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Вступ

2

Екологічний стан довкілля в анексованому Росією Криму
оцінюють як доволі катастрофічний. За часи окупації Криму
відбувається:

значне погіршився стан зеленого покриву на степовій частині
півострова через брак води. Фактично, станом на 2018-2019 рр.
майже 70% зеленого покриву степового Криму або повністю
зникло, або не відповідає тому стану до окупації;

зникнення або перебувають на межі зникнення лісосмуги,
плодові сади, виноградники (насадження, відновлення яких
вимагає значного часу);

різке погіршення якості ґрунтів через інтенсивну мінералізацію
родючих шарів ґрунту;

відсутність сучасних і просто очисних споруд, які безпечно
функціонують (стоки часто скидаються прямо в річки або в
море);

погіршення якості питної води практично на всьому півострові,
особливо на півночі, зокрема, у його степовій частині вода
особливо низької якості. Найчастіше люди отримують з крана
технічну воду, непридатну навіть для поливання городів;

надмірне використання артезіанської води;

не вирішення проблеми «Кримського титану» (екологічна
ситуація, що склалась у результаті викиду невідомої речовини
на хімічному заводі «Кримський Титан» у м.Армянськ у ніч з
23 на 24 серпня);

збільшення кількості кар'єрів, які руйнують природу.

потрапляння у навколишнє середовище парів від нафти, бітуму
та інших нафтопродуктів;

невизначені чи не відображені у статистичних джерелах
чинники, головним серед яких є мілітаризація півострова, яка

завдає значної шкоди навколишньому середовищу. Постійна
експлуатація військової техніки та військове будівництво
призводять до погіршання екологічної ситуації.
Основна мета дослідження – провести аналіз стану мережі
гідрометеорологічних спостережень на півострові Крим та
доступність до інформації до даних спостережень, а саме:

проаналізувати діяльність на території Криму метеорологічних
станцій;

встановлення інформації щодо співпраці з міжнародними
гідрометеорологічними організаціями, щодо передачі даних
спостережень у світову мережу.

за космічними знімками дослідити зміни, що відбуваються в
різних екосистемах та в атмосфері (дистанційний супутниковий
моніторинг навколишнього середовища).
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1. Аналіз стану еколого-кліматичної
моніторингової мережі здійснюваного
окупаційною владою Криму
З метою своєчасного усунення негативних наслідків
втручання людини в навколишнє природне середовище і
поліпшення
екологічної
ситуації
необхідно
здійснювати
екологічний моніторинг території. Моніторинг - це комплексна
система спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу
інформації про стан навколишнього середовища, яка дає оцінку і
прогнозує його зміни, розробляє обґрунтовані рекомендації для
прийняття управлінських рішень 1.
Необхідною передумовою нормального моніторингу є
інформаційна доступність і відкритість, тобто всі результати
екологічних досліджень і спостережень повинні бути доступні для
керівників, підприємців, політиків, широкої громадськості.
Але
здійснення
моніторингу
стану
навколишнього
середовища території окупованого Криму ускладняється через
неможливість доступу до даних відповідного моніторингу. Нами
запропоновано декілька шляхів дистанційного екологічного
моніторингу довкілля Криму. Це аналіз інформації з доступних
інтернет ресурсів та супутниковий моніторинг.
На території півострова Крим більш ніж 100-130 років існує
тій чи іншій мірі розгалужена мережа гідрометеорологічних
спостережень. В рамках регіонального центру з гідрометеорології в
Автономній Республіці Крим функціонує 24 метеостанції,
розташованих в різних районах, з них 2 авіаметеорологічних станції,
і обсерваторія, і селестокова, 2 агрометеорологічні і 8 морських
станцій (див.рис.1 та табл.2).
4
1 https://uk.wikipedia.org/wiki/Моніторинг_довкілля

Рис.1. Карта розташування метеостанцій на території Криму
Також,
Регіональному
центру
підпорядковуються
Севастопольська гідрометеорологічна обсерваторія, гідрометеобюро
Керч, 4 лабораторії спостережень за забрудненням природного
середовища і 34 гідрологічних пости.
Перелік гідрологічних постів на річках та на узбережжі
Чорного та Азовського морів на півострові Крим наведені в табл.1, а
їх розташування на рис.2а та 2б.

