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Вода як інструмент концепції більш чистого виробництва (Методичний посібник для оцінки водокористування на 
підприємствах). – 2016. – Київ: Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 2016. – 28 стор. 

Розробник Т. В. Князькова

Методичний посібник містить інформацію, що може бути корисною для проведення водного аудиту і аналізу ефективності 
водокористування на підприємствах у відповідності з підходами ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ).

В ньому наведені дані про світовий стан споживання прісної води і статистичні дані про загальне споживання і відведення води 
в Україні. Охарактеризовані види водоспоживання і водовідведення на підприємствах, а також головні причини перевитрат/
втрат води. Надані рекомендації для проведення попереднього і детального аналізів ефективності водокористування на 
підприємствах. Наведені можливі заходи для зменшення споживання води на господарсько-побутові потреби, принципові 
підходи РЕЧВ і стратегії для підвищення ефективності використання виробничої води на підприємствах. В якості допоміжного 
матеріалу для проведення водного аудиту і представлення кінцевих результатів аналізу і пропозицій з підвищення ефективності 
водокористування, в додатках надається перелік питань для аналізу водокористування на підприємствах і форми, що 
містять узгоджені з підприємством опції для економії води (і пов’язаних з нею ресурсів) та результати техніко-економічних 
розрахунків. Посібник призначений для стажерів і експертів РЕЧВ, а також спеціалістів підприємств, що займаються питаннями 
водокористування.

Будь-які побажання з покращення або доповнення змісту посібника будуть прийняті з вдячністю. 

© Центр РЕЧВ, 2016



3
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО 
ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА
Проспект Перемоги 37, кор. 6, оф. 2, 
м. Київ, Україна, 03056
+38 (044) 227 83 78;
info@recpc.org;
www.recpc.org

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОСПОЖИВАННЯ ...................  4

1.1. Світове споживання прісної води .............................................  4

1.2. Водозабезпеченість України і структура споживання 
 прісної води ................................................................................  5

1.3. Основні забруднювачі, які скидаються в поверхневі водні 
 об’єкти зі стічними водами в Україні ........................................  8

2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ  
 НА ПІДПРИЄМСТВАХ .........................................................................   9

2.1. Джерела водопостачання підприємств ....................................  9

2.2. Характеристика споживання води на підприємстві ................  9
 2.2.1. Господарсько-побутові потреби .................................... 10
 2.2.2. Виробничі потреби .......................................................... 11

2.3. Водовідведення від підприємств .............................................. 12 

2.4. Попередній аналіз ефективності водокористування 
 і втрат води ................................................................................ 13

2.5. Детальний аналіз ефективності використання води .............. 14 
 2.5.1. Основні причини перевитрат і втрат води .................... 14 
 2.5.2. Визначення перевитрат/втрат води ............................... 15 

2.6. Заходи для зменшення споживання води на 
 господарсько-побутові потреби ................................................  18 

2.7. Заходи з підвищення ефективності використання 
 виробничої води на підприємствах і забезпечення БЧВ ........  19 

2.8. Інформація, на якій треба фокусувати увагу під час 
 аудиту водокористування .........................................................  22

 

ДОДАТКИ .................................................................................................. 23



4
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО 
ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА
Проспект Перемоги 37, кор. 6, оф. 2, 
м. Київ, Україна, 03056
+38 (044) 227 83 78;
info@recpc.org;
www.recpc.org

1.1. Cвітове споживання прісної води.

Однією з основних загроз національної безпеки України є нераціональне використання води як 
природного ресурсу і погіршення екологічного стану водних басейнів. Ця проблема має не тільки 
національний, але й глобальний характер. Надмірне споживання прісної води для потреб людства, 
яке обраховується тисячами мільярдів м3 щорічно, є реальною загрозою для екологічної стійкості 
планети.

За аналізом міжнародної групи експертів (J.Rockstrom et.al. Ecology&Society, 2009), на сьогодні 
виділено 9 критичних процесів Земної системи, а саме: зміна клімату, руйнування озонового 
шару, підкислення океану, споживання прісної води, порушення циклів азоту і фосфору, втрата 
біорізноманіття, зміна системи землекористування, аерозольне навантаження на атмосферу, хімічне 
забруднення навколишнього середовища. Для більшості з них визначені контрольні параметри і 
рекомендовані граничні значення (вони названі планетарними межами), які не можна перетинати 
без загрози планетарної катастрофи. Оціночна планетарна межа для споживання прісної води –  
4000 км3/рік. На сьогодні фактичний світовий забір води з прісноводних джерел орієнтовно складає 
2600 км3 в рік. Це, як здається, надає людству певний резерв для подальшого збільшення споживання 
води. Але, як показує аналіз, планетарна межа наближається досить швидко.

В табл. 1 наведені оцінки глобального споживання прісної води і прогнози на найближчі десятиліття.

ТАБЛИЦЯ 1. ГЛОБАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПРІСНОї ВОДИ

Тип планетарної 
води

Сучасне 
споживання, км3/

рік

Найближчі 
потреби, % 
збільшення

Причини 
збільшення 

споживання води

«Блакитна» вода 
х) 2600 25-50%  

(2050 рік)
Зростання 
населення

«Зелена» вода хх)
5000 (с/г з 
природним 
зрошенням )

50% (2030 рік)
Зростання 
населення, харчова 
безпека

(J.RockStRom Et.al. Ecology&SociEty, 2009)
х) «Блакитна» вода – це вода всіх прісноводних джерел Землі (водний стік планети);
хх) «Зелена» вода – вода, яка міститься в усіх живих організмах планети – рослинних, тваринних, 

включаючи людей, мікроорганізмах, а також ґрунтова волога і інші форми зв’язаної води (тому її ще 
називають «прихованою» водою).

Споживання «блакитної» і «зеленої» води є взаємопов’язаним. Непряме споживання «зеленої» води 
для людських потреб (вирощування с/г продукції) майже вдвічі перевищує споживання «блакитної» 
води, і, за прогнозами, темпи збільшення її споживання є більш високими через зростання населення 
і необхідність забезпечення його харчовою продукцією. Якщо прогнозоване збільшення споживання 
«блакитної» води відбудеться, то вже у 2050 році, через порушення водного циклу, ми можемо 
опинитися на порозі водної катастрофи1.

Тому, максимальне збереження прісної води в усіх сферах людської діяльності є життєвою 
необхідністю для всіх країн. 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
    ВОДОСПОЖИВАННЯ

1 Людська діяльність впливає на порушення водного циклу такими шляхами: 1) безпосереднє споживання «блакитної» води: із-за надмірного 
забору прісної води близько 25% річкових басейнів пересихає, не досягнувши океану; 2) зменшення запасів «зеленої» води із-за вирубування 
лісів, деградації земель (що загрожує продукуванню біомаси і споживанню вуглецю) і 3) вплив на потоки водяної пари і порушення регуляції 
клімату.
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1.2. водозабезпеченість України і стрУктУра 
споживання прісної води

Україна належить до малозабезпечених водою країн. Показник водозабезпеченості визначається 
середньорічним об’ємом річкового стоку на одиницю площі країни/регіону або на одного жителя. В 
табл. 2 показано водозабезпеченість України в цілому і за деякими окремими регіонами. 

Отже, на одного жителя України припадає (у середній за водністю рік) трохи більше 1 тис м3 
річкового стоку, якщо рахувати по місцевому стоку держави. Це вчетверо менше, ніж середня 
водозабезпеченість 1 жителя країн ЄС. 

ТАБЛИЦЯ 2. ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ УКРАїНИ

Показник Об’єм річкового стоку, тис. м3/рік

Потенційний ресурс річкових вод в Україні 209,8 • 106. (з них тільки 25%-місцевий стік)

Забезпеченість річковим стоком на 1 людину  
в Україні

1,14 (місцевий стік х)) 
1,90 (загальний стік хх))

Забезпеченість річковим стоком на 1 людину  
в регіонах (місцевий стік/загальний стік):

Вінницька область

Закарпатська область

Запорізька область

Київська область

Одеська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Івано-Франківська область

Херсонська область

1,51 / 6,7

6,35 / 10,6

0,34 / 29,43

0,45 / 10,27

0,15 / 5,4

0,26 / 15,88

0,23 / 0,99

3,33 / 6,81

0,13 / 50

(ЗА ДАНИМИ «НАЦІОНАЛЬНОї ДОПОВІДІ ПРО СТАН НАВКОЛИшНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИщА В 
УКРАїНІ У 2012 Р.»: МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІї ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАїНИ, К., 2013)

х) Місцевий стік – це стік річок, що формуються на території України (власний фонд держави)
хх) Загальний стік – це стік всіх річок, включаючи ті, що формуються за межами України

Як видно з табл. 2, показник водозабезпеченості дуже різниться для окремих регіонів України: 
найбільшу забезпеченість стоком місцевого формування має Закарпатська область, найнижчу –  
Херсонська, Одеська, Донецька і АР Крим. У більшості областей України, в т.ч. в регіонах, де 
зосереджені промислові підприємства, які є найбільшими водоспоживачами, транзитний приплив 
значно перевищує місцевий стік. Україна на 2/3 живиться водою басейну Дніпра, який формується 
зовні і протікає також по території інших держав (Білорусія, Росія). Це, поряд з нерівномірністю 
територіального розподілу водних ресурсів в Україні, є важливим фактором, що ускладнює умови 
водозабезпеченості країни і має відношення до проблеми національної безпеки.

