,9 8381,5 7,6 379,8
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Закінчення табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Данія 1,0746 81,2 58,9% 4,7 36,4 5752,1 12,1 134

Словенія 0,961 20,1 0,3% 81,9 17,8 2077,8 45,5 102,5

Республіка Молдова 0,84 15,5 5,1% 77,4 17,4 4051,9 57,2 119,7

Словаччина 0,5565 56,8 13,3% 39,0 47,8 5453 46,2 111,2

Палестина 0,2997 91,5 45,1% 8,2 46,7 4863 24,8 807,8

Намібія 0,2819 44,4 69,8% 4,9 25,3 2448,3 52,8 3

Литва 0,2544 57,9 22,4% 23,7 53,8 2801,3 33,2 42,9

Латвія 0,1833 47,2 30,5% 18,8 50,7 1928,5 31,9 29,9

Джерело: Food and Agriculture Organization of United Nations. URL: https://www.fao.org/aquastat/statistics. 

Найбільшими споживачами води є Індія, Китай, 
США, Індонезія, Пакистан, Російська Федерація та 
Іран (Ісламська Республіка). Ці країни споживають 
майже половину річного світового обсягу викорис-
тання прісних водних ресурсів. Питома вага спожи-
вання підземних вод у цих країнах в середньому ста-
новить 34%. На рівні 80-90% підземних вод тради-
ційно споживаються у країнах із жарким кліматом, зо-
крема, в Саудівській Аравії, Палестині, Ізраїлі, Греції 
тощо. Слід відмітити, що у країнах Африки поки що 
не на задовільному рівні організований моніторинг 
споживання води, результати якого не завжди по- 
трапляють до формату відкритих даних статистичних 
спостережень, що здійснюються провідними профіль-
ними міжнародними організаціями. 

В Афганістані, Туркменістані, Пакистані, Кир- 
гизстані, Азербайджані, Узбекистані, Ірані (Ісламська 
Республіка), Індії, Таїланді понад 90% води спрямову-
ється на потреби сільського господарства. У країнах 
Європейського Союзу та Канаді на рівні 80% води 
споживає промисловість. У Великій Британії, Ірландії, 
Швейцарії, країнах Прибалтики, майже половина спо-
житої води витрачається на потреби муніципалітету. 

Досягнення науково-технічного прогресу у бурін-
ні свердловин, виробництві насосів, підвищенні до- 
ступності енергії дозволяють поступово нарощувати 
видобуток підземних вод. Передусім, популярністю се-
ред водокористувачів користуються неглибокі коло-
дязі, облаштування яких є доступним за ціною для ба-
гатьох споживачів. При цьому, підприємства центра-
лізованого водопостачання у багатьох країнах світу, 
Україні у тому числі, скаржаться на падіння тиску у 
мережі із активацією діяльності у сільському господар-

стві, на дачних ділянках у тому числі. Означене пояс-
нюється інтенсифікацією несанкціонованого забору 
води приватними особами та малими фермерськими 
господарствами із використанням технічних при-
строїв, які не підлягають державній реєстрації та об-
ліку. 

Найпереконливішим індикатором наявності та 
динаміки окремих тенденцій у сфері економіки тради-
ційно визнається інтенсивність розвитку цільового  
ринку товарів (послуг). Інтенсивність споживання під-
земних вод може охарактеризувати розвиток ринку на-
сосів для рідини. Практика облаштування свердловин 
для видобутку води для зрошення та водопостачання 
добре зарекомендувала себе впродовж останніх декіль-
кох десятків років [25].    

За оцінками авторитетних дослідницьких компа-
ній, обсяг світового ринку насосів для рідини колива-
ється в межах 100 млрд дол. США, і має тенденцію до 
помірного зростання (7-8%) [26]. Пропозиція на ринку 
формується відомими компаніями Європи та США. 
Найбільшим імпортером насосів для води є Китай, 
близько 2,5 тис. пропозицій від виробників та торго-
вих компаній у сегменті насосів для води [27]. Пере-
важна більшість споживачів насосів для рідини мають 
відношення до сільського господарства.  

