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ПОКАЗНИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПОЧАТКУ 2019 РОКУ
На основі оновлених статистичних даних щодо чисельності наявного населення в областях України станом на 1 квітня 2019 року уточнені питомі показники забезпеченості населення водними ресурсами в розрахунку на одного жителя.
К л ю ч о в і с л о в а: водні ресурси, річковий стік, приплив, підземні води, забезпеченість,
питомі показники.

ступ. У другій половині ХХ та на початку ХХІ сторіччя в період зростаючого дефіциту багатьох природних ресурсів вода є стратегічним ресурсом і однією із
основних складових сталого розвитку будь-якої
країни. Використання в економічній системі водних ресурсів потребує їх постійної адекватної
оцінки [ 1-13.15.16].
Об’єктом дослідження є водні ресурси
України, а мета статті — уточнення показників
забезпеченості населення України водними
ресурсами на основі оновлених статистичних
даних щодо чисельності наявного населення в
областях України станом на 1 квітня 2019 року з
урахуванням його постійного [6—9] щорічного
скорочення.
Матеріалами досліджень є розподіл річкового стоку в регіональному розрізі (за даними
«Загальнодержавної програми розвитку водного
господарства» — 2002 року [ 3 ]); прогнозні ресурси, експлуатаційні запаси та загальне використання підземних вод станом на 01. 04. 2019 року
[ 3,4 ], дані щодо водних ресурсів та водозабезпеченості областей України за минулі роки [39.15.17]; експрес – інформація щодо чисельності
наявного населення в областях України станом на
01,03.2014 та 01.04.2019 року [17].
Для співставлення показників водозабезпеченості жителів кожної області [7-13.15.17] розраховувалась їх питома водозабезпеченість в тис. м3
на 1 особу на рік окремо для річкового стоку (місцевого та припливного з інших країн) різної
забезпеченості, підземних вод, а також їх сумарні
питомі показники ( Табл. 1—3).
Україна слабо забезпечена водними ресурсами і визначається формуванням місцевого та припливного з інших країн річкового стоку, наявністю підземних та морських вод.
Ресурси річкового стоку з урахуванням стоку
Дунаю по Кілійському гирлу оцінюються у 209,8
км3, з яких приплив становить 157,4 км3, а місцевий стік у середній за водністю рік — 52,4 км3 [ 3 ].
Із суміжних з Україною країн у середній за водні-
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стю рік приплив по Дніпру, Сіверському Дінцю та
інших водних артеріях (без Дунаю) становить 34,7
км3, а у дуже маловодний рік – 22,9 км3 [3].
Дніпро є найбільшою водною артерією
України з площею водозбору ( в межах України)
– 294500 км2 або 48,8% площі країни. Його водні
ресурси у дуже маловодний (95%) рік становить
35 км3, а норма річного сток – 53,9 км3. Другим за
водністю є Дністер з площею водозбору (в межах
України) 53490 км2 (8,86%) та нормою річного
стоку 10,7 км3, а у дуже маловодний (95%) рік –
6,56 км3. Сіверський Донець з площею водозбору
(в межах України) 53540 км2 (8,87%) має норму
річного стоку 5,08 км3, а у маловодний рік 2,08 км3.
Південний Буг відповідно 64100 км2 (10,62%),
3,4 км3, 1,33 км3. Стік річки Дунай у середній за
водністю рік становить 123 км3, а у маловодний
рік — 60 км3.
В цілому територіальний розподіл поверхневих водних ресурсів України є нерівномірним і не
відповідає розміщенню водомістких господарських комплексів [1.5].
Запаси підземних вод в Україні визначаються як прогнозні 22,5 км3 на рік, експлуатаційні —
5,7 км3 на рік та забір підземних вод — 2,56 км3 на
рік ( станом на 1.01.2004 р.) [2].
У середній за водністю рік сумарні водні ресурси дорівнюють 94,1 км3, у маловодний (75%)
— 77,2 км3, у маловодний (95%) рік – 59,4 км3 [1, 3].
Чисельність наявного населення в Україні
(без АРК) на 01.04.2019 р. — 42079,5 тис. осіб. Для
порівняння на 01.03.2014 — 45395,6 тис. осіб (з
АРК) [6.17], у 2011 р. було 45778,5 тис. осіб, у
1993 р. — 52144 тис. осіб, що більше, ніж у 2014 р. на
6,75 млн осіб або на 12,95%, і більше, ніж у 2019 р.
на 10,06 млн осіб або на 19,3% Відповідне, але не
рівномірне, скорочення населення відбулось і по
областях України, за виключенням Київської
області (Табл. 3).
З 01.03.2014 р. по 01.04.2019 р. населення
України зменшилось на 3316 тис. осіб (7,3%).
Тільки в Київській області за цей період відбу31
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Таблиця 1. Питома забезпеченість річковим стоком населення України, тис. м3/рік на 1 особу