В табл. 3 і на рис. 1 наведені дані щодо споживання прісної води в Україні.
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ТАБЛИЦЯ 3. СПОЖИВАННЯ ПРІСНОї ВОДИ В УКРАїНІ

Показник споживання Кількість, км3/рік  
(% від загального забору прісної води)

1. Загальний забір прісної води з природних 
джерел, всього, в т.ч.:

1.1. З підземних вод
1.2. З поверхневих джерел
1.3. З басейну Дніпра
1.4. Промисловість
1.5. Сільське господарство
1.6. Комунальне господарство

 
13,822
1,961 (14,2%)
11,861 (85,8%)
9,2 (66,6%)
(40%)
(39 %)
(21%)

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ «НАЦІОНАЛЬНОї ДОПОВІДІ ПРО СТАН НАВКОЛИшНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИщА 
В УКРАїНІ У 2012 Р»: МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІї ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАїНИ, К., 2013)

Починаючи з 90-х років минулого століття спостерігалося стрімке зменшення забору прісної води 
з природних джерел (рис. 1), що відбулося внаслідок зменшення чисельності населення, падіння 
національної економіки, а також більш економного, ніж раніше, використання води. В останні роки 
водозабір в Україні стабілізувався. щорічна потреба України (населення та галузей економіки) у 
водних ресурсах сягає 15 км3/рік. В 2012 р. було забрано прісної води 13,822 км3, що становить 
близько 0,5% світового споживання прісної (блакитної) води. 

РИС. 1. ЗАБІР ПРІСНОї ВОДИ (W) ЗА РОКАМИ: 1 – СУМАРНИй, 2 – З БАСЕйНУ ДНІПРА

Як видно з табл. 3, основним джерелом водопостачання в Україні є поверхневі води (на них припадає 
майже 86%загального споживання, в т.ч. на басейн Дніпра – 66,6%)2.

Дані по забору прісної води окремими секторами економіки в Україні (табл. 3) показують високий 
відсоток споживання води промисловістю (40%), в той час як середньосвітовий аналогічний показник 
становить близько 30 %, а в країнах ЄС є ще меншим. Це свідчить про неефективне водокористування 
на підприємствах України і дуже низький рівень повторного використання виробничої води. 
Споживання води на одиницю виробленої продукції в Україні в середньому перевищує цей показник 
для Франції у 2,5 рази, Великої Британії та швеції – у 4,2 рази, Німеччини – у 4,3 рази.

Показовою характеристикою ефективності водокористування в Україні є загальнонаціональний 
баланс водоспоживання-водовідведення (табл. 4), який тією чи іншою мірою відображає особливості 
водного балансу окремих водоспоживачів країни.
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2 Майже вся велика промисловість України живиться великими і середніми річками, в той час як сільське господарство споживає , в значній мірі, 
воду малих річок. В Україні налічується 63119 річок, в т.ч. великих річок (площа водозбору F більше 50 тис. км2) – 9, середніх (F 2… 5 тис. км2) – 
87 і малих (F менше 2 тис. км2 ) – 63029. Малі річки становлять значну частку власного водного фонду держави. При безконтрольному заборі з 
них води, а також їх використанні в якості стічних канав існує реальна загроза втрати частини власних водних ресурсів.
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Дані табл. 4 свідчать про суттєвий дисбаланс між кількістю забраної з природних джерел води 
і кількістю використаної води. В масштабах країни тільки 70% забраної (з джерел) прісної води 
використовується, а 30% втрачається. За офіційними даними (табл. 4), 16,5% забраної води 
втрачається під час транспортування, а решта (13,5%) відноситься до невизначених втрат. Таке вкрай 
неощадливе поводження з водою пов’язано, перш за все, з низькою вартістю води, як природного 
ресурсу3.

ТАБЛИЦЯ 4. БАЛАНС ВОДОСПОЖИВАННЯ-ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАїНІ

Показник Кількість, млн. м3

Забрано води з природних джерел, всього:
в т.ч. прісної
в т.ч. морської

14 651
13 822 (100%)
828,8

Використано прісної води, всього:
в т.ч. на виробничі потреби
в т.ч. на господарсько-питні потреби
в т.ч. на зрошення
в т.ч. на с/г водопостачання

9 678 (70% від забраної)
5 681 (58,7% від використаної)
1 848 (19,1% від використаної)
1 759 (18,2% від використаної)
160,9 (1,7% від використаної)

Скинуто стічних вод в поверхневі водні 
об’єкти, всього:
в т.ч. підприємствами промисловості
в т.ч. підприємствами ЖКГ
в т.ч. підприємствами с/г.

7 788
4 751 (83,6% від використаної)
2 044
952,9

Використано стічних вод 415,8 (4%)

Втрати води при транспортуванні 2 286 (16,5% від забраної)

(Складено за даними державної статистичної звітності, наведеними в «Національній доповіді про 
стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році») 

Наведені дані також показують, що більше 50% води, використаної в Україні в різних галузях 
економіки, йде на потреби промисловості; з них більше 80% практично транзитом проходить через 
підприємства і скидається в водойми у вигляді стічних вод, 20% яких визначаються як «забруднені». 
Повторне використання промислових стічних вод становить всього 4%. 

В цілому, баланс водоспоживання-водовідведення (табл. 4) свідчить про неефективне використання 
води в загальнонаціональному масштабі, що є типовим для більшості підприємств України. Це є 
наслідком: 

1) неощадливого споживання води, перш за все, із-за її низької ціни;

2) недостатньої обґрунтованості і неконтрольованості споживання води та її втрат в технологічних 
процесах; 

3) практичної відсутності повторного використання промислових стічних вод у виробництві (дані 
табл. 4 не відображають використання оборотної води), і, як результат, скид великої кількості 
(частки від забраної води) забруднених або недостатньо очищених стічних вод у водойми, що 
спричиняє їх деградацію;

4) відсутності або недостатності локального (цехового) контролю скиду відпрацьованих/стічних 
вод. 

3 На сьогодні, ціна води з природних джерел в Україні становить від 0,016-0,08 до 0,5 грн за м3., що не відображає адекватно її дійсну вартість і 
цінність. Ціна води визначається нормами/стандартами і політикою. В найближчий час ціна води, як ресурсу, має бути переглянута як в ЄС, так і 
в Україні (СhemWater, 2012, ЕС “Roadmap to a Resource Efficient Europe – Vision to 2050”; oEcD Environmental outlook Baseline, 2007).
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1.3. основні забрУднювачі, які скидаються 
в поверхневі водні об’єкти зі стічними 
водами в Україні

За оцінками, в Україні може скидатися в поверхневі водні об’єкти близько 30 000 хімічних 
речовин. Найбільшими забруднювачами поверхневих вод є промислові підприємства. В 2012 р. 
вони скинули «забруднених» стічних вод 894 млн. м3, підприємства житлово-комунальної галузі –  
538 млн. м3, підприємства сільського господарства – 71 млн. м3. Для переважної більшості 
підприємств промисловості та комунального господарства скид забруднюючих речовин істотно 
перевищує встановлений рівень гранично допустимого скиду. Через низьку якість очищення стічних 
вод надходження забруднених стоків у поверхневі водойми не зменшується. 

Основні групи забруднюючих речовин, які в найбільших кількостях скидаються в поверхневі води 
України (за даними 2012 р.), включають (тис. т/рік): 

 Î завислі речовини (44,9);

 Î нафтопродукти (405,2);

 Î сульфати (837,6);

 Î хлориди (675,3);

 Î залізо (775,1); 

 Î СПАР (251,5). 