Рис.2а. Карта-схема розташування
пунктів спостережень Азовського
басейну

Рис.2б. Карта-схема розташування
пунктів спостережень Чорноморського
басейну
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Таблиця 1. Перелік пунктів спостережень за водними об’єктами
на території Криму
Номер
пункту на
карті-схемі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
80
81
82
40
41
42
43
44
100
101
102
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Найменування водного об’єкту

Найменування пункту
спостереження

Чорноморський гідрографічний район
р.Альма
пгт. Почтовое
р.Кача
с. Баштановка
р.Бельбек
с.Фруктовое
р.Биюк-Узенбаш
с.Счастливое
р.Кучук-Узенбаш
с.Многоречье
р.Черная
с.Хмельницкое
р.Дерекойка
г.Ялта
р.Демерджи
г.Алушта
р.Улу-Узень
с.Солнечногорское
р.Ускут
с.Приветное
р.Таракташ
г.Судак
вдхр. Партизанское
с.Партизанское
вдхр. Счастливое
с. Счастливое
вдхр. Чернореченское
с.Озерное
Азовський гідрографічний район
р.Салгир
с.Пионерское
с.Салгир
пгт.ГРЭС
р.Салгир
с.Двуречье
р.Малый Салгир
г.Симферополь
р.Биюк-Карасу
г.Белогорск
вдхр. Феодосийское
г.Феодосия
вдхр. Аянское
с. Мраморное
вдхр. Симферопольское
г.Симферополь

Також на території Криму функціонує 6 стаціонарних постів
(ПНЗ) спостережень за забрудненням атмосферного повітря в містах
Армянськ, Керч, Красноперекопськ, Симферопіль, Севастополь та
Ялта.
Метеорологічна інформація є важливою при складанні
прогнозів, для діяльності повітряних і наземних транспортних
засобів, безпечного функціонування автомобільних і залізничних
шляхів, для аграрного сектору, а також для військово-промислового
комплексу. Нами був проведений аналіз діяльності в
Гідрометеорологічної служби на території окупованого Криму.

В грудні 2014 року було створено федеральну державну
бюджетну установу «Кримське управління з гідрометеорології та
моніторингу навколишнього середовища» (ФГБУ «Кримське
УГМС»), з двома філіями - Авіаційним метеорологічним центром в
м. Сімферополі і Севастопольським центром з гідрометеорології та
моніторингу навколишнього середовища2.

Проведений аналіз інтернет ресурсів показав, що існуюча
мережа
моніторингу
за
навколишнім
середовище,
яка
функціонувала на півострові до анексії, продовжує діяти, але
істотного оновлення обладнання метеостанцій та інших об’єктів
моніторингу не встановлено.
Слід відмітити, що на комерційні метеорологічні ресурсі [7-8]
інформація щодо даних метеоспостережень частково поступає, але
на міжнародних ресурсах [6-8] інформація майже відсутня для
періоду 2014-2020 рр. Це є доволі негатива ситуація, через
обмеження доступу до метеорологічної інформації і неможливість
здійснення кліматичних досліджень (див.таб.1).
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2

http://meteo.crimea.ru/?page_id=28

Критичною стала ситуація для однієї з найстаріших
метеостанції Карабі-Яйле, яка функціонувала з 1916 року3. У
кримському управлінні з гідрометеорології у 2017 рокі оголосили
про припинення спостережень на метеостанції на Карабі-Яйле, яка
функціонувала понад 100 років. Будівля метеостанції знаходиться в
аварійному стані, а інші об’єкти використовувалися не за
призначенням, а тому було заявлено, що в управлінні «не бачить
сенсу в її існуванні, через нестачу фінансування і «малої практичної
віддачі».

(Метеостанція Карабі-Яйле)
Однак, на захист метеостанції Карабі-Яйле, встали місцеві
активісти, вчені та представники медіа і метеостанцію в результаті
вдалося врятувати. Таким чином, метеорологічні спостереження на
ній були продовжені з квітня 2018 року.
Правда, в 2020 році в Криму було встановлено 8 автономних
метеостанцій (а саме: в Джанкої, Сімферополі, Аграрне, Радянське,
Форос, Прибережне, Піщане і Маленьке) і як повідомила кримська
влада для ефективної роботи аграрної галузі4, але найімовірніше для
8

3

https://jalita.com/guidebook/crimea/karabi-yayla_meteo.shtml
https://agrovesti.net/news/indst/kfu-ustanovil-v-krymu-8-meteostantsij-dlya-monitoringaselkhozprotsessov.html
4

ефективної роботи військових. Об'єкти моніторингу фіксують
температуру повітря, атмосферний тиск, опади, швидкість і напрям
вітру, а також рівень ультрафіолету. Також повідомлялось що на
автомобільних дорогах Сімферополь-Алушта в районі Ангарського
перевалу і Сімферополь-Феодосія на ділянці Грушевського перевалу
встановили перші автоматичні дорожні метеостанції5.

