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(ВГК) Полтавської області. Проаналізовані основні показники водопостачання 

і водовідведення. 
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Аннотация. В статье приведены элементы водохозяйственного комплекса 

(ВХК) Полтавской области. Проанализированы основные показатели 

водоснабжения и водоотведения.  
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Abstract. The paper presents the elements of the of water management complex 

(WMC) Poltava region.  The basic indexes of water-supply and sewerage are 
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Вступ. Полтавщина має складний водогосподарський комплекс. 

Найбільшими споживачами води Полтавської області є житлово-комунальне 

господарство, сільське господарство, промисловість, яка поєднує підприємства: 

гірничо-збагачувальні, сталеливарні, машинобудівні та підприємства харчової 

промисловості. Так як водойми одночасно використовують як джерело 

водопостачання, так і для скиду стічних вод, то використання водних ресурсів 

має бути скореговане в інтересах всіх учасників водогосподарського 

комплексу. 

Забезпечення водою галузей національної економіки є передумовою 

сталого розвитку країни. У зв’язку з цим актуальними є створення системи 

інтегрованого управління водними ресурсами з метою їхнього економного і 

раціонального використання [1]. Водогосподарська діяльність як специфічний 

вид економічної діяльності не має відповідного організаційно-економічного 

структурування на різних територіальних та управлінських рівнях. Актуальною 

методологічною проблемою наукових досліджень стає функціональне 

структурування водогосподарського комплексу [2]. Узагальнення теорії 

водогосподарських комплексів наведено у джерелі [3]. Проблеми раціонального 

водокористування розглядаються також у роботах [4 – 8]. 

Водогосподарський комплекс, як ланка єдиного народногосподарського 

комплексу, ще недостатньо вивчений. 

Мета статті – розглянути складові та природну частину ВГК Полтавської 

області. Порівняти кількість води, забраної з поверхневих та підземних джерел 

і використаної на потреби водогосподарського комплексу Полтавщини за 

останні 2 роки. Питання розглядається у світлі економного і раціонального 

використання водних ресурсів. 

Водогосподарський комплекс – це складне системно-структурне 

утворення, яке включає водні ресурси, водокористувачів, органи управління та 

контролю і характеризується певною функціональною, галузевою і 

територіальною структурою [3]. Складові (учасники) ВГК Полтавської області: 

житлово-комунальне та промислове водопостачання і водовідведення, 



зрошувальне землеробство, рибне господарство, гідроенергетика, водний 

транспорт, охорона здоров’я, водні рекреації та спорт. 

Можливості функціонування і розвитку ВГК, позитивні та негативні 

сторони його впливу на навколишнє природне середовище обумовлює природна 

частина. 

Основною складовою природної частини ВГК являються водні ресурси. 

Щодо Полтавської області водно - ресурсний потенціал її значний. За запасами 

водних ресурсів область займає 11 місце в Україні. Гідрографічна мережа річок 

Полтавщини помірно розвинута, середня густота її, без врахування малих річок, 

водотоків і струмків довжиною менше 10 км становить 0,17 км на 1км2, а з їх 

врахуванням – 0,45 км на 1км2, що майже співпадає із середньою густотою 

річкової мережі в Україні. Кількість річок: великих – 1, середніх – 8, малих – 

146. Водні ресурси Полтавської області повністю зосереджені у басейні річки 

Дніпро. Площі земель, зайняті водними об’єктами, складають 237,7 тис. га, 

тобто 8,3% території області. Розподіл водного фонду Полтавської області за 

земельними площами (в тис. га та у відсотковому відношенні ) показаний на 

діаграмі (рис.1). Основними джерелами водозабезпечення є річки Дніпро, Сула, 

Псел і Ворскла, а також підземні води неогенових, палеогенових, крейдових і 

четвертинних водоносних горизонтів [5]. Питоме забезпечення населення 

місцевими ресурсами річкового стоку з розрахунку на одного жителя області в 

середній за водністю рік складає 447 м3. 

Проте потрібно аналізувати не тільки наявність водних ресурсів, а й їх 

стан та обсяг використання у водогосподарському комплексі. Проблеми 

водокористування є актуальними через виснаження, вичерпання і забруднення 

навколишнього середовища. Стратегія сталого водокористування – збереження 

водних ресурсів, покращення їх якості, раціональне і дбайливе використання. 

Використання води певними галузями господарства характеризується 

показниками, основними серед яких є: повне, обігове та послідовне 

використання води, безповоротні втрати води та водовідведення. 

 



.  

Рис.1 Розподіл водного фонду Полтавської області за земельними площами  

 

Водні ресурси Полтавщини забезпечують потреби всіх галузей 

водогосподарського комплексу. У 2013 році з водних джерел всього забрано 

води – 248,9 млн. куб м, в тому числі з поверхневих водних джерел – 168,3 млн. 

куб. м; з підземних водних джерел – 80,54 млн. куб. м. 

У 2012 році із природних водних об’єктів Полтавщини забрано 248,4 млн. 

куб м (що на 7,9 млн. куб м (3,2%) більше ніж у 2011році), в тому числі 77,06 

млн. куб м (що майже на рівні попереднього року) з підземних водних об’єктів. 

У 2011 році цей показник становив 240,5 млн. куб м, в тому числі 77,35 млн. 

куб м – підземні води. Найбільшими споживачами води є підприємства 

сільського господарства (59,5% всієї використаної води) та комунальне 

господарство (22,5%). Доля промисловості в загальному водоспоживанні дещо 

знизилися. Серед галузей промисловості найбільшими споживачами є 

підприємства чорної металургії (43,4%), харчової промисловості (28,6%) та 

енергетики (14,9%). Втрати води при транспортуванні – 14,2 млн. куб м, що 

дещо нижче порівняно з попередніми роками (2012 – 17,32 млн. куб м, 2011 – 

17,39 млн. куб м, 2010р. – 19,19 млн. куб м) – практично всі у комунальному і 

побутовому водопостачанні мають місце через зношеність та незадовільний 

стан мереж. 



Підсумки. Таким чином, ВГК складається із групи водоспоживачів і 

водокористувачів, які разом використовують водні ресурси одного водного 

об’єкту чи басейну. Для стабільного розвитку ВГК потрібно: правильно 

вибирати джерела водопостачання, оцінювати їх кількість, якість та 

необхідність задоволення потреб у воді всіх учасників ВГК, охороняти від 

забруднення джерела водопостачання. 

Отже, водні ресурси Полтавщини через їх нерівномірність розподілу по 

території та за сезонами року мають використовуватися раціонально і 

комплексно з урахуванням потреб усіх учасників водогосподарського 

комплексу. 
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