Разом з тим, є група речовин, т.з. біогенні речовини, які скидаються в значно менших кількостях, 
однак створюють серйозну екологічну небезпеку для водойм. До них належать сполуки, що містять 
амонійний азот (скид – 9,5 тис. т/рік), нітрати (58,7 тис. т/рік), нітрити (2,2 тис. т/рік), фосфати  
(7,0 тис. т/рік). Вони спричиняють цвітіння водойм, їх гіпоксію/аноксію, що призводить до утворення 
«мертвих» зон (рис. 2). На сьогодні в морях і океанах світу налічується 535 «мертвих» зон,  
ще 248 знаходяться під загрозою гіпоксії. До списку «мертвих» зон світу включені Азовське море і 
Південно-Західний шельф Чорного моря.

Проблема скиду біогенних речовин, їх контролю особливо загострюється у зв’язку зі зростанням 
населення і потреб у продуктах харчування. Діючи очисні споруди звичайно не можуть забезпечити 
очистку води до екологічно безпечних норм скиду. І тому, на сьогодні в Україні вводяться тимчасові 
норми скиду цих речовин в поверхневі водойми, які значно вищі за екологічно безпечні. Таким 
чином, треба виходити з того, що норми скиду біогенних речовин, як і інших екологічно небезпечних 
забруднювачів, для підприємств будуть більш жорсткими.

РИС. 2. «ЦВІТІННЯ» ВОДИ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ СИНЄ-ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕй (З ЛІВОГО БОКУ) І 
ГІПОКСІЯ ВОДИ З УТВОРЕННЯМ «МЕРТВОї» ЗОНИ (З ПРАВОГО БОКУ).
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2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ВОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

2.1. джерела водопостачання підприємств

Підприємство може мати одне чи декілька джерел постачання свіжої води. Це може бути: 

1) Водопровідна вода з централізованих міських/відомчих/сільських систем водопостачання.

2) Підземна вода з власної свердловини: 
• артезіанська-напірна, яка під власним напором може виходити на поверхню;
• ненапірна, яка потребує підйому насосами.

3) Поверхнева вода, яку підприємство безпосередньо забирає з будь-якого поверхневого джерела, 
такого як річка, озеро, водосховище, канал, ставок. 

Перелічені джерела водопостачання є зовнішніми джерелами, за використання яких підприємство 
має сплачувати або як за природний ресурс (за цінами природокористування), або за послуги 
водопостачання (за тарифами послуг відповідних водоканалів).

Рішення про використання того чи іншого джерела має прийматися на основі техніко-економічного 
обґрунтування з урахуванням вимог до якості води, її доступності, вартості, умов транспортування, 
складності і вартості попередньої підготовки. Вибір джерела водопостачання має також здійснюватися 
у відповідності з вимогами стандартів, що забороняють використання води питної якості для 
потреб, не пов’язаних з господарсько-питним водопостачанням і з виробництвом продукції, яку 
споживає людина (харчова, фармацевтична промисловість), або яка потребує спеціальної якості і 
водопідготовки (наприклад, для генерації пари, виробництва електроніки, тощо).

Для збереження свіжої води використовуються або можуть використовуватись альтернативні, 
внутрішні джерела водопостачання, такі як:

1) Оборотна вода і послідовно використана вода. Ці внутрішні джерела водопостачання 
використовуються на підприємствах в основному для цілей охолодження-нагріву. Так, на 
підприємствах України у системах оборотного та повторно-послідовного водопостачання 
циркулює 45806 млн м3 води (2012 р.). Ця вода практично не потребує очищення, але є необхідність 
періодичного її підживлення для корегування складу, і тому підвищення ефективності роботи 
таких систем є також важливим для скорочення споживання свіжої води.

2) Очищена стічна вода власного підприємства. Доцільність повторного використання промислових 
стічних вод в виробництві визначається можливістю, складністю і вартістю їх локальної або 
загальнозаводської очистки відповідно до вимог якості виробничої води. Існуючі на підприємствах 
системи очистки стічних вод звичайно не забезпечують потрібної якості води, і тому повторне 
використання промислових стічних вод майже не практикується в Україні (всього 4% стічних вод 
використовується повторно). Можливі напрями для підвищення ефективності використання води 
в промисловості розглянуті далі. 

3) Відпрацьована вода іншого (сусіднього) підприємства. Виробнича стічна вода, яка не 
використовується повторно, але за своєю якістю є придатною для технологічних потреб поруч 
розташованого підприємства (наприклад, малозабруднена, умовно чиста вода, паровий 
конденсат, тощо) може бути додатковим альтернативним джерелом водопостачання.

2.2. характеристика споживання води на 
підприємстві

Підприємства мають два основні види водопостачання: господарсько-побутове і виробниче. У 
разі використання різних джерел води ці види водопостачання звичайно мають роздільні мережі. 
Для оцінки ефективності використання води на підприємстві необхідно проаналізувати окремо 
використання води на господарсько-побутові потреби і на виробничі потреби. 
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2.2.1. Господарсько-побУтові потреби 

На господарсько-побутові потреби підприємства використовується вода питної якості, яка 
регламентується документом ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною». Для цих потреб підприємства найчастіше забирають воду з централізованих 
систем водопостачання або підземну воду з власних свердловин.

Споживання води на господарсько-побутові потреби включає: умивальники, питні фонтанчики, душі, 
туалети, їдальні (приготування їжі, миття посуду), прання (спецодягу та ін.), медпункти, прибирання 
приміщень, полив (кімнатних рослин, газонів, території). Зазвичай підприємство надає інформацію 
про фактичне споживання води на господарсько-побутові потреби по всьому підприємству за 
лічильником на вході, і сплачує за споживання цієї води за показником лічильника. Окремі цехи/
підрозділи також можуть мати свої лічильники споживання господарсько-побутової води. Різниця між 
показниками головного (загальнозаводського) лічильника і сумою показників цехових лічильників 
може свідчити про втрати води під час її транспортування по території підприємства.

На деяких підприємствах споживання води на господарсько-побутові потреби може становити 
значну, а іноді переважну, частку загального споживання води. Із-за неощадливого використання 
води питної якості підприємства споживають і сплачують за воду іноді в декілька разів більше в 
порівнянні з їх дійсними потребами.

Для оцінки дійсних потреб підприємства у господарсько-побутовій воді необхідно здійснити 
розрахунок нормативного споживання води за ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і 
каналізація», або за іншими нормативними документами (напр., ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди 
навчальних закладів»).

Господарсько-побутові стічні води найчастіше скидаються підприємствами у міські/відомчі 
централізовані каналізаційні системи. Об’єм цих вод (і плата за їх скид) визначається, у разі 
відсутності спеціального лічильника, за об’ємом господарсько-побутового водоспоживання. Крім 
того, у разі використання для господарсько-побутових (та інших) потреб підземної води з власної 
свердловини собівартість свіжої води для підприємства може в десятки разів перевищувати вартість 
води як ресурсу, що треба враховувати для оцінки водоспоживання.

Тому, незважаючи на відносно низьку вартість води і послуг за водопостачання/водовідведення 
в Україні сьогодні, перспектива невідворотного зростання вартості послуг і ціни на природну воду 
обумовлює необхідність економного використання води підприємствами, в т.ч. для господарсько-
побутових потреб.

В табл. 5 і табл. 6 наведена інформація про вартість послуг за водопостачання-водовідведення в 
деяких країнах світу і в Україні. Оскільки в Україні в останній час тарифи постійно змінюються, дані 
табл. 6 наведені виключно для демонстрації великої розбіжності в вартості послуг водопостачання-
водовідведення для різних регіонів і місць розташування об’єктів водокористування. 

ТАБЛИЦЯ 5. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ-ВОДОВІДВЕДЕННЯ В ДЕЯКИХ КРАїНАХ СВІТУ

№ Країна Середній тариф на водопостачання-
водовідведення, $/м3

1. Німеччина 6,7

2. Велика Британія 5,72

3. Франція 3,74

4. Польща, Угорщина 2,12-2,02

5. Мексика 0,49
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ТАБЛИЦЯ 6. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАїНІ

Регіон України Послуги водопостачання, грн / м3 
(населення/промисловість)

Послуги водовідведення для 
промисловості, грн/м3

Запорізька обл.  1,7-14,62 / 2,35 – 26,58 3,15-37,8

Одеська обл. 2,0 – 8,43 / 2,01 – 27,2 5,0-5,03

Харківська обл.              – / 4,23 – 82,3 4,27-163,3

м. Київ         1,79 / 3,36 2,66

(ДЖЕРЕЛО: «НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО ЯКІСТЬ ПИТНОї ВОДИ ТА СТАН ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
В УКРАїНІ В 2012 Р.», МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАїНИ, К., 2013) 

2.2.2. виробничі потреби

Вода використовується у більшості виробництв промислової і сільськогосподарської продукції. 
Ефективне використання води на виробничі потреби тісно пов’язане з ефективним використанням 
інших ресурсів – енергії, матеріалів, хімікатів, землі, біоресурсів. 

