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попереджувальних заходів щодо ймовірних ризиків від виникнення
непередбачених надзвичайних ситуацій.

У ній немає механізмів гармонізації основних стратегічних напрямів
державної екологічної політики з реальними фінансовими можливостями
окремих регіонів. Крім того, незважаючи на можливість значних матеріальних
збитків від наслідків НС, в  Україні недостатньо розвинутими або зовсім
відсутні механізми страхування потенційно небезпечних об’єктів.

Вважаємо, що вдосконалення фінансування надзвичайних ситуацій
техногенного і природного походження має передбачати створення повноцінної
фінансової бази за рахунок оптимального поєднання фіскальних механізмів з
посиленям економічних стимулів до екобезпечної діял ьності, коли державою
будуть визначені такі економічні умови або правила гри, за яких підприємствам
буде вигідніше вкладати кошти у превентивні заходи щодо запобігання
забруднень та надзвичайних ситуацій, ніж системат ично сплачувати штрафи.
Тому пропонується підвищувати рівень превентивного забезпечення
техногенної та екологічної безпеки за рахунок переорієнтації спрямування
фінансових інвестицій під спеціальні цільові програми з передбачення та
попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пом ’якшення небажаних
наслідків і відновлення порушеної стійкості екосистем. Важлив е значення має
розроблення проекту загальнодержавної програми попередженн я та ліквідації
негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України на період
до 2025 року (Постанова Верховної Ради України № 1925 -VІ від 02.03.2010 р.).
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE SYSTEM OF POPULATION
QUALITY DRINKING WATER

У статті проаналізовані основні проблеми забе зпечення населення якісною питною
водою в Україні та світі. Виділено та класифіковано причини і фактори незадовільної
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якості питної води. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи водозабезпечення,
зокрема обґрунтовано необхідність зміни структури уп равління водними ресурсами, що
передбачає вдосконалення тарифної політики та розроб лення прозорих механізмів
капіталізації рентних доходів у сфері водокористування.

Ключові слова: водозабезпечення, якість водних ресурсів, тарифна політика,
управління водними ресурсами.

The article analyzes the main problems of the population with quality drinking water in
Ukraine and abroad. Distinguished andclassified the causes and factors of poor quality drinking
water. A number of measures to improve water supply syst em, including the necessity of changing
the structure of water management, whichinvolves improving the tariff policy and the development
of transparent mechanisms for the capitalization of rent income in the water.

Keywords: problems of water supply, water quality, pricing policy, water management.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Погіршення якості водних ресурсів
та зростання їхньої дефіцитності є одними з найбільш важливих проблем, які
постають перед окремими країнами та цілими  регіонами.

Вода – невід'ємна частина будь-якої еколого-соціальної системи і
критичне погіршення її стану, спричинене антропогенним впливом на водні
системи, неминуче призводить як до природних, так і соціально-економічних
криз. Зростання світового споживання води та рівня її забруднення спричиняє
збільшення кількості країн, в яких знижується доступність водних ресурсів. У
зв'язку з цим вода стала одним з головних лімітуючих факторів економічного
розвитку багатьох країн і окремих регіонів.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. За інформацією ООН, забезпечення населення якісною питною водою
зараз стало однією з глобальних проблем і, як свідчать виконані міжнародним
науковим співтовариством прогностичні дослідження, ситуація
загострюватиметься вже в найближчому майбутньому.

За наявними оцінками, близько 20 % населення світу не має доступу до
джерел водопостачання, які б щодня забезпечувати кожну людину  щонайменше
20 літрами води, перебуваючи при цьому на відстані не більше як 1 км. До
таких джерел відносяться системи побутового водопроводу, колонки
громадського користування, артезіанські свердловини, облаштовані криниці і
джерела, а також колектори дощової води.

Серед основних причин незадовільного водопостачання населення
фахівці ООН виділяють: неефективне водокористування, деградаці ю водних
ресурсів унаслідок забруднення, надмірн у експлуатація запасів підземних вод.
Тому діяльність системи ООН у сфері забезпечення населення якісною питною
водою зосереджена передусім на сталому розвитку екологічно вразливих
ресурсів прісної води, які перебувають під значним антропогенним тиском,
надмірним забрудненням навколишнього середовища і зростаючим попитом на
водні ресурси в галузі сільського господарства та промислового розвитку [ 1].

