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ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК  

 

У вересні 2015 року всі 193 члени Організації Об’єднаних Націй ухвалили план 

досягнення спільного кращого майбутнього. Наступні 15 років спільні зусилля 

спрямовано на подолання крайньої бідності, боротьбу з нерівністю і несправедливістю 

та на захист нашої планети. У центрі «Порядку денного 2030» є 17 Цілей сталого 

розвитку (ЦСР), що чітко означують світ, якого ми прагнемо для всіх націй без винятків. 

Нові Глобальні цілі є результатом процесу, що був інклюзивнішим, ніж будь-коли: 

уряди залучили бізнеси, громадянське суспільство та місцян. Усі ми маємо спільне 

бачення того, куди має рухатись світ. Реалізація цих амбіцій потребує 

безпрецедентних зусиль усіх секторів суспільства – і бізнес має відіграти надзвичайно 

важливу роль у цьому процесі. Розділ 6 цього документу має назву «Чиста вода та 

належні санітарні умови» й присвячений проблемам забезпечення наявності та 

раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.  

Основними завданнями для світового співтовариства визначено [1]:  

6.1 До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечної і 

недорогої питної води для всіх 

6.2 До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ до належних 

санітарно-гігієнічних засобів і покласти край відкритій дефекації, приділяючи особливу 

увагу потребам жінок і дівчаток, а також осіб, які перебувають в уразливому становищі 

6.3 До 2030 року підвищити якість води за допомогою зменшення забруднення, 

ліквідації скидання відходів і зведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних 
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речовин та матеріалів, скорочення вдвічі частки неочищених стічних вод і значного 

збільшення масштабів рециркуляції та безпечного повторного використання стічних 

вод у всьому світі 

6.4 До 2030 року істотно підвищити ефективність водокористування в усіх 

секторах та забезпечити стійкий забір і подачу прісної води для вирішення проблеми 

нестачі води та значного скорочення кількості осіб, які страждають від нестачі води 

6.5 До 2030 року забезпечити комплексне управління водними ресурсами на всіх 

рівнях, в тому числі за необхідності – на основі транскордонного співробітництва 

6.6 До 2020 року забезпечити охорону і відновлення пов’язаних з водою 

екосистем, у тому числі гір, лісів, водно-болотних угідь, річок, водоносних шарів і озер 

6.a До 2030 року розширити міжнародне співробітництво і підтримку в справі 

зміцнення потенціалу розвинутих країн щодо здійснення діяльності та програм у галузі 

водопостачання й санітарії, включаючи збір поверхневого стоку, опріснення води, 

підвищення ефективності водокористування, очистку стічних вод і застосування 

технологій рециркуляції та повторного використання. 

6.b Підтримувати і зміцнювати участь місцевих громад у поліпшенні водного 

господарства та санітарії [1]. 

Впродовж останніх десятиріч в Європі значно погіршився стан довкілля та 

загострилася проблема боротьби з його забрудненням. Кожен рік у державах - членах 

Європейського Союзу виробляється приблизно 2 мільярди тон відходів, і цей показник 

щорічно збільшується на 10%. Якість життя європейців, особливо тих, що мешкають у 

великих містах, значно погіршилась та продовжує погіршуватись через забруднення 

довкілля. 

Саме тому захист довкілля є однією з найважливіших проблем, що стоять 

сьогодні перед Об’єднаною Європою. На першому етапі становлення Європейська 

Спільнота приділяла основну увагу питанням економічного розвитку. Однак згодом 

стало зрозуміло, що стратегія розвитку ЄС має бути доповнена дієвими інструментами 

запобігання виснаженню природних ресурсів та погіршенню стану довкілля [2].  

За прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку, до 2050 

року попит на воду у світі зросте на 55 %. Неощадливе використання води, її 

забруднення загрожуватимуть продовольчій безпеці людства, здоров'ю екосистем та 

доступу до якісної питної води. Очікується, що у 2050 році 240 мільйонів людей 

залишаться без доступу до чистої води, а 1,4 мільярда – без доступу до базової 

санітарії. 
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Україна запроваджує інтегроване управління водними ресурсами за 

басейновим принципом та заходи для захисту і відновлення природних екосистем, 

таких як ліси, водно-болотні угіддя і річки. Адже вони мають важливе значення для 

пом’якшення дефіциту води [3]. 

Ситуація із станом водних ресурсів потребує під час вирішення нагальних 

екологічних проблем локально, за адміністративно-територіальним принципом, 

урахування особливостей функціонування водних екосистем як цілісної системи в 

межах всього водозбірного басейну.  

Основними складовими компонентами стаціонарного та дифузного 

забруднення поверхневих та підземних вод є сполуки азоту, фосфору, важких металів, 

стійких органічних речовин, нафтопродуктів та інших забруднюючих речовин. 

Незадовільний рівень очищення стічних вод від сполук нітрогену, фосфору та 

органічних комплексів є головним фактором негативного впливу на водні об’єкти, їх 

інтенсивної євтрофікації. Також все більшої актуальності набуває небезпечне для 

природних екосистем і здоров’я людини забруднення вод мікропластиком. Усі 

наведені фактори призводять до погіршення екологічних, органолептичних та інших 

характеристик вод, утворення надмірної кількості водоростей, масштабного цвітіння 

водойм [4]. 

Проблема, як бачимо, має глобальний характер та потребує комплексного 

вирішення як на національному, так і на світовому рівні.  

На сьогодні в світі застосовується декілька екологічно безпечних – їх ще 

називають екологічно дружніми – технологій поводження з водними ресурсами на 

різних етапах: від водо підготовки до очищення вод [5-10]. 

Таким чином, застосування інноваційних методів поводження з водними 

ресурсами в змозі вирішити як глобальні, так і регіональні проблеми очищення та 

відновлення водних ресурсів [9, 10].  

При цьому слід мати на увазі, що застосовуються декілька методів водо 

підготовки та відновлення водних ресурсів: 

Механічний. Домішки видаляються механічним шляхом, внаслідок фільтрації та 

відстоювання. Тверді частинки уловлюються сітками, пісколовками та іншими 

первинними фільтрами, а поверхневі – бензомаслоуловлювачами. Зазвичай це 

перший етап комплексної очистки. 

Хімічний. Спеціальні реагенти осаджують забруднювачі, перетворюючи їх в 

нерозчинний осад. Метод використовується для глибокого очищення промислових 

стічних вод, дезінфекції, як підготовка перед біологічним очищенням. 
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Фізико-хімічний. Передбачає видалення розчинених і тонкодисперсних частинок 

різними методами: шляхом введення коагулянтів для утворення осаду, методом 

сорбції, пропусканням повітря чи методом флотації, а також шляхом 

центрифугування, нейтралізації, іонного обміну та інших методів. 

Біологічний. Заснований на принципі природного біохімічного самоочищення за 

рахунок життєдіяльності мікроорганізмів. Такий процес називається біохімічним 

окисленням. У штучних умовах для цього використовуються спеціальні біофільтри, 

аеротенки, метантенки та інші системи. 

Кращий результат дає сукупність кількох методів. При правильному 

проектуванні комплексних очисних споруд, іноді стічні води, що пройшли процес 

видалення забруднень, на виході виявляються чистішими за водойми, куди вони 

надходять. Отже, виходячи з викладених вище міркувань, можна припустити, що 

технології екологічно безпечного поводження з водними ресурсами є органічною 

складовою перспективного безпечного існування людства. 
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