Вода у виробництві може використовуватися в якості:
 Î компонента продукту (наприклад, у виробництві напоїв, харчової продукції, будматеріалів, 
тощо);

 Î реакційного середовища (для перебігання хімічних, фізико-хімічних процесів, тощо);

 Î енергоносія (для процесів охолодження і нагріву); 

 Î для генерації пари; 

 Î для транспортування матеріалів;

 Î для миття сировини, продукції, обладнання.

Для процесів транспортування і миття часто споживаються безконтрольно великі об’єми води, які 
значно перевищують реальні потреби. 

Вимоги до якості виробничої води (її називають ще технологічною водою) різні. Вони залежать 
від виду продукції і визначаються галузевими нормами, технологічними регламентами, державними 
стандартами на виробництво тієї чи іншої продукції, іншими документами. Дотримання норм якості 
виробничої води є обов’язковим, тому що якість води впливає на якість продукції. З іншого боку, 
використання більш чистої води, напр., води питної якості, для виробничих потреб без відповідного 
обґрунтування є економічно і екологічно недоцільним. 

Норма споживання виробничої води – це кількість води, яка є необхідною для певного технологічного 
процесу і встановлена/рекомендована на базі передового досвіду або науково-обґрунтованого 
розрахунку. Норми споживання води можуть бути відображені в галузевих нормах, технологічних 
регламентах, балансових нормах підприємств.

Корисно користуватися нормативами, відображеними в Директивах ЄС.

Під час попередньої оцінки ефективності використання ресурсів на підприємстві треба порівняти 
фактичне споживання води на виробництво одиниці продукції (питоме водоспоживання) на 
даному підприємстві з аналогічними показниками передових/кращих вітчизняних і/або зарубіжних 
підприємств відповідної галузі. 
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2.3. водовідведення від підприємств

Стічна вода на підприємствах поділяється на такі основні групи:

1) Виробнича стічна вода – це відпрацьована вода від виробничих процесів, що потребують її 
використання. Виробнича стічна вода може бути високо забрудненою, містити специфічні 
забруднюючі речовини і, як правило, потребує спеціального очищення перед скидом в водойми 
або на комунальні очисні споруди. Об’єм виробничої стічної води в українській промисловості в 
середньому (в загальнонаціональному масштабі) сягає більше 80% від спожитої підприємствами 
води.

2) Охолоджуюча вода – це звичайно оборотна вода, що використовується для охолодження 
устаткування, продукції тощо. Ця вода, як правило, вважається умовно чистою. 

3) Господарсько-побутова стічна вода. Звичайно, ця вода скидається в комунальні каналізаційні 
системи, або разом з виробничими стічними водами потрапляє на заводські очисні споруди. 
Об’єм цієї стічної води, якщо немає окремого обліку, приймається за об’ємом господарсько-
побутового водопостачання.

4) Дощова (зливова) вода – це поверхневий стік з території підприємства, включаючи стік з дахів 
споруд. Ця вода найчастіше скидається у спеціальну дощову каналізацію. Іноді вона може бути 
значно більш забрудненою, ніж поверхневий стік з вулиць міст.

Плата за водопостачання-водовідведення визначається постачальником послуг. Інформація про 
обсяги господарсько-побутового та виробничого водоспоживання і водовідведення на підприємстві 
має надаватися відповідальними за водне господарство (служба головного енергетика, паросиловий 
або сантехнічний цехи), а також начальниками або головними технологами виробничих цехів. Дані 
про вартість водопостачання/водовідведення має надавати бухгалтерія підприємства.

Узагальнена характеристика водовідведення підприємств і деякі регламентуючі документи для 
скиду стічних вод надані в табл. 7.

ТАБЛИЦЯ 7. ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Вид стічних вод Місце скиду Регламентуючий документ

Виробничі стічні води Комунальні/відомчі системи 
каналізації; загальнозаводські 
або локальні очисні споруди; 
колодязі-відстійники; поля 
фільтрації; скид без очищення

«Правила приймання стічних вод 
у комунальні та відомчі системи 
каналізації населених пунктів 
України» (Держбуд 2002); САНПиН 
4630-88 
«Правила охорони поверхневих 
вод від забруднення зворотними 
водами», 1999
«Обобщенный перечень ПДК и 
ОБУВ вредных веществ для воды 
рыбохозяйственных водоемов», 
1990;

Господарсько побутові 
стічні води

Комунальні/відомчі системи 
каналізації; Загальнозаводські 
очисні споруди; поля фільтрації

«Правила приймання стічних вод 
у комунальні та відомчі системи 
каналізації населених пунктів 
України» (Держбуд 2002); САНПиН 
4630-88 «Охрана поверхностных 
вод от загрязнений»; Директиви ЄС

Поверхневий стік Самостійна або об’єднана 
система дощової каналізації 
підприємств; комунальні 
системи дощової каналізації. 

ДБН 360-92 «Містобудування. 
Планування і забудова міських і 
сільських поселень»
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2.4. попередній аналіз ефективності 
водокористУвання і втрат води

Для попереднього аналізу водокористування дані по споживанню і відведенню води оформлюються 
у вигляді таблиці. В табл. 8 наведена рекомендована форма і приклад її заповнення (заповнюється 
за даними підприємства та розрахунку загального балансу).

ТАБЛИЦЯ 8. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (БАЛАНС) СПОЖИВАННЯ І 
ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

№ Найменування Кількість, 
м3/рік

Вартість 
одиниці, 
грн/м3

Загальна 
вартість 

за рік,грн.

% від 
загаль- 

ної 
вартості

Джерело  
водопостачання 
/ або місце скиду 

стічних вод

1. Водоспоживання 
всього, в т.ч.: 31181 - 13224,5 100

Артезіанська 
свердловина і 
річка

1.1. Господарсько-побутові 
потреби 19351 0,5 9675,5 73,2 Артезіанська 

свердловина

1.2 Виробничі потреби, в 
т.ч.: 11830 0,3 3549 26,8 Річка

1.2.1 Цех №1 (або процес А) 10510 0,3 Річка

1.2.2 Цех №2 (або процес Б) 1320 0,3 Річка

1.2.3 Цех № 3 (або процес N) Не 
споживає 0 0 0 Не споживає

2. Водовідведення, 
всього, в т.ч. 30702 2,46 75526,9 100 Міськводоканал

2.1 Господарсько-
побутова стічна вода 19351 2,46 47603,5 63 Міськводоканал

2.2. Виробнича стічна 
вода, в т.ч.: Не визн. 0 0 0 Колодязі-

відстійники

2.2.1 Цех №1( або процес А) Не визн. 0 0 0 Колодязі-
відстійники

2.2.2 Цех №2 (або процес Б) Не визн. 2,46 н/в н/в Міськводоканал

2.2.3 Цех №3 (або процес N) Не скидає 0 0 0 Не скидає

Дисбаланс (не 
визначений стік) 11351 2,46 27923,5 37 Міськводоканал

Під час збору даних по водокористуванню потрібно з’ясувати, як саме були отримані дані – за 
лічильниками, за розрахунками (наприклад, за подачею і часом роботи насосів, наповненню 
резервуарів певної ємності), тощо. За даними фактичного споживання води, що надаються 
підприємством, розраховується питоме споживання води на одиницю продукції, яке порівнюється 
з аналогічними даними для передових вітчизняних і/або зарубіжних підприємств відповідної галузі. 
Цей процес називають бенчмаркінгом, який показує загальний потенціал збереження води на 
підприємстві. На основі зібраної інформації робиться попередній висновок щодо наявності проблем 
з водокористуванням на підприємстві, визначається потенціал зменшення споживання і скиду води  
(у %) і розробляється план подальшої роботи для детального аналізу ефективності використання 
води. 
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2.5. детальний аналіз ефективності 
використання води 

2.5.1. основні причини перевитрат і втрат 
води

Причинами втрат свіжої води на підприємствах можуть бути такі: 

1. Систематичні витоки води з зовнішніх (підземних) трубопроводів під час її транспортування від 
власного джерела водопостачання або від місця підключення до централізованої (міської) системи 
водопостачання до окремих будівель або виробничих цехів підприємства. Ці втрати можуть бути 
розраховані за різницею показників загального лічильника води на вході до підприємства та 
сумою показників лічильників (якщо вони є) окремих цехів/будівель підприємства.

2. Систематичні витоки води з внутрішніх трубопроводів в будівлях і цехах підприємства або 
протікання запірної арматури і сантехнічного обладнання. 

