
Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних 

ресурсів і санітарії для всіх 

Дефіцит води впливає на понад 40% людей  

у всьому світі. За прогнозами, підвищення глобальної 

температури, що відбувається в результаті 

кліматичних змін, спричинить збільшення цієї 

тривожної цифри. Хоча з 1990 року 2,1 мільярда осіб 

отримали доступ до вдосконалених засобів очищення 

води, виснаження запасів чистої питної води є однією 

з основних проблем, які впливають на кожен континент. 

У 2011 році 41 країна зіткнулася з дефіцитом води, 10 із яких фактично 

виснажили свої запаси поновлюваних ресурсів прісної води і тепер повинні 

покладатися на альтернативні джерела. Посилення посух і опустелювання 

дедалі погіршує ці тенденції. За прогнозами, до 2050 року постійний дефіцит 

води впливатиме щонайменше на кожного четвертого. 

Забезпечення загального доступу до безпечної та недорогої питної води 

для всіх до 2030 року вимагає від нас інвестування у відповідну 

інфраструктуру, забезпечення санітарно-технічних споруд, а також 

стимулювання гігієни на всіх рівнях. Захист і відновлення водних екосистем, 

таких як ліси, гори, болота і річки, має важливе значення для пом’якшення 

дефіциту води. Активніше міжнародне співробітництво також є необхідним для 

стимулювання ефективного використання водних ресурсів і забезпечення 

технологій обробки у країнах, які розвиваються. 

Завдання для досягнення цілі: 

6.1 До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ  

до безпечної і недорогої питної води для всіх 

6.2 До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ  

до належних санітарно-гігієнічних засобів і покласти край відкритій дефекації, 

приділяючи особливу увагу потребам жінок і дівчаток, а також осіб,  

які перебувають в уразливому становищі 

6.3 До 2030 року підвищити якість води за допомогою зменшення 

забруднення, ліквідації скидання відходів і зведення до мінімуму викидів 

небезпечних хімічних речовин та матеріалів, скорочення вдвічі частки 

неочищених стічних вод і значного збільшення масштабів рециркуляції  

та безпечного повторного використання стічних вод у всьому світі 



6.4 До 2030 року істотно підвищити ефективність водокористування  

в усіх секторах та забезпечити стійкий забір і подачу прісної води для 

вирішення проблеми нестачі води та значного скорочення кількості осіб, які 

страждають від нестачі води 

6.5 До 2030 року забезпечити комплексне управління водними 

ресурсами на всіх рівнях, в тому числі за необхідності – на основі 

транскордонного співробітництва 

6.6 До 2020 року забезпечити охорону і відновлення пов’язаних з водою 

екосистем, у тому числі гір, лісів, водно-болотних угідь, річок, водоносних 

шарів і озер 

6.a До 2030 року розширити міжнародне співробітництво і підтримку  

в справі зміцнення потенціалу країн, що розвиваються, щодо здійснення 

діяльності та програм у галузі водопостачання й санітарії, включаючи збір 

поверхневого стоку, опріснення води, підвищення ефективності 

водокористування, очистку стічних вод і застосування технологій рециркуляції 

та повторного використання 

6.b Підтримувати і зміцнювати участь місцевих громад у поліпшенні 

водного господарства та санітарії 