З табл. 3 видно, що найбільш розвиненим ринком 
щодо насосів для рідин є Європа, виробники якої  
формують понад 50% світового експорту насосів для 
рідин. Європа також є найбільшим імпортером насо-
сів. Це пояснюється тим, що у Європі є безліч під- 
приємств із виробництва цього виду продукції. Другим 
за обсягами є ринок Азії (в основному: Індія та Ки-
тай). Північна Америка посідає 3 місце. 

Таблиця 3 
Структура імпорту-експорту насосів для рідин у світі за 2020 р., млн дол. США 

Континент Імпорт Експорт Імпорт, % Експорт, %

Африка 2 731,4 344,4 4,4% 0,6%

Антарктика 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Азія 18 272,3 18 734,1 29,7% 30,4%

Європа 23 797,4 31 305,3 38,6% 50,8%

Північна Америка 13 701,4 10 507,5 22,2% 17,1%

Океанія 1 091,4 247,4 1,8% 0,4%

Південна Америка 2 003,6 458,8 3,3% 0,7%

ВСЬОГО 61 597,5 61 597,5 100,0% 100,0%

Джерело: URL: https://oec.world/en/profile/hs/liquid-pumps. 

Україна вважається найменш забезпеченою влас-
ними водними ресурсами серед країн Європи і є од-
ним з регіонів зі значним антропогенним навантажен-
ням на водні джерела та дефіцитом прісної води. За 
офіційною статистикою до 80% потреби у питній воді 

в Україні забезпечується поверхневими водами. Пра-
вові відносини водокористування в Україні регулю-
ються водним законодавством, Водним кодексом Ук-
раїни [28] та Законом України «Про охорону навколи-
шнього природного середовища» [29] зокрема. Води 



ОСТРОВЕЦЬКИЙ В. І. 
 

 

 
 

20 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

(водні об'єкти) є виключно власністю Українського 
народу і надаються тільки у користування. 

Підземні води, які є складовою водного фонду 
України, і є джерелом централізованого водопоста-
чання, належать до водних об’єктів загальнодержав-
ного значення. У випадку, якщо підземні води не мо-
жуть бути джерелом централізованого постачання, 
вони належать до водних об’єктів місцевого значення. 
Уповноваженим органом Уряду щодо регулювання во-
докористування в Україні є Державне агентство вод-
них ресурсів України, діяльність якого спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Ук-
раїни. Держводагентство України має у своєму складі 
утворені в установленому порядку територіальні під-
розділи [30]. 

Водним кодексом України регулюються питання  
водокористування, зокрема, експлуатації водогоспо- 
дарських систем, користування річками, водами при-
родно-заповідного фонду, прикордонними водами та 
землями водного фонду, а також охорони вод. Проте, 
організаційно-правовому забезпеченню управління  
підземними водами приділено недостатньо уваги з 

боку законодавців. Ураховуючи значимість підземних 
вод для економічної системи України та зростаючий 
попит на використання цих ресурсів, унормування ви-
користання підземних вод потребують більш чіткого 
законодавчого регулювання, що доцільно винести в 
окрему главу Водного кодексу України.  

У 2021 р. в Україні зафіксовано 14,6 тис. звіту- 
ючих водокористувачів, якими забрано із природних 
водних об'єктів 8,8 км3 води, у тому числі 1 км3, або 
11,3% загальної кількості забраної води із підземних 
водних об’єктів (табл. 4).   

Лідерами по споживанню води в розрізі видів 
економічної діяльності є водопостачання; каналізація 
поводження з відходами (3,7 км3, у т.ч. з підземних 
водних 0,5 км3), постачання електроенергії газу пари 
та кондиційованого повітря (2,4 км3, у т.ч. з підземних 
водних 0,02 км3), сільське господарство лісове госпо-
дарство та рибне господарство (1,5 км3, у т.ч. з підзе-
мних водних 0,6 км3) та переробна промисловість  
(1 км3, у т.ч. з підземних водних 0,6 км3). Підприєм- 
ства цих видів економічної діяльності вжили 95,7% 
всієї, забраної на території України води, у тому числі 
66,8% підземних вод.  