Втрати води за п.п. 1,2 можна також оцінити за допомогою даних табл. 9 і 10.

ТАБЛИЦЯ 9. ОЦІНКА ВТРАТ ВОДИ ЗА РАХУНОК ВИТОКІВ З ТРУБОПРОВОДІВ

Розмір отвору 
в трубопроводі, 

мм

Втрата води,  
л / хвилина

Втрата води за 
добу, м3

Втрата води за 
рік, м3 Джерело інформації

0,5 0,28 0,4 140 PRE-SmE industrial 
training Handbook

1,0 0,83 1,2 430 «

2,0 2,57 3,7 1300 «

4,0 12,5 18 6400 «

6,0 32,6 47 17000 «

3. Відсутність контролюючого обладнання/контролю витрат води для окремих водоспоживачів 
(окремих цехів, технологічних процесів і операцій).

4. Нецільове використання води питної якості (наприклад, для миття автотранспорту, 
пилопригнічення, поливання території, миття підлог, тощо)

5. Випаровування води з відкритих поверхонь, особливо в високотемпературних процесах.

6. Недотримання технологічних регламентів виробництва.

7. Нераціональна організація виробничих процесів/операцій стосовно використання води.

8. Недостатня екологічна культура і необізнаність працівників в необхідності ощадливого 
використання води. 

ТАБЛИЦЯ 10. ОЦІНКА ВТРАТ ВОДИ ЗА РАХУНОК ПРОТІКАННЯ 
САНТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Кількість 
крапель в сек.

Втрата води,  
л / хвилина

Втрата води за 
добу, л

Втрата води за 
рік, м3 Джерело інформації

1 0,023 33,1 12,08 PRE-SmE industrial 
training Handbook;

2 0,045 64,8 23,65 «

3 0,068 97,2 35,48 «

4 0,091 131 47,82 «

5 0,114 274 100,0 «
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2.5.2. визначення перевитрат/втрат води. 

Аналіз перевитрат/втрат води проводиться окремо для господарсько-побутового і виробничого 
водокористування. 

ГОСПОДаРСьКО-ПОбУТОВе ВОДОСПОжиВаННя. 

Для оцінки дійсних потреб підприємства у господарсько-побутовій воді робиться розрахунок 
нормативного споживання води за ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація» в 
залежності від чисельності робочих та адміністративно-управлінського персоналу, кількості душових 
сіток, площ прибирання і поливання, характеристик їдалень, пралень, медпунктів, режиму роботи 
підприємства та ін. Приклад розрахунку потреб у господарсько-побутовій воді для працівників 
підприємства і порівняння з фактичними витратами показаний в табл. 11. Отримані дані можна також 
показати у вигляді гістограми (приклад – на рис. 3).

ТАБЛИЦЯ 11. НОРМАТИВНЕ І ФАКТИЧНЕ СПОЖИВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-
ПОБУТОВОї ВОДИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

№

П
ід

р
о

зд
іл

Ф
ак

ти
ч

н
е 

сп
о

ж
и

ва
н

н
я,

 
м

3 /
 р

ік

О
д

и
н

и
ц

я 
ви

м
ір

у

К
іл

ьк
іс

ть
 

сп
о

ж
и

ва
ч

ів

Н
о

р
м

а 
сп

о
ж

и
ва

н
н

я,
 

л
/о

д
и

н
и

ц
я 

ви
м

ір
у

Р
о

зр
ах

ун
ко

ве
 

н
о

р
м

ат
и

вн
е 

сп
о

ж
и

ва
н

н
я,

 
м

3 /
 р

ік
х

1. Цех №1, в т.ч.: 5713 1839,6

1.1. Сантехпотреби Н / в Чол./зміна х) 132 25 831,6

1.2. Душові сітки Н / в шт./зміна х) 8 500 1008

2. Цех №2, в т.ч.: 1402 81,9

2.1 Сантехпотреби Н / в Чол./зміна 13 25 81,9

3. Цех №3, в т.ч.: 3858 359,1

3.1. Сантехпотреби Н / в Чол./зміна 17 25 107,1

3.2. Душові сітки Н / в шт./зміна 2 500 252,0

5. Цех №4, в т.ч. 1100 1140,3

5.1. Сантехпотреби Н / в Чол./зміна 21 25 132,3

5.2. Душові сітки Н / в шт./зміна 8 500 1008

6. Цех №5, в т.ч. 1184 441

6.1 Сан. потреби Н / в Чол./зміна 30 25 189,0

6.2 Душові сітки Н / в шт./зміна 2 500 252

7. Цех №6 Н / в Чол./зміна 13 25 327,6

8. Гуртожиток 3062 Прац.-х 100 90 л/чол./доба 
(365 днів) 3285,0

9. Адмінкорпус 3005 Прац.-х 88 12 л/чол./день 266

Всього 19324 314 (без п. 
8) 7740,6,

х) Кількість змін/днів у рік – 252
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РИС. 3. ПОРІВНЯННЯ ФАКТИЧНОГО (СВІТЛИй КОЛІР) І НОРМАТИВНОГО (ТЕМНИй КОЛІР) СПОЖИВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОї ВОДИ (М3/РІК) ДЛЯ РІЗНИХ ЦЕХІВ/ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА

Після визначення або розрахунку всіх потреб підприємства у господарсько-побутовій воді оцінюється 
сумарний об’єм і вартість перевитрат води, включаючи у вартість скид стічних вод (що звичайно 
приймається за об’ємом водоспоживання) та додаткові витрати електроенергії на транспортування 
води, і аналізуються можливі причини втрат ресурсів. 

Нераціональне використання господарсько-побутової води, а саме, наявність необґрунтованих 
перевитрат/втрат, може давати суттєвий негативний внесок у загальну оцінку ефективності 
водокористування на підприємстві. 

ВиРОбНиче ВОДОКОРиСТУВаННя.

Для детального аналізу виробничого водокористування необхідно отримати принципову 
технологічну схему виробництва з визначенням всіх технологічних процесів і операцій, для яких 
використовується вода. На основі такої технологічної схеми створюється балансова схема потоків 
виробничої води (вхід-вихід) з визначенням об’ємів води і вмісту матеріалів/хімікатів, які містяться в 
цих потоках. 

Загальний обсяг фактичного споживання виробничої води звичайно надається підприємством. 
За наявності роздільного обліку споживання води підприємство може надати інформацію про 
фактичні витрати води для окремих технологічних процесів/операцій. Якщо таких даних немає або їх 
недостатньо, фактичні витрати води розраховуються (для одного чи суми процесів, де є невизначеність) 
за матеріальним балансом потоків. На основі матеріального балансу споживання-відведення води 
можна визначити проблемні ділянки, де втрачається вода. Найчастіше неконтрольовані витрати і 
найбільші втрати води мають місце в процесах миття (сировини, продукції, обладнання, тощо), 
транспортування матеріалів, в теплових процесах з відкритою поверхнею випаровування.

Для оцінки перевитрат і втрат води на виявлених проблемних ділянках виробництва використовують 
експериментальне вимірювання витрат води в обраних технологічних процесах/операціях. 
Вимірювання витрат води здійснюється за допомогою приладів (витратомірів) або вручну (за 
допомогою ємності відомого об’єму і секундоміру). 

При неможливості прямого вимірювання знаходять способи оцінки витрат/втрат води розрахунком. 
Наприклад, втрати води при випаровуванні з відкритих поверхонь можуть бути оцінені в залежності від 
поверхні випаровування, тривалості процесу/операції, температури води і руху повітря за допомогою 
даних табл. 12. 

ТАБЛИЦЯ 12. ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИ З 1 М2 ПОВЕРХНІ (КГ/ГОД) В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ І СТАНУ (РУХУ) ПОВІТРЯ 

Температура води, °С Спокійне повітря Середній рух повітря Сильний рух повітря

15 0,425 0,546 0,670

30 1,056 1,365 1,664

50 3,081 3,955 4,853

75 9,666 12,405 15,597

100 25,463 32,077 40,105

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
Паросил ЗБВ Цех №3 ЦВЛ Адмін ЦМіА РМЦ

Фактичне 
водоспоживання

Нормативне 
господарсько-побутове
водоспоживання
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Витрата води, яка йде у продукцію або використовується для перебігання хімічних та інших 
процесів, може бути визначена за технологічним регламентом відповідного процесу або розрахована 
за рецептурою приготування розчинів/сумішей (наприклад, приготування бетонних сумішей, 
замішування тіста, приготування гальванічних розчинів). 

В інших випадках реальні витрати води (наприклад, для миття, транспортування сировини, ін.) 
можна розрахувати за даними режиму процесу, подачі води насосом, тривалості, кількості включень 
насосу за певний період часу, тощо.