лось зростання населення на 126,6 тис. осіб
(2,68%). Відзначимо, що доля м. Києва в загальній чисельності населення Київської області
складає 62,5%. На 2,68% за розглянутий період
також зменшилась питома забезпеченість водними ресурсами Київської області.
Зменшення кількості населення відбулося
найбільше у 12 областях: Вінницька — 3,76%,
Донецька — 4,17%, Житомирська — 3,50%,
Запорізька — 4,12%, Кіровоградська — 4,46%,
Луганська — 3,95%, Полтавська – 3,99%, Сумська
— 4,69%, Херсонська — 3,41%, Хмельницька
3,36%, Черкаська — 4,48% та Чернігівська 5,91% із
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відповідним збільшенням питомої забезпеченості
населення водними ресурсами.
В Табл. 1 найбільша питома забезпеченість від
припливу в середньоводний рік 57,16 тис.м3//рік
на 1 особу (із Дунаєм) в Одеській області (сумарна
з місцевим середньорічним стоком – 57,31 тис.м3),
в Херсонській – 52,18 (52,56), в Кіровоградській
— 50,96 (53,27). Мінімальна сумарна питома
забезпеченість в той же рік в Донецькій області —
1,05 тис.м3 /рік на одну особу, в Харківській –
1,38, в Львівській — 2,21, в Луганській — 2,36.
Найбільша забезпеченість місцевим середньобагаторічним стоком населення в Закарпатській
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Таблиця 2. Питома забезпеченість підземними водами станом на 01.04.2019 року

області – 6,30 тис. м3 на рік, в Чернігівській – 3,44,
в Івано- Франківській – 3,35, в Житомирській –
2,58, найменша – в Херсонській — 0,13, в
Одеській – 0,15, в Донецькій – 0,25, в
Дніпропетровській – 0,27, в Запорізькій – 0,37.
На сьогодні на одну особу найбільші прогнозні ресурси підземних вод 3,03 тис. м3 на рік в
Чернігівській області, 1,75 — в Херсонській, 1,16
— в Сумській, 1,14 — в Рівненській, 1,12 — в
Полтавській, а найменші показники в Одеській —
0,114 тис. м3 на рік, в Дніпропетровській — 0,125,
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в Миколаївській — 0,143, в Кіровоградській
–0,157, в Чернівецькій — 0,164. По Україні —0,535
тис.м3 на рік (Табл. 2).
Найбільші на сьогодні експлуатаційні запаси
підземних вод в Україні на 1 особу 0,325 тис.м3 на
рік в Херсонській області, 0,304 — в Луганській,
0,211 — в Полтавській, 0,192 — у Львівській, 0,196
— в Сумській, 0,150 — в Київській. По Україні —
0,136 тис. м3 на рік (Табл. 2).
Забір підземних вод на 1 особу найбільший в
Луганській області — 0,230 тис.м3 на рік,
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Таблиця 3. Питома забезпеченість водними ресурсами областей України, тис.м3 на рік на 1 особу