 
Таблиця 4 

Загальні показники використання води в Україні у 2021 р. в розрізі видів економічної діяльності, млн м3 

Види економічної діяльності 

Кількість 
звітуючих 
водокорис-
тувачів 

Забрано із природ-
них водних об'єктів 

всього 

Забрано у т.ч. із 
підземних водних 

об’єктів 
Підземні 
води/всі 
води, % 

всього 
питома 
вага 

всього 
питома 
вага 

Україна — всього 14608 8875,1 100,0% 1002,2 100,0% 11,3%

Водопостачання; каналізація по- 
водження з відходами  

1658 3675,6 41,4% 538,1 53,7% 14,6%

Постачання електроенергії газу пари 
та кондиційованого повітря 

467 2370,8 26,7% 16,3 1,6% 0,7%

Сільське господарство лісове госпо-
дарство та рибне господарство 

5678 1504,3 16,9% 55,2 5,5% 3,7%

Переробна промисловість 2150 944,9 10,6% 59,6 5,9% 6,3%

Добувна промисловість і розроб-
лення кар'єрів 

383 279,7 3,2% 258,7 25,8% 92,5%

Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування 

293 43,5 0,5% 42,8 4,3% 98,5%

Діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслугову-
вання 

550 9,5 0,1% 4,2 0,4% 44,3%

Оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів і мо-
тоциклів 

452 7,4 0,1% 1,1 0,1% 15,0%

Будівництво 179 6,6 0,1% 4,6 0,5% 69,5%

Охорона здоров'я та надання соціа-
льної допомоги 

605 5,1 0,1% 4,5 0,5% 88,8%

Операції з нерухомим майном 557 5,0 0,1% 2,5 0,2% 49,7%

Професійна наукова та технічна дія-
льність 

127 4,7 0,1% 3,6 0,4% 76,9%

Надання інших видів послуг 181 3,1 0,0% 1,0 0,1% 31,4%

Освіта 293 1,8 0,0% 1,4 0,1% 77,3%

Джерело: Державний водний кадастр за розділом: "Водокористування". URL: https://data.gov.ua/dataset/cadastre-
water-use. 

 
Звертає увагу той факт, що в офіційній статистиці 

зафіксований лише один звітуючий суб’єкт у сфері ді-
яльності домашніх господарств. Тобто, за межами охо-
плення статистичних спостережень лишаються при- 

ватний сектор, садові товариства, а також дрібні фер-
мерські господарства. 

Основними природними факторами формування 
складу та розподілу підземних вод є: фізико-геогра- 
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фічні, кліматичні, геологічні, тектонічні, гідрогеоло- 
гічні та біологічні [31]. Загальні прогнозні ресурси під-
земних вод України складають 61689,2 тис. м3/добу, в 
т.ч. загальні експлуатаційні запаси — 16284,921 тис. 
м3/добу (719 родовищ та 1498 ділянок родовищ), з них 
балансових запасів — 16206,136 тис. м3/добу, в т.ч. за 
категоріями А+В+С1 — 15269,642 тис. м3/добу, за ка-
тегорією С2 — 936,494 тис. м3/добу; позабалансових за-
пасів — 78,785 тис. м3/добу. Переважаюча частина про-
гнозних підземних вод зосереджена у північних та за-
хідних областях України [32]. Загальний видобуток 
підземних вод Україні складає 2,3-2,5 млн. м3/добу та 
має тенденцію до скорочення, передусім, через війсь-
кові дії на півдні та сході України. 

За оцінками Мінрегіону України, близько 27% 
сільських жителів в Україні користуються централізо-
ваним водопостачанням, а водовідведенням — лише 
5,3%. Решта сільських жителів України, а це близько 
1 млн осіб, користується альтернативними джерелами 
водопостачання, зокрема водою зі колодязів та сверд-
ловин [33]. Ця категорія споживачів становить ос- 
новну частину дрібних водокористувачів, які не звіту-
ють за формою № 2ТП-водгосп (річна). До того ж, в 
Україні зареєстровано понад 10 тис. одиниць садових 
товариств та кооперативів [34]. Крім того, насосами 
малої потужності користуються бази відпочинку, релі-
гійні організації, лікарні, заклади освіти та інші під- 
приємства, установи та організації соціальної, духов-
ної та культурно-спортивної сфери. Означене може 
бути причиною падіння тиску у мережах централізо-
ваного водопостачання та водовідведення у період ак-
тивізації діяльності у сфері сільського господарства та 
садівництва.  