Отримані результати вимірювань/розрахунків, а також фактичні дані по витратам води подаються 
у вигляді таблиці (приклад див. табл. 13).

Для оцінки ефективності використання виробничої води на окремі процеси/операції можна 
порівнювати фактичні загальні або питомі витрати води (тобто витрати води на одиницю сировини, 
напівпродукту, продукту, або іншої одиниці) з нормативним, або доцільним (достатнім) споживанням 
води. Доцільне споживання води на ті чи інші процеси/операції можна знайти при ознайомленні з 
кращими практиками аналогічного виробництва.

На основі даних аналізу перевитрат/втрат води складається таблиця, що характеризує загальну 
ефективність водокористування на підприємстві. Приклад таблиці наведено нижче (табл. 14).

Детальний аналіз використання води на підприємстві дозволяє показати потенціал економії 
ресурсів – води, електроенергії на її транспортування, а також, матеріалів (якщо вони містяться в 
потоках води) – в абсолютних (м3/рік, квт-год/рік, т/рік) і грошових одиницях. Для реалізації цього 
потенціалу розробляються пропозиції з організаційних, технічних/технологічних рішень та надається 
їх техніко-економічне обґрунтування.

ТАБЛИЦЯ 13. СПОЖИВАННЯ ВОДИ НА ВИРОБНИЧІ ПОТРЕБИ 

№ 
п/п Назва процесу, операції

Споживання 
води за даними 
підприємства, 

м3/рік 

Виміряне або 
розрахункове 

споживання води, 
м3/рік 

Характеристика 
скиду стічної 

води/утилізації 

1. Споживання на виробничі 
потреби, всього, в т.ч.: 10510 -

1.1. Приготування сумішей для 
виробництва продукції Н / в 5450 Вода в продукції 

1.2. Миття виробничих 
ємностей (процес 1) Н /в 84 В колодязь-

відстійник

1.3. Миття формувального 
обладнання (процес 1) 72 72 В колодязь-

відстійник

1.4. Миття виробничих 
поверхонь (процес 1) Н / в 775 « 

1.5. Миття формувального 
обладнання (процес 2) Н / в 95 « 

1.6. Миття ємностей (процес 2) Н / в 62 « 

1.7. Миття виробничих 
поверхонь (процес 2) Н / в 516 « 

1.8. Допоміжні операції Н / в 2205 -

1.9. Інше, або втрати Н / в 1250 -
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ТАБЛИЦЯ 14. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 

Найменування проблеми Можливі причини втрат Об’єм води, м3/рік Вартість, грн

Перевитрати господарсько-
побутової води

Систематичні витоки з 
внутрішніх трубопроводів 
і сантехприладів, низька 
екологічна культура 
працівників, нецільове 
використання води

11 610

5805 (за 
вартістю 
ресурсу)  
61 301 (за 
собівартістю)

Скид надлишкової 
господарсько-побутової 
стічної води

Перевитрати господарсько-
побутової води 11610 28561

Скид невизначеної стічної 
води

Відсутність роздільного 
обліку скиду стічних вод 11351 27923

Невизначені втрати 
виробничої води

Відсутність обліку 
споживання води на окремі 
технологічні операції

1250 м3/рік  
(1352 квт-год/рік на 
транспортування)

375 (вода)  
1579 (ел.-ен.)

Використання 
артезіанської води для 
виробничих потреб (мийка 
автотранспорту)

Нецільове використання 
артезіанської води питної 
якості

450 2376 (за 
собівартістю)

Можливі заходи для підвищення ефективності водокористування на підприємстві наведені нижче.

2.6. заходи для зменшення споживання 
води на Господарсько-побУтові 
потреби 

Ці заходи, перш за все, стосуються належного утримання підприємства, а саме, належного 
утримання зовнішньої та внутрішньої водопровідної системи і сантехнічного обладнання (good house-
keeping). 

Вони включають:

1) Ідентифікацію місць витоків з трубопроводів, ремонт або заміну дефектних ділянок трубопроводів 
для запобігання витоків;

2) Ідентифікацію місць можливого несанкціонованого відбору води сторонніми водоспоживачами;

3) Запобігання необґрунтованому використанню водопровідної води (наприклад, для поливу, 
прибирання);

4) Перевірку стану сантехнічного обладнання в будівлях і цехах, виявлення і ремонт або заміна 
пошкодженого обладнання для запобігання систематичним втратам води;

5) Встановлення приладів на трубопроводах для зниження тиску (витрат) води;

6) Оновлення сантехнічного обладнання – удосконалення або заміна застарілих моделей кранів, 
душів, зливів туалетів на водозберігаючі, які зменшують або унеможливлюють перевитрату води. 

 Можливі такі варіанти (PRE-SmE industrial training Handbook; Sustainable Sanitation for XXi  
century):

• встановлення різного типу регулюючих пристроїв в звичайних зливних бачках туалетів для 
мінімізації витрати води без порушень рекомендацій виробника (можлива економія води на 1 
змив – до 30%); 

• використання туалетів зі зливними бачками з подвійними адаптерами (економія води 2,2-4,5 л на 
1 змив);
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• використання туалетів сучасної моделі, що забезпечують скорочений об’єм води для змиву (6 л 
на 1 змив);

• встановлення пісуарів сучасних моделей з таймерами, сенсорами для мінімізації витрати води 
або автоматичного змиву (економія води можлива більше 75%);

• встановлення аераторних насадок на водопровідні крани умивальників (економія води 40-70%);

• встановлення на умивальниках кранів, що самі перекриваються (через 1-20 секунд після 
натискання на головку), або кранів з інфрачервоними сенсорами (кількість води регулюється 
користувачем);

• встановлення душових розпилювачів з аераторами;

• використання душових насадок з ручним регулюванням ввімкнення- вимкнення води 
користувачем (натисканням на ручку);

• використання нових типів безводних «сухих» туалетів (експериментальна опція для проектування 
нових будівель).

7) Підвищення екологічної культури людей (водокористувачів): ознайомлення зі способами 
зменшення зайвих витрат води, використання наочної інформації в місцях водокористування 
про необхідність заощадження води, тощо (можливе зниження витрат води до 10%).

2.7. заходи з підвищення ефективності 
використання виробничої води на 
підприємствах і забезпечення бчв 

Заходи з підвищення ефективності виробничого водокористування мають відповідати основним 
принципам ресурсоефективного та чистого виробництва. Ці принципи РЕЧВ та можливі заходи/
стратегії стосовно водокористування наведені нижче.

ПРиНЦиП 1.  
НалежНе УТРиМаННя ПіДПРиєМСТВа (ВОДНОГО ГОСПОДаРСТВа).

Позитивні результати зі збереження води та інших ресурсів можуть досягатися за рахунок 
організаційно-адміністративних заходів (табл. 15).

ТАБЛИЦЯ 15. ОРГАНІЗАЦІйНО-АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ ТА ОЧІКУВАНІ 
ЕФЕКТИ

№ 
п/п

Зміст організаційно-адміністративного 
заходу Очікуваний ефект

1.
Організація постачання води з потрібними 
параметрами

Забезпечення належної ефективності 
виробництва і якості продукції, економії 
енергоресурсів

2
Контроль за станом водопровідного 
обладнання і ємностей води

Зниження втрат води під час 
транспортування, зберігання, запобігання 
погіршенню якості води

3. Установка контролюючого обладнання і 
постійний моніторинг витрат води

Зменшення витрат води шляхом дотримання 
регламенту і норм водоспоживання

4.
Забезпечення належної роботи локальних 
споруд очистки стічних вод і контролю їх 
якості

Запобігання скиду забруднених вод, 
можливість повторного використання води

5. Забезпечення збору дощової води, 
утримання зливової каналізації

Зменшення витрат води і вартості 
водопостачання і водовідведення



20
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО 
ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА
Проспект Перемоги 37, кор. 6, оф. 2, 
м. Київ, Україна, 03056
+38 (044) 227 83 78;
info@recpc.org;
www.recpc.org

ПРиНЦиП 2.  
РОЗДілеННя МаТеРіальНиХ ПОТОКіВ (РОЗДілеННя ПОТОКіВ СТічНОї ВОДи)

Важливо не допускати змішування потоків стічних вод з різними типами і рівнями забруднення. Для 
цього потрібно:

 Î виділяти потоки відпрацьованої води з високим рівнем забруднення в місцях їх утворення для 
локальної очистки або знешкодження;

 Î виділяти і локально обробляти потоки відпрацьованої води, які містять корисні/цінні речовини 
для їх вилучення і повторного використання або реалізації.

