Всесвітній день води 22 березня 2019 року - нікого не
залишати позаду
Ця мета спрямована на забезпечення доступності та стійкості управління
водними ресурсами для всіх. Велика кількість людей як і раніше живуть без безпечної води
або навіть взагалі без вільного доступу до води. Чому це так ВАЖЛИВО? Хто б
ти не був і де б ти не був, Вода - твоє право людини.
Доступ до води лежить в основі суспільної охорони здоров'я і має
значення для сталого розвитку та стабільного процвітання людства. Право
людини на воду дає кожній людині без будь-якої дискримінації право на безпечну,
прийнятну, фізично доступну воду для особистого і побутового використання; яка включає
в себе воду для пиття, особистої гігієни, прання одягу, приготування їжі, а також особистої
і побутової гігієни. Водопостачання повинно відповідати потребам соціально незахищених
верств населення, і їх голоси повинні бути почуті в процесі прийняття рішень. Нормативноправова база повинна визнавати право на воду для всіх людей, і достатнє фінансування
повинно бути справедливо і ефективно направлено на тих, хто в ньому найбільше потребує.
Науково-технічною радою Державного агентства водних ресурсів України
розглянуті актуальні питання водогосподарського будівництва.
У 2018 році Держводагентство підтримало проект реконструкції Іванівського
групового водопроводу, що дасть змогу підвищити надійність та якість водопостачання,
відмовитись від використання потенційно небезпечного рідкого хлору та перейти на
знезараження води гіпохлоритом натрію.
В обласному місті Херсон покращили водопостачання питної води для верств
населення заміною водопроводів та новими методами знезараження води.
В окремих районах Херсонської області проблема забезпечення населених пунктів
водою одна з найгостріших у регіоні. Незважаючи на розташування відносно недалеко (до
30 км) від Каховського водосховища, багато степових сіл і селищ не мають води.
За сприянням нардепа Сергія Хлань, вирішується питання щодо забезпечення
питною водою мешканців населених пунктів Іванівського та Нижньосірогозського районів.
Однією з проблем є якість питної води. В сільських населених пунктах зазначених
районів питна вода не відповідає санітарним нормам по хімічним показникам та через
підвищену мінералізацію.
Відсутність якісного водопостачання негативно впливає на соціально-економічний
розвиток регіону, розвиток сільського господарства, побутові умови проживання
населення.
Враховуючи той факт, що Херсонська область в зоні ризикового землеробства та
низьким природним чинником водообміну, підвищеним попитом на господарсько-питні та
зрошувальні потреби «запаси» води з підземних та поверхневих джерел скорочуються
швидкими темпами.
Для поліпшення ситуації з питань водозабезпечення є необхідність у виконанні
Програм науково-технічного та інноваційного розвитку об’єктів комунгоспу, пошук
альтернативних джерел водопостачання, модернізації систем муніципального
водозабезпечення і водовідведення, удосконалення методів поливу.
Збереження та раціональне використання «золотих запасів» води регіону залежить
від кожного з НАС. Не будемо байдужими до збереження водних ресурсів УКРАЇНИ!
А вода це справжнє диво!
Як прожити без води?
З нею ми завжди щасливі,
З нею в нас нема біди.
Є вода — ростуть рослини:
Ліс, сади, рясні поля.
Це чудово для людини
І радіє вся Земля.

Плавають в водичці діти,
Риби у воді живуть.
Розцвітають в лузі квіти.
І рясні дощі ідуть.
Кругообіг повсякчасно
На Землі вода веде.
Тож з водою всім прекрасно
І біди нема ніде!
(вірш Надії Красоткіни)
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