(Автоматизовані метеостанції)
Проведений аналіз інтернет ресурсів показав, що існуюча
мережа
моніторингу
за
навколишнім
середовище,
яка
функціонувала на півострові до анексії, продовжує діяти, але
істотного оновлення обладнання метеостанцій та інших об’єктів
моніторингу не встановлено. Дані метеоспостережень з деяких
станцій, що поступають на комерційні метеоресурси, а на
міжнародних ресурсах інформація відсутня (див.табл.4). Це є доволі
негативною
ситуацією,
через
обмеження
доступу
до
метеорологічної інформації.
Чотири метеорологічні станції на території півострову Крим є
фоновими і є важливими складовими світової метеорологічної
мережі. Це станції Симферопіль, Керч, Ялта, Чорноморське. Дані з
цих метеостанцій поступають до світової бази даних ВМО з деяким
запізненням, але у відкритих ресурсах наявні не всі.
5

https://simferopol.bezformata.com/listnews/krimu-ustanovili-pervie-avtomaticheskie/27462827/
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Таблиця 2. Перелік метеостанцій, діючих на території
анексованого Криму та наявність даних спостережень у
відкритих міжнародних базах даних за період 2014-2020 рр.
№

Назва
метеостанції

Номер
станції

WMO6

Data.giss
.nasa7

Berkeleyearth …,8

Weather…
,9

Rp5…,10

Ай-Петрі

339980

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

2015-2020

1.

даних
немає

2.

Алушта

339590

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

20142020

3.

Бахчисарай

339920

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

4.

Білогірськ

339240

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

5.

Джанкой

339340

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

20142020

6.

Кримська

339660

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

7.

Владиславівка

339730

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

8.

Євпаторія

339290

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

20142020

9.

Ішунь

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

До 2013

даних
немає

даних
немає

2014-2020

20142020

До 2013

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

До 2013

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

немає

даних

даних

даних

даних

10. Керч

339830

11. Клепиніно

339390

12. Мисове
13. Нижньогірський

339620

14. Поштове

339450

6
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Міжнародні бази даних

http://climexp.knmi.nl/getdutchstations.cgi?id=someone@somewhere&TYPE=tg
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/stdata/
8
http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Stations/TAVG/Text/
9
https://en.tutiempo.net/climate/2016/ws-333470.html
10
https://rp5.ua/
7

15. Роздольне

338340

16. Севастополь

339940

17. Сімферополь

339460

18. Феодосія

339760

19. Чорноморське

339240

20. Ялта

339900

21. Гурзуф

339960

інформації

немає

немає

немає

немає

немає
інформації

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

До 2013

даних
немає

даних
немає

даних
немає

даних
немає

2014-2018

даних
немає

даних
немає

даних
немає

20142020

До 2013

даних
немає

даних
немає

2014-2015

даних
немає

До 2013

даних
немає

даних
немає

2014-2020

даних
немає

До 2013

даних
немає

даних
немає
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2. Активні впливи з метою штучного збільшення
кількості атмосферних опадів для збільшення
притоку води в водні об'єкти в окупованому
Криму
Одна з головних проблем сьогодення – це дефіцит прісної
води. Особливо вразливими є регіони з арідним типом кліматом11.
Південні регіони України і Крим також відносяться до цієї зони
вразливості. Але в Криму ситуація погіршилися, через регіональні
змін клімату (зменшення кількості атмосферних опадів на фоні
аномально високих температур), нераціональне використання
наявних водних ресурсів та інтенсифікація водокористування для
технологічних, побутових, промислових та військових потреб, а
також в результаті анексії і, як результат втрата водопостачання з
материкової України. Всі ці фактори стали причиною різкого
зниження рівня води у водосховищах, озерах, річках на території
Кримського півострову.
В 2020 році критична ситуація з водопостачанням ще більше
загострилась, через доволі арідну і теплу зиму та спекотливе літо.
Так, це стало причиною різкого обміління, наприклад,
Сімферопольського водосховища, яке є одним з основних
постачальників прісної води в місто Сімферополь. При добових
потребах питною водою міста в ~160 тис. м3, забезпечується тільки
~100 тис. м3 води на добу. Крім того, через технічні причини (аварії
на водопровідних мережах) втрачається більше 50-60% води на
шляху до споживача. Все це змусило кримську владу в серпні цього
року в м. Сімферополь і ще в 39 населених пунктах ввести графік
подачі води по годинах, а в деяких районах жителі отримують воду
лише дві години на добу і лише в будні дні.
11