Донецькій — 0,114, Львівській — 0,08, Херсонській
— 0,078, Чернігівській – 0,070, Волинській —0,062.
Найменший забір підземних вод в Україні на 1
особу в Івано-Франківській області — 0,007 тис. м3
на рік, Одеській — 0,015, Миколаївській — 0,016,
Вінницькій — 0,018, Житомирській — 0,024, в
Харківській — 0,026. По Україні — 0,060 тис. м3
на рік (Табл. 2).
Питому водозабезпеченість підземними водами на одну особу в м3/добу найвища в Чернігівській області по прогнозних ресурсах — 8,31,
в Херсонській — по експлуатаційних запасах —
0,89, а по забору підземних вод — в Луганській —
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0,62. Найменші питомі показники відповідно 0,31
— в Одеській області, 0,06 — в Миколаївській,
0,02 — в Івано-Франківській областях. По Україні
відповідні показники —1,47, 0,37, 0,16 м3/добу
(Табл. 2).
В Табл. 3 наведені сумарні питомі показники
забезпеченості населення областей водними
ресурсами в середньоводний та дуже маловодний
(95%) роки.
Висновок. Прісна вода для України є стратегічним ресурсом. На сучасному етапі в умовах
зростаючого дефіциту якісної питної води та кліГідроенергетика України, 1—2/2019, ISSN 18129277
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матичних змін першочерговим заходом повинно
бути її раціональне використання та всебічне збереження [14, 16].
Всі можливі фінансові ресурси та об’єднані
зусилля громадськості і науки необхідно сконцентрувати на виконанні цільових програм по
раціональному використанню якісних водних
ресурсів, а в країні на подальшому зростанні
народжуваності та зменшенню смертності.

11. Гут Ю.Ю., Тонкошкура В.С., Обухов Є.В. Забезпеченість населення України водними ресурсами станом на
01.03.2014 р. /Тези допов. міжн. наук. конф. молодих вчених
7-9.10.2014. — Одеса: ОДЕКУ. — С. 64—65.
12. Обухов Є.В. Антропогенне забруднення основних
українських річок //Геополитика и Экогеодинамика регионов: Научный журнал. - Симферополь, 2011. — Т. 7. — Вып.
1-2. — С. 139—147.

ЛІТЕРАТУРА

13. Обухов Є.В. Питомі показники антропогенного
забруднення основних українських річок / Збірник матеріалів 3-го Міжнародного Екологічного Форуму « Чисте
МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА». — Херсон: ХТПП,
2011. — С. 143—146.

1. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод.
посібник для самост. вивч. дисц./C.І. Дорогунцов, Ю.І
Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 364 с.
2. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. —
Львів: Світ, 1994. — 472 с.

14. Об утверждении «Общегосударственной целевой
программы развития водного хозяйства и экологического
оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года».
ВР Украины. Программа. Закон от 24.05.2012 №4836-VI ,
действует с 01.01.2013.

3. Яцик А.В. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для студентів вищих навч.
закладів/А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А Волкова, І.А. Пашенюк. — К.: Генеза , 2007. — 360 с.

15. Обухов Є.В. Забезпеченість населення України водними ресурсами на початку 2014 року/Материалы ІХ межд.
н.-пр. конф. «Проблемы экологической безопасности и развития морехозяйственного и нефтегазового комплексов».Одесса: Пассаж, 2015. – С. 86—91.

4. Яцык А.В. Экологические основы рационального
водопользования. - К.: Изд-во «Генеза», 1997. — 640 с.
5. Справочник по водным ресурсам/Под ред. Б.И. Стрельца.– К.: Урожай, 1987.- 304 с.
6. Експрес-інформація Держкомстату України, 2014. —30 с.

16. Обухов Е.В. Внешний водообмен Днепровского каскада водохранилищ: Монография. — Одесса: Полиграф, 2017. —
100 с.

7. Обухов Є.В Водне господарство України/ Підручник.Одеса: АО БАХВА, 2001. — 172 с.

17. Чисельність населення України на 1 квітня 2019
року [Електронний ресурс]. — Режим доступу http: //
www.ukrstat.gov.ua

8. Обухов Є.В. Водне господарство України: Підручник.

— 3-є видан. — Одеса: «Поліграф» 2012. — 203 с.
9. Обухов Є.В. Сучасні показники забезпеченості населення водними ресурсами // Український гідрометеорологічний журнал, 2011. — №8. — 176—181.

© Обухов Є.В., 2019

&

Гідроенергетика України, 1—2/2019, ISSN 18129277

35