Застосування даного принципу дає змогу: досягти більш ефективної і дешевої локальної очистки 
або знешкодження високо забрудненого потоку; забезпечити використання очищеної води; вилучити 
корисні речовини з метою повторного використання у виробництві або для інших цілей; спростити і 
підвищити ефективність очистки стічної води на загальнозаводських спорудах; дотримуватись норм 
скиду.

ПРиНЦиП 3.  
ЗаМіНа ВХіДНиХ МаТеРіаліВ. 

Принцип передбачає:
 Î використання альтернативного, більш дешевого або технологічно і екологічно обґрунтованого 
джерела водопостачання;

 Î заміну матеріалів, що використовуються на підприємстві і надходять у стічні води, на аналогічні 
більш дешеві, або менш токсичні, або екологічно безпечні, тощо;

 Î заміну реагентів для водоочищення на більш дешеві, корисні або цінні як відходи ;

 Î заміну свіжої води на повторно або послідовно використану, на очищену стічну воду, на дощову 
воду, на умовно чисту відпрацьовану воду сусіднього підприємства.

ПРиНЦиП 4.  
ЗМіНа В ТеХНОлОГічНиХ ПРОЦеСаХ. 

Включає в себе:
 Î використання сучасних технологічних і технічних досягнень, які дозволяють споживати менше 
води на одиницю продукції (водозберігаючі технології, максимальне використання оборотного 
водопостачання, послідовне використання води, тощо);

 Î використання сучасного обладнання, яке забезпечує менші втрати води в технологічних 
процесах (наприклад, під час мийки, фільтрування, сепарації, збору конденсату тощо);

 Î оновлення технологій виробництва для можливості переходу на замкнені системи 
водокористування.

ПРиНЦиП 5.  
ТеХНОлОГічНий КОНТРОль. 

Принцип спирається на необхідність:
 Î дотримання правил експлуатації обладнання, устаткування, апаратів (недопущення витоків, 
переливів, випаровування, втрат під час транспортування, сепарації, фільтрації, тощо);

 Î дотримання технологічних регламентів і галузевих норм споживання води для кожного процесу 
або операції (особливо в процесах промивки фільтрів, деталей, виробів, миття виробничих 
ємностей, сировини, продукції, тощо); 

 Î недопущення неконтрольованого і нецільового споживання свіжої води (наприклад, з метою 
розведення забруднених стічних вод для зниження концентрації забруднюючих речовин при 
скиді); 

 Î дотримання норм водоспоживання на господарсько-побутові потреби (для підприємств 
застосовуються спеціальні норми); 



21
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО 
ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА
Проспект Перемоги 37, кор. 6, оф. 2, 
м. Київ, Україна, 03056
+38 (044) 227 83 78;
info@recpc.org;
www.recpc.org

 Î дотримання норм скиду стічних вод (за кількістю і якістю);

 Î встановлення/удосконалення вимірювального/контролюючого обладнання на ключових ділянках 
виробництва.

ПРиНЦиП 6.  
МіСЦеВа (ВНУТРішНя) РеЦиРКУляЦія абО ВилУчеННя. 

йдеться про:
 Î рециркуляцію води (умовно чистої води, конденсатів, локально очищених потоків води, води для 
охолодження-нагріву, очищеної стічної води), в т.ч. води, що містить потрібні для виробництва 
матеріали;

 Î вилучення з відпрацьованої води цінних/корисних речовин (на локальних установках) та їх 
повторне використання в виробництві.

Кінцевою метою вказаних заходів є організація замкнених водних циклів без скиду стічних вод 
(тільки поповнення свіжою водою неминучих втрат).

Для розділення та вилучення компонентів з відпрацьованої води найбільш ефективними та 
поширеними є такі методи: 

1) Мембранне фільтрування:

• зворотний осмос;

• нанофільтрація; 

• ультрафільтрація;

• мембранна мікрофільтрація.

2) Адсорбція.

3) Іонний обмін.

4) Випаровування.

ПРиНЦиП 7. 
ВиРОбНиЦТВО КОРиСНиХ ПОбічНиХ ПРОДУКТіВ. 

Принцип передбачає, що:
 Î корисним побічним продуктом виробництва може бути відпрацьована вода або конденсат, які за 
якістю придатні для споживання на іншому (сусідньому) підприємстві;

 Î рідкі відходи виробництва, що містять воду (сироватка, жом, дріжджові осади, тощо) можуть 
бути перероблені в товарний продукт на підприємстві з одночасним вилученням додаткової 
води для повторного використання.

ПРиНЦиП 8. 
МОДиФіКаЦія ПРОДУКЦії. 

Мається на увазі:
 Î модифікація продукції підприємства з метою інтегрального управління матеріальними (в т.ч. 
водними) потоками для досягнення більш чистого виробництва;

 Î модифікація/корегування складу потоків стічних вод (на рівні технологічних процесів) для 
забезпечення повторного використання води і/або екологічно безпечного скиду;

 Î корегування/управління складом стічної води для можливості її використання в якості джерела 
водопостачання для виробничих потреб власного або іншого підприємства, або потреб сільського 
господарства (наприклад, зрошення).

Більш детальну характеристику заходів і прикладів з підвищення ефективності виробничого 
водокористування на підприємствах доцільно представляти для окремих галузей промисловості і 
конкретних виробничих процесів, і це буде надаватися в подальших виданнях ЦРЕЧВ.
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2.8. інформація, на якій треба фокУсУвати 
УваГУ під час аУдитУ водокористУвання 

 Î Джерело(а) водопостачання ;

 Î Наявність попередньої підготовки води для виробничих потреб і технологія водопідготовки;

 Î Характеристика господарсько-побутового водоспоживання; 

 Î Характеристика технології виробництва і ідентифікація всіх процесів/операцій, де 
використовується вода ;

 Î Характеристика споживання води на виробничі потреби – загальне і на окремі процеси/операції;

 Î Характеристика потоку(-ів) стічних вод – загального і локального водовідведення (від окремих 
процесів);

 Î Наявність і характеристика загальнозаводських і/або локальних (внутрішньо цехових) споруд 
очистки стічних вод;

 Î Наявність і місця розташування вимірювальних приладів.

Перелік питань для аудиту водокористування промислових підприємств надається в додатку 1.
Узгоджені з підприємством пропозиції з підвищення ефективності водокористування за  

результатами аудиту представляються у вигляді таблиць (форми і приклади заповнення –  
в додатку 2).



23
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО 
ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА
Проспект Перемоги 37, кор. 6, оф. 2, 
м. Київ, Україна, 03056
+38 (044) 227 83 78;
info@recpc.org;
www.recpc.org

ДОДаТОК 1 

ПеРеліК ПиТаНь Для аНаліЗУ ВОДОКОРиСТУВаННя На ПіДПРиєМСТВі

1. Джерела водопостачання та їх характеристика (назва; відстань від підприємства; 
транспортування; річна кількість води, що забирається з кожного джерела і на які потреби; 
вартість 1 м3; часовий режим водопостачання):

1а.  Річка __________________________________________________________________________

1б.  Озеро _________________________________________________________________________

1в.  Водосховище ___________________________________________________________________

1г.  Канал __________________________________________________________________________

1д.  Ставок (інше) ___________________________________________________________________

1е.  Артезіанська вода (напірна) _______________________________________________________

1ж. Підземна вода (не напірна) ________________________________________________________

1з.  Вода з водоканалу _______________________________________________________________

2. Наявність системи попередньої підготовки води на підприємстві:

2а.  Потужність (об’єм води, що обробляється), м3/рік ______________________________________

2б.  Для яких потреб готується вода  ____________________________________________________ 

2в.  Повна характеристика технології водопідготовки (технологічна схема, матеріали, реагенти, 
дозування, вартість експлуатації, відходи, режим роботи, якість очищеної води) ______________
_________________________________________________________________________________

2г.  Система контролю кількості і якості води _____________________________________________

3. Споживання води на господарсько-питні потреби:

3а.  Джерело водопостачання _________________________________________________________

3б.  Об’єм води (м3/рік), вартість(грн/рік) ___________________________________________, в т.ч.:

 • холодна ________________________________________________________________________

 • гаряча _________________________________________________________________________

3в.  Кількість працюючих (робочих і адмінперсоналу) ______________________________________

3г.  Режим роботи підприємства (місяців/рік, годин/добу) ___________________________________

3д.  На які потреби використовується вода, наявність перевитрат, витоків:

 • душові (кількість душових сіток, режим роботи); 

 • їдальня (кількість місць, режим роботи, кількість одиниць сантехобладнання, їх стан) ________
_________________________________________________________________________________