Якість питної води в Україні у багатьох регіонах 
не відповідає затвердженим Державним санітарним 
нормам. Серед офіційно озвучених причин виділя-
ється: зношеність парку основних фондів на підпри-
ємствах питного водопостачання, кліматичні умови, 
неефективне споживання, забруднення [35]. Без ура-
хування окупованих територій загальна протяжність 
водопровідних мереж в Україні становить 102,8 тис. 
км, каналізаційних мереж — 39,35 тис. км. В аварій-
ному чи ветхому стані перебувають до 40% інфра- 
структури централізованого водопостачання. Рівень 
втрат питної води в середньому по Україні становить 
36%. Менш ніж дві третини населення України (до 
70%) охоплені централізованим водопостачанням, 
47,8% — централізованим водовідведенням [36]. Ре-
зультати лабораторних досліджень свідчать, що майже 
половина сільських водопроводів не відповідають са-
нітарно-хімічним та мікробіологічним нормативам  
через відсутність очисних споруд та зношеність інфра-
структури. 

Для організації водопостачання звичайного при-
ватного будинку із свердловиною глибиною 40-50 м 
найчастіше рекомендують встановлювати насос, про-
дуктивністю 2-3 м3/годину — приблизно 30-60 літрів за 
хвилину. За умови використання води об'ємом понад 
5 м3 на день суб'єкти водокористування зобов'язані 
брати спеціальний дозвіл в Держводагенстві України 
та подавати звіт за формою № 2ТП-водгосп (річна) 
[37; 38].  

На практиці дрібні водокористувачі, які не звіту-
ють за формою № 2ТП-водгосп (річна), а це садові 
товариства, невеликі фермерські господарства, бази 
відпочинку тощо, в результаті незадовільно облашто- 

ваної системи водовідведення та каналізації, наносять 
шкоду підземним водам, забруднюючи їх патогенними 
організмами, пестицидами та іншими речовинами, які 
можуть провокувати розвиток мікроорганізмів та спри-
яти погіршенню епідеміологічної ситуації в Україні. 

В Україні справляється рентна плата за спеціаль-
не використання води водних об’єктів загальнодер- 
жавного та місцевого значення, а також води для по- 
треб гідроенергетики, житлово-комунального госпо-
дарства, та використання поверхневих вод для потреб 
водного транспорту [39]. Щорічні надходження до 
Зведеного бюджету України в середньому складають 
на рівні 1,5 млрд грн, 55% з яких, або 0,85 млрд грн 
зараховуються до Державного бюджету України [40]. 
Відповідно до ст. 255 п. 4 рентна плата за спеціальне 
використання води не справляється за воду, що вико-
ристовується для потреб зовнішнього благоустрою те-
риторій міст та інших населених пунктів, а також за 
воду, що використовується садівницькими та город- 
ницькими товариствами (кооперативами) [41]. 

В Україні здійснюється постійна робота щодо 
удосконалення управління підземними водами. Так, у 
2018 р. Урядом України затверджені основні вимоги 
до організації здійснення державного моніторингу ма-
сивів підземних вод, а також взаємодії центральних 
органів виконавчої влади у процесі його здійснення 
[42]. На виконання рішення Уряду Міндовкілля Укра-
їни затвердило Програму державного моніторингу під-
земних вод (у частині діагностичного моніторингу під-
земних вод) на 2022 рік [43; 44]. Програму розроблено 
за європейськими нормами моніторингу, а результати 
досліджень будуть доступні на Інтерактивній карті во-
дозабірних споруд [45]. До того ж, в Державному  
бюджеті України на 2022 рік передбачено фінансу-
вання державної програми «Питна вода» в розмірі  
1 млрд грн [46].  

