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Факти про водопостачання та санітарію в Україні
v 70% населення України має доступ до централізованого водопостачання. (Загально
державна Програма «Питна вода України на 2006—2020 рр.)
v Послугами централізованого водопостачання забезпечено 100% (458) міст, 86,7% (768 з 886)
селищ міського типу та 22,1% (6305 із 28 540) сільських населених пунктів. («Підсумки ро
боти ЖКГ за 2007 р.» — Міністерство з питань ЖКГ України, Київ 2008)
v Послугами централізованого водовідведення (каналізацією) забезпечено 95,9% (439) міст,
55,9% (495 з 886) селищ міського типу та 2,6% (744 із 28 540) сільських населених пунктів.
(«Підсумки роботи ЖКГ за 2007 рік»)
v На 2004 рік тільки 4,1 млн. сільського населення (26%), користувалися послугами централізованого водопостачання. Інженерним обладнанням, зокрема внутрішнім водопроводом
з підведенням в будинок, було забезпечено лише 7,4% населення, водовідведенням та каналізацією — 4,4%, гарячим водопостачанням  — 0,3%, водорозбірними вуличними колонками — 18,6%. (Національна доповідь щодо якості питної води у 2004 р.)
v Більше половини сільських водопроводів працює з перебоями або відключені. (Проект
Загальнодержавної Програми соціального розвитку села на період до 2011 року)
v Загальний обсяг реалізованої води комунальними підприємствами за січень — вересень
2007 р. склав 1,94 млрд. м3. (Підсумки роботи ЖКГ за 2007 р.)
v 5,7 млн. у містах та 11,7 млн. сільських жителів користувалася для питних потреб місцевими джерелами води — шахтними та трубчастими колодязями, каптажами, прирусловими
копанками. (Національна доповідь щодо якості питної води у 2004 р.)
v Кількість проб із нецентралізованих джерел водопостачання, що не відповідають гігієнічним нормативам якості питної води по санітарно-хімічних показниках в 2,3 рази, а по бактеріологічних показниках — до 4,8 разів перевищує кількість відповідних проб, взятих у
централізованих мережах водопостачання. (СОWI, Звіт 2002)
v Понад 60% проб питної води з підземних джерел у сільських населених пунктах не відповідає чинним стандартам. (Проект Загальнодержавної Програми соціального розвитку
села на період до 2011 року)
v В Україні налічується 1228 сіл, жителі яких (понад 800 тис. чол.) користуються привіз
ною водою. (Проект Загальнодержавної Програми соціального розвитку села на період до
2011 року)
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v Загальний обсяг пропущених стоків через очисні споруди за січень — вересень 2007 р.
склав 1,32 млрд. м3. (Підсумки роботи ЖКГ за 2007 р.)
v Щорічне зростання обсягів осадів та мулу становить 40 млн. тонн, щорічна потреба у мулових майданчиках для розміщення осаду становить 120 га на рік, тільки для Києва ця
потреба сягає 14 га. (Національна доповідь щодо якості питної води та стану питного
водопостачання в Україні у 2003 році)
v 0,9 млрд. м3 стічних вод (20% загального обсягу стічних вод) щорічно скидаються у септиктенки або скидаються використовуючи інші неконтрольовані методи та способи. (COWI,
Звіт 2002)
v Щорічно 25% населення України підпадає під ризик захворювань, пов’язаних із вживанням недоброякісної води. (Інформація Всесвітньої організації охорони здоров’я)
v Протягом останніх 5 років зареєстровано 37 спалахів ВГА, постраждало 1437 осіб, серед
них 625 дітей. (Інформація МОЗ України, http://www.moz.gov.ua/ua)
v В країні функціонує 20,5 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів, з них близько 12,6 тис.
(61%) знаходяться в сільській місцевості. Не підключені до централізованого водопостачання та локального водопроводу 18% закладів, з них у сільській місцевості — 95%. Не
мають централізованої каналізації та не підключені до локальних очисних каналізаційних
споруд — 41% шкіл, 39% шкіл каналізовані на вигріб, з них у сільській місцевості — 87%.
Деякі школи взагалі не каналізовані. (За інформацією МОРОЗ за 2007 рік)
v Цілі розвитку тисячоліття з водопостачання для України:  Ціль 3. Сталий розвиток довкілля, Завдання 1: Збільшити на 12% частку населення, що має доступ до питної води.
Показник 1.1. Частка населення, яке користується питною водою, що відповідає національним стандартам в містах , %
Показник 1.2. Частка населення, яке користується питною водою, що відповідає національним стандартам в сільській місцевості, % (Аналітична доповідь «Цілі розвитку тисячоліт
тя: Україна» 23 вересня 2003 року)
v З 2001 по 2004 роки на 1% збільшилась кількість міського населення, що має доступ  до
чистої питної води (з 86 до 87%), забезпечення ж сільського населення залишилось без
змін — 63%. (Ukraine — Millennium Development Goals — 2000+5)
v

Цілі розвитку тисячоліття з санітарії для України не визначені.
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