Не обійшла ця тенденція й Україну, де спостерігається повсюдне
забруднення річок і поверхневих водойм, що призводить до неухильного
зростання вартості й зниження ефективності якісного очищення цих вод для
питного використання. За ступенем водозабезпеченості держава займає одне з
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останніх місць серед країн Європи, а за водоємністю валового суспільного
продукту – перевищує їх у кілька разів. Витрати свіжої води на одиницю
виробленої продукції значно більші, ніж розвинених країнах Європи: Франції –
у 2,5 раза, Німеччини – 4,3, Великобританії та Швеції – у 4,2 раза.

У той же час в Україні показник запасів води в розрахунку на одну
людину значно менший, ніж в інших європейських державах – 1 тис. м3, а
рівень використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підзе мних
вод для питного водопостачання населення недостатній (рис.). При цьому
інтенсивність та обсяги використання води , навпаки, значно вищі.

Рис. Видобуток та прогнозовані ресурси підземних вод в Україні [ 2, с. 22]

Серед галузей економіки найбільш нера ціонально прісна вода
використовується в комунальному господарстві: її частка в галузевій структурі
споживання води більша 17%, що перевищує відповідні показники Франції
(6,5%), Іспанії (9,1), Канади (10,7) та Великобританії (13,6%). Питомі норми
водоспоживання вищі порівняно з розвиненими країнами 1,5–3 раза і
становлять понад 300 літрів на одну особу за добу. Витоки в системах
водопостачання сягають 30–40%, а в окремих регіонах перевищують 50%.

Крім об’єктивних причин такого становища (велика площа
сільськогосподарських земель – майже 70% площі країни, що спричиняють
високий рівень навантаження на водні ресурси внаслідок меліорації, хімізації
тощо), інші узагальнено можна віднести до нераціонального ставлення до
водних ресурсів та системи водопостачання і водовідведення, недостатньої
культури водокористування [3].

Метою статті є аналіз проблем та обґрунтування напрямів
удосконалення системи забезпечення населення якісною питною водою.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Основні джерела прісної води на території
України – це стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця,
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Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та
Азовського морів. Порушення норм якості вод и досягло рівнів, які призводять
до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна
частина населення України використовує для своїх життєвих потреб
недоброякісну воду, що загрожує здоров’ю нації. Склалася ситуація, за якою
практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води за рівнем
забруднення не відповідають вимогам санітарного законодавства до джерел
водопостачання. У той же час діючі очисні споруди, технології очи щення та
знезаражування питної води не спроможні очистити її до рівня показників
безпеки.

Питне водопостачання України майже на 80% забезпечується з
поверхневих джерел. Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість
води в них є вирішальними чинниками санітарного та епідемічного
благополуччя населення. По тенційні запаси поверхневих вод оцінюються
близько 209 км³ на рік, з яких лише 25% формується у межах держави.
Водночас більшість басейнів річок згідно з гігієнічною класифікацією водних
об’єктів за ступенем забруднення можна віднести до забруднених та дуж е
забруднених. Разом з тим існують значні потенційні запаси висоякісних
підземних вод, які використовуються сьогодні недостатньо, що часто пов’язано
із необхідністю значних капіталовкладень у їх ній видобуток [4].

Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що
незважаючи на значний спад промислового виробницт ва за останні роки та
зменшення у зв’язку з цим  скиду у водойми стічних вод, у країні
спостерігається тенденція погіршення екологічного стану водойм І та ІІ
категорій як за санітарно-хімічними, так і санітарно-мікробіологічними
показниками.

Питома вага досліджених проб води з водойм І категорії, які не
відповідали санітарним нормам 2009 ро ку за санітарно-хімічними показниками
становила 18,6%, за санітарно-бактеріологічними показниками – 22,9%. Якість
водопровідної питної води також не найкращ а, адже в окремих випадках
близько 20% її проб за санітарно-хімічними показниками не відповідають
вимогам Держстандарту (табл.).

Таблиця
Питома вага досліджених проб питної води, що не відповідають ви могам

Держстандарту, %*

Водопроводи 2008 2009 2010
За санітарно-хімічними показниками

Комунальні 9,7 9,2 11,1
Відомчі 14,3 15,2 15
Сільські 18 17,9 18,2

За бактеріологічними показниками
Комунальні 2,4 2,1 2,3
Відомчі 3,8 3,5 3,6
Сільські 5,5 5 5,1

* Джерело: [3].
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Дослідження якості води у природних водоймах свідчать про їх нє
забруднення неочищеними та недостатньо очищеними стоками з
перевантажених каналізаційних очисних споруд, які в більшості перебувають у
незадовільному технічному стані  з порушенням процесів самоочищення
внаслідок штучно утворених водосховищ та порушень режиму їх ньої
експлуатації. Високий рівень техногенного навантаження на водойми та
використання недосконалих технологій підготовки питної води, які розраховані
на доведення природної води до якості питної лише тоді, коли вихідна вода
відповідає І класу поверхневих джерел водопостачання, не д ає змогу
забезпечити населення якісною та безпечною для здоров’я питною водою.
Сьогодні практично всі водойми за рівнем забруднення наблизил ись до ІІІ
класу, а склад очисних споруд  і технології водопідготовки фактично не
змінились.