У той же час, з метою підвищення ефективності 
роботи в частині забезпечення якісної питної води, за-
хисту від забруднень та збереження водоносних гори-
зонтів, забезпечення їх нормального відновлення, а та-
кож підвищення якості статистичних спостережень за 
використанням підземних вод і поповнення бюджетів 
всіх рівнів доцільно: 

1) виділити у Водному кодексі України окремий
підрозділ, у якому чітко регламентувати всі правила та 
процедури поводження із підземними водами, у тому 
числі, встановити параметри, за якими водокористу-
вачі мають звітувати уповноваженим органами про об-
сяги споживання та напрями використання підземних 
вод та водовідведення;  

2) удосконалити механізм відслідковування під-
земних вод, що забирається із неглибоких колодязів та 
свердловин, у тому числі через зменшення нормативу 
добового використання води, за досягненням якого 
водокористувачі зобов’язані подавати обов’язкову  
звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у 10 разів, 
тобто з 5 м3 на добу до 0,5 м3, на добу, та здійснити 
корегування відповідних положень Податкового ко- 
дексу в частині надання податкових преференцій. В 
рамках цієї роботи провести інвентаризацію стану си-
стеми водовідведення та каналізації за місцем забору 
води новими звітуючими водокористувачами з метою 
приведення її до нормального стану, що відповідатиме 
Державним санітарним нормам та правилам, запрова-
дити практику надання місцевих дозволів на водоко-
ристування, а також установити вузли комерційного 
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обліку води на максимальній кількості джерел забору 
підземних вод. 

Прийняття означених пропозицій дозволить зміц-
нити інституційні основи управління підземними во-
дами на основі збільшення водокористувачів, які 
оплачуватимуть спожиту питну воду за показаннями 
приладів обліку та додатково залучити до місцевих  
бюджетів України, за попередніми оцінками щонай-
менше 70 млн грн щорічних додаткових доходів.  

Висновки. Неузгодженість політики управління 
водними, енергетичними та харчовими продуктами 
призводить до понаднормового витрачання підземних 
вод, їх нераціонального використання, наявності де-
фіциту води. Надмірна, нераціональна, неконтрольо-
вана експлуатація підземних вод для зрошуваного  
землеробства у тому числі, а також забруднення ґрун-
тових вод промисловістю детермінує низку проблем у 
довгостроковій перспективі, зокрема, ускладнює збе-
реження природного потенціалу для майбутніх поко-
лінь. Забруднення через недотримання норм та нор-
мативів санітарії, в кінцевому рахунку, впливає на самі 
джерела підземних вод. Ризики забруднення, в тому 
числі детермінуються недосконалою конструкцією 
свердловин із використання застарілого або неякіс-
ного обладнання, а також відсутністю довгострокового 
технічного обслуговування та управління водопоста-
чанням. 

Одним із пріоритетів вирішення низки накопиче-
них проблем є підвищення якості обслуговування іс-
нуючих свердловин та використанні матеріалів, у тому 
числі стійких до корозії, а також вдосконалення тех-
нологій будівництва, облаштування та обслуговування 
джерел забору підземних вод (колодці та свердлови-
ни). Крім того, потребують розширення мережі водо-
відведення та каналізації, які мають охоплювати як-
мога більше населених пунктів, а також підвищення 
ефективності водоочищення на основі впровадження 
новітніх технологій та введення в експлуатацію сучас-
ного обладнання, сконструйованого за останніми до-
сягненнями науково-технічного прогресу. 

Очевидна потреба щодо удосконалення регулю-
вання забезпечення водою приватного сектору еконо-
міки потребує удосконалення контролю за викорис-
танням підземних вод з метою захисту здоров'я насе-
лення та забезпечення економічної ефективності ста-
лого водопостачання. Водозабір, що здійснюється 
приватним сектором, є нерегулярний або незаконний, 
і його результати не потрапляють у системи моніто- 
рингу споживання підземних вод. 

З метою удосконалення управління підземними 
водними ресурсами України на основі розширення 
охоплення використання підземних вод державною 
системою моніторингу та залучення додаткових дохо-
дів до бюджетів усіх рівнів доцільно розглянути мож-
ливість зменшення нормативу добового споживання 
води до 0,5 м3 на добу, досягнення якого зобов’язує 
водокористувачів звітувати за формою № 2ТП-водгосп 
(річна) та сплачувати рентну плату за воду, а також 
впровадити практику надання місцевих дозволів на 
водокористування.   
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