ДОДАТКИ
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 • лабораторія (витрати води, або кількість одиниць сантехобладнання, режим роботи, основні 
реактиви, матеріали, що скидаються) _________________________________________________ 

 • пральня (витрати води, стан обладнання, режим роботи, які миючі засоби застосовуються і 
скільки) __________________________________________________________________________

 • прибирання приміщень, змиви з підлоги (режим, витрати води, миючих засобів і яких, яка вода 
використовується) _________________________________________________________________

 • полив рослин, території (витрати, режим поливу, норма, площа поливу, яка вода 
використовується на полив) _________________________________________________________

інше _______________________________________________________________________________ 

3е.  Стан трубопроводів водопровідно-каналізаційної системи (матеріал труб, наявність витоків, 
тощо) ___________________________________________________________________________

4. Споживання води на виробничі потреби:

4а.  Загальний об’єм води на виробничі потреби (м3/рік) ______________ та її загальна вартість 
(грн./рік)__________________, в тому числі:

- з джерела 1 (характеристика води, об’єм, вартість, призначення) _________________________
- з джерела 2 (характеристика води, об’єм, вартість, призначення) __________________________
- після попередньої підготовки (характеристика води, об‘єм, вартість, призначення) ____________

4б.  Повна схема виробництва:
Процеси (операції), в яких використовується вода, їх послідовність, призначення води в 
кожному процесі, її кількість, якість (вимоги до якості), часовий режим процесу, які властивості 
набуває вода після використання (температура, хімікати, матеріали, що потрапляють 
у відпрацьовану воду), рецептура приготування водних розчинів (перелік речовин, їх 
концентрації або кількість на певний об’єм води), втрати води (причини втрат), куди скидається 
відпрацьована вода після кожного процесу: 

 • процес 1  _______________________________________________________________________

 • процес 2  _______________________________________________________________________

 • процес 3  _______________________________________________________________________

 • процес 4  _______________________________________________________________________

 • процес 5  _______________________________________________________________________

4в.  Система контролю кількості і якості води для кожного процесу (операції), наявність 
контролюючого обладнання _________________________________________________________

4г.  Використання води для генерації пари:

 • характеристика води, що подається в парогенератор __________________________________

 • кількість води, режим подачі _______________________________________________________

 • для яких цілей використовується пар ________________________________________________

 • наявність і кількість конденсатів, їх використання, втрати _______________________________

4д.  Отримання і використання гарячої води (обладнання, кількість води, для яких цілей) _________
_________________________________________________________________________________

4е.  Оборотне (або послідовне) використання води (кількість, якісна характеристика оборотної 
або послідовно використаної води, процеси, для яких використовується, системи охолодження /  
нагріву, корегування складу води, втрати води) _________________________________________

4ж. Наявність локальної (внутрішньо цехової) очистки відпрацьованої води та її повторного 
використання (характеристика) ______________________________________________________

4з.  Наявність системи повторного використання стічної води (повної чи часткової) після очистки на 
загальнозаводських очисних спорудах (характеристика) _________________________________
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5. Система водовідведення 

5а.  Загальна кількість стічної води (м3/рік) _______________________________________________

  і загальна вартість скиду (грн./рік)  __________________________________________________ 
в тому числі:

 • в міську (відомчу) каналізаційну систему _____________________________________________

 • в поверхневі водойми _____________________________________________________________

 • на поля фільтрації ________________________________________________________________

 • на власні очисні споруди і далі в міську (відомчу) каналізаційну систему, або в водойм _______
_________________________________________________________________________________ 

 • кількість і вартість скиду господарсько-побутових стічних вод  ___________________________

 • виробничі стічні води (загальний об’єм і вартість скиду) _________________________________ 

5б.  Кількість виробничої стічної води (м3/рік), що скидається від кожного процесу (операції), її 
склад (перелік забруднюючих речовин, їх концентрація), температура, часовий режим скиду, 
куди скидається відпрацьована вода після кожного процесу (в загальний потік стічних вод, на 
локальну очистку перед скидом в загальний потік, використання в іншому процесі, тощо):

 • процес 1  _______________________________________________________________________

 • процес 2  _______________________________________________________________________

 • процес 3  _______________________________________________________________________

 • процес 4  _______________________________________________________________________

 • процес 5  _______________________________________________________________________

5в.  Відведення зливових вод (поверхневий стік з території підприємства – дощова, тала вода, вода 
від поливу території, змив підлоги у виробничих цехах, тощо):

 • площа території підприємства ______________________________________________________

 • наявність власної системи зливової каналізації ________________________________________

 • місце скиду зливових вод (централізована система – міська, відомча, інше) _________________

 • об’єм скиду зливових вод __________________________________________________________

 • плата за скид зливових вод ________________________________________________________ 

5г.  Плата за понаднормативний скид стічних вод:

 • плата за перевищення об’єму скиду (характеристика) __________________________________

 • плата за перевищення норми скиду забруднюючих речовин (яких саме): __________________
_________________________________________________________________________________

5д.  Повна характеристика очистки стічних вод підприємства:

 • потужність (об’єм стічних вод, що надходить) _________________________________________

 • режим скиду стічних вод на очисні споруди ___________________________________________

 • технологія очистки і склад очисних споруд ____________________________________________

 • реагенти і матеріали, що використовуються для очистки (найменування, загальна кількість, 
вартість, дозування, тощо) __________________________________________________________

 • якість очищеної води (склад, концентрації основних забруднюючих речовин, характеристика 
відходів, що утворюються під час очищення, і поводження з ними) _________________________

 • вартість експлуатації очисних споруд ________________________________________________
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ДОДаТОК 2

УЗГОДжеНі З ПіДПРиєМСТВОМ ПРОПОЗиЦії/ОПЦії  
За РеЗУльТаТаМи аУДиТУ  

(ТеХНічНа Та еКОНОМічНа ОЦіНКа, ФіНаНСОВі РОЗРаХУНКи)

ТАБЛИЦЯ 1. РЕЗУЛЬТАТИ МОЗКОВОГО шТУРМУ

№
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п
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П
р
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е 

вп
р

о
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д
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П
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вн

е 
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р
о
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д

ж
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В
ід
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л

ен
е

К
о
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ен
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р

 / 
п

р
и

ч
и

н
а

В О Д а

1 

Встановлення 
приладу 
обліку стічних 
вод на КНС

Зразкове 
господарювання 
/ технологічний 
контроль

Х

Буде можливість 
окремого контролю 
скиду і зниження 
плати за скид. 
Потребує  
інвестиції … тис. 
грн.; окупність….. 
міс. 

2

3

4

5

елеКТРОеНеРГія

6

Модернізація 
КНС з 
заміною 
насосів 
стічних вод

Зразкове 
господарювання 
/ використання 
енерго-
ефективного 
обладнання

Х

Зменшення витрат 
електроенергії на 
перекачування 
стічних вод. 
Потребує інвестицій 
… тис. грн. Окупність 
… років 
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ТАБЛИЦЯ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ЗАПРОПОНОВАНИХ ОПЦІй

№ Опція
Обсяг 

інвестицій 
тис. грн

Результат

До 
впровадження

Після 
впровадження

Очікувана 
економія 
ресурсів

Очікувана 
економія, 

грн./рік

1

Встановлення 
приладу обліку 
стічних вод на 
КНС

… … м3/рік … м3/рік м3/рік 
(вода) …

2

3

4

5

6
Модернізація 
КНС з заміною 
насосів

… …кВт-год/рік …кВт-год/рік

… кВт- 
год/рік 
(електро-
енергія)

…

ТАБЛИЦЯ 3. РАНЖУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ОПЦІй

№ Опція
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ій
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о
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л
и

во
ст

і

1.

Встановлення 
приладу обліку 
стічних вод на 
КНС

3-4 4 3 3 13-14 1

2.

3.

4.

5.

6
Модернізація 
КНС з заміною 
насосів

2 3 4 3 12 2

* Рейтинг визначається від 1 (найнижчий) до 4 (найвищий)



ВОДА ЯК ІНСТРУМЕНТ 
КОНЦЕПЦІЇ БІЛЬШ ЧИСТОГО 

ВИРОБНИЦТВА

Êè¿â, 2016

Посібник видано в рамках проекту "Сприяння адаптації та впровадженню 
ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи 
Центру більш чистого виробництва в Україні" Організації Об'єднаних Націй з 
промислового розвитку (UNIDO). Проект впроваджується за підтримки Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Українського союзу промисловців і 
підприємців (УСПП), Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ"), Корпорації "Науковий парк № "Київська 
політехніка". Реалізація Проекту відбувається за фінансової підтримки Уряду 
Швейцарської Конфедерації та Уряду Республіки Австрія.
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