Таким чином, у сфері водопостачання та водовідведення існує дві групи
взаємопов’язаних проблем: виробничо -технічні та організаційно-економічні. До
виробничо-технічних відносяться [5]:

 незадовільний технічний стан і високий рівень зношеності основних
засобів систем питного водопостачання та водовідведення, що часто
призводить до катастрофічного забруднення водних об’єктів;

 висока енергоємність централізованого питного  водопостачання;
 значні непродуктивні втрати води в мережах, які в середньому

становлять 38,5%, а в окремих регіонах перевищу ють 50%. Крім
загальновизнаних прямих втрат, є ще опосередковані – збиток, перевитрата,
недоотримана вигода, затримка в часі платіжних коштів, невикористаний
потенціал, тобто втрати ресурсів, потенціалу, темпів розвитку, рівня фінансової
стійкості тощо. Усі ці фактори є причиною зростання собівартості 1 м 3

реалізованої питної води і рівня середнього тарифу відповідно.
Серед організаційно-економічних проблем галузі варто виділити

скрутний фінансовий стан підприємств, значні обсяги заборгованостей, що
призводить до загального дефіциту фінансових ресурсів та обмеженості
інвестицій, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному  стані
та експлуатації систем питного водопостачання і водовідведення. Недостатність
обігових коштів на підприємствах та незначні обсяги інвестицій не дають
можливості здійснювати заходи щодо модернізації інженерних споруд і мереж.

Однією з головних причин цього, на наш погляд, є недосконала тарифна
політика, що не забезпечує можливість фінансування відповідних
водогосподарських заходів, а також незахищеність і залишковий принцип
фінансування природоохоронних заходів. Інформація про структуру фактичної
собівартості й тарифи на послуги водопостачання, а також рівень
відшкодування затвердженими тарифами собівартості послуг дають можливість
зробити наступні висновки:

 у тарифах практично не враховується якість послуг водопостачання,
що надаються, і не визначені власне критерії якості цих послуг;
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 у більшості випадків можливості подальшого розвитку підприємств у
тарифи практично не закладаються;

 витрати на капітальний ремонт і модернізацію основних засобів не
передбачаються або їхній рівень не перевищує 2–2,5% [5].

Отже, існуючі тарифи на послуги не відшкодовують повної собівартості
послуг централізованого водопостачання та водовідведення і, як наслідок, не
забезпечують ефективність господарювання підприємств водопровідно -
каналізаційного господарства в ринкових ум овах.

Ще однією важливою організаційно-економічною проблемою є те, що
більшість підприємств водопровідно -каналізаційного господарства є
комунальними унітарними, які експлуатують об’єкти водопровідно -
каналізаційного господарства на правах господарського від ання. Головною
проблемою у відносинах підприємств із власником основних засобів –
органами місцевого самоврядування – є відсутність договорів, які визначають
взаємну відповідальність сторін за ефективну діяльності підприємств та їх ній
розвиток, рівень і якість надання послуг, щоправда, протягом останніх
декількох років почався процес формалізації таких відносин.

Однією з умов запровадження схем делегованого управління у сфері
водопровідно-каналізаційного господарства , укладання договорів оренди та
концесії має стати наявність бізнес-планів стратегічного розвитку підприємств.
Сьогодні лише 5% водоканалів мають комплексну інвестиційну програму [4].

В Україні повільно створюється конкурентне середовище у сфері надання
послуг з водопостачання та водовідведення  через відсутність сприятливих умов
та ефективних фінансово-кредитних механізмів залучення недержавних
інвестицій.

Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі
викладеного можна зробити висновки та надати відповідні пропозиції з
удосконалення системи забезпечення населення якісною питною водою , а
саме:

важливим пріоритетом нашої країни має стати підвищення цінності
питної води в політиці держави, діяльність якої нині недостатньо спрямована на
ефективне регулювання питань водопостачання;

для формування та раціонального використання фінансових ресурсів
потрібна чітко розроблена програма виводу галузі з кризового стан у;

у сфері тарифної політики потрібно розробити й ухвалити єдину
методику розрахунку тарифів на комунальні послуги, що підлягають
регулюванню для забезпечення повного відшкодування операційних та
капітальних витрат водозабезпечення;

необхідно вдосконалити систему управління водним господарством і
створити конкурентне середовище шляхом залучення підприємств різних форм
власності до експлуатації систем централізованого питного во допостачання та
водовідведення;

прискорити розроблення та впровадження новітніх технологій і
обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприємств , скорочення
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питомих витрат енергетичних і матеріальних ресу рсів, та на їхній базі –
оновлення основних засобів;

стимулювати енергозбереження на підприємствах водопровідно -
каналізаційного господарства, що сприятиме скороченню втрат питної води та
питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

Покращенню стану водних об'єктів та якості вод сприятиме  [6]:
 упровадження ефективних технологій очищення виробничих стічних

вод та утилізації їх осадів;
 зниження рівня забруднення поверхневих, підземних та морських вод

міндобривами, синтетичними миючими  засобами, нафтопродуктами тощо;
 удосконалення технологічних процесів очи щення питної води;
 своєчасне проведення відповідних заходів під час аварій на об'єктах

водної інфраструктури;
 удосконалення контролю та спостереження за цілісністю розподільчої

мережі, що забезпечуватиме зменшення втрат води та покращення її якості;
 розроблення дієвої системи платежів за спеціальне використання та

забруднення водних ресурсів з урахуванням системи стимулювання
раціонального водокористування;

 запровадження інтегрованого управління водними ресурсами та
морськими акваторіями;

 зменшення водоємності продукції;
 скорочення об’ємів використання води для потреб житлово -

комунального господарства та питної води на технологічні потреби;
 збільшення об’єму збирання та очищення зв оротних вод;
 зменшення  втрат води при транспортуванні.
Для досягнення зазначених цілей необхідно  передусім змінити структуру

управління водними ресурсами відповідно до реалій сьогодення та базуючись
на закордонному досвіді. У перспективі  забезпечення населення якісною
питною водою, як й інші сфери комунального господарства , необхідно
перетворити з дотаційних на рентабельний бізнес. Проте в цій сфері економіки
державі повинна належати винятково важлива роль регулятора, модератора
правил гри, адже водозабезпечення – це надзвичайно соціально чутлива та
екологічно вимоглива галузь, а як показує досвід, приватний бізнес рідко
самозацікавлений у дотриманні екологічних та соціальних стандартів. Зміна
структури управління також передбачає здійснення комплексної оцінки водних
ресурсів та розроблення прозорих механізмів капіталізації рентних доходів у
сфері водокористування на користь держави. Це д асть змогу отримати
необхідні фінансові резерви для екологічних інвестицій, забезпечить належний
рівень енергоефективності у сфері водокористування як на загальнодержавному
рівні, так і рівні територіальних громад.
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Державна установа «Інститут економіки природокористування  та
сталого розвитку Національної академії наук України»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГАРАНТУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
У ФОРМАТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL SECURITY GUARANTEE
FORMAT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Стаття присвячена проблематиці гарантування суспільної безпеки. Визначено її
основні об’єкти і види залежно від джерела походження загроз. Розкрито принципи
організації безпечного існування суспільства. Розроблено напрями вдосконалення системи
гарантування суспільної безпеки, виходячи із завдань сталого розвитку.

Ключові слова: суспільна безпека, об’єкти, принципи гарантування безпеки, стали й
розвиток, загрози.

The article is sanctified to the range of problems of guaranteeing of public safety. Certainly
her basic objects and kinds depending on the source of origin of threats. Principles of organization
of safe existence of society are expos ed. Directions of perfection of the system of guaranteeing of
public safety are worked out, going out the tasks of steady development.

Keywords: public safety, objects, principles of guaranteeing of safety, steady development,
threats.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями.  Суспільною безпекою вважають
таку ситуацію, коли права і свободи громадян захищені від військових
(напіввійськових) погроз і нападів з боку карних або політичних груп усередині
країни. Це поняття перетинається з національно ю безпекою, але включає ще й
елементи здоров'я і моралі товариства. На жаль, український соціум сьогодні за
переважною більшістю найважливіших показників суспільного розви тку і
безпеки перебуває у надзвичайно складному становищі. Можна пос илатися на
тривале невирішення низки проблем в економічній, політичній, соціальній,
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