12

Аридний клімат (лат. aridus — сухий) — клімат пустель, напівпустель і степів. Для аридного
клімату характерні: великі добова і річна амплітуди температури повітря; майже повна
відсутність або незначна кількість опадів (100–150 мм на рік). Вся отримувана волога швидко
випаровується. Річки, що протікають через такі регіони з сусідніх вологіших областей, тут
міліють і часто закінчуються безстічними улоговинами з солоними озерами. («Вікіпедія»)

Але проблема не тільки в дефіциті питної води, а й в її якості.
Вода, яка поступає з водопровідної мережі часто не є придатною для
вживання (мутна, коричневого відтінку з включенням часток іржі).
Щоб хоча якось забезпечити населення питною водою на вулицях
встановлюють великі пластикові резервуари з питною водою.
Зрозуміло, що зберігання води в таких умовах відбувається з
порушенням санітарно-гігієнічних норм, особливо влітку.
Це заголовки повідомлень кримських медіа про ситуацію з
водою в Криму:
В Симферополе жителям верхних этажей
посоветовали ходить за водой на улицу
(https://www.interfax.ru/russia/726501)
Жителям Симферополя объяснили подачу воды
персикового
цвета
(https://www.interfax.ru/russia/723318)
Самый жесткий этап водных ограничений
начался
в
Симферополе
(https://primechaniya.ru/sevastopol/novosti/samyyzhestkiy-etap-vodnyh-ogranicheniy-nachalsya-vsimferopole)
Вода в крымской Евпатории не отвечает
стандартам
качества
–
власти
города
(https://regnum.ru/news/economy/2867058.html)
Жителям столицы Крыма вместо питьевой воды дают
мутную
жижу
(https://sevastopol.su/news/zhitelyam-stolicykryma-vmesto-pitevoy-vody-dayut-mutnuyuzhizhu)
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Проблему дефіциту прісної води кримська влада планує
вирішувати кількома шляхами, а саме:
• за рахунок опріснення морських та солонуватих підземних вод.
Наприклад, установку з опріснення побудували на березі моря в с.
Миколаївка. На будівництво установок виділено 8,2 млрд. рублів.
Очікується отримання опріснених вод до 40 тис. м3 води на добу12;
• за рахунок використання підземних вод із свердловин. Наприклад,
близько Сімферополя планується пробурити три свердловини, які
можуть дати до 10 тис. м3 води на добу;
• за рахунок збільшення кількості атмосферних опадів шляхом
активних впливів на атмосферні процеси. Наприклад, в жовтнілистопаді 2016 року та в серпні-вересні 2020 року були здійснені
авіаційні роботи з метою штучного збільшення опадів та збільшення
притоку води у водосховища. Фінансування робіт в 2020 році
становить біля в 25,5 млн. рублів (314 тис. дол.).
Також заплановане будівництво водогону з Тайганського
водосховища в Білогірський район Криму, що може стати в процесі
будівництва і експлуатації причиною серйозних наслідків для
природних екосистемах. Але все ж таки Тайганське водосховище не
має відповідної водності для того, щоб цей водогін став дієвим
інструментом вирішення проблеми дефіциту води.
За допомогою даних наземних метеорологічних та дистанційних
супутникових спостережень нами (групою українських вчених) було
проаналізовано ефективність активних впливів на атмосферні
процеси з метою штучного збільшення кількості атмосферних
опадів в Сімферопольському районі.

14
12

Згідно інформації зі ЗМІ окупаційної адміністрації та РФ, найближчими роками не планується
побудова інших опріснювальних установок, тому це разова акція не вирішить питання навіть
для Західного узбережжя Криму

Схема активних впливів на атмосферні процеси наступна. З
літака, обладнаного системою вертикальної радіолокації хмар і
опадів, з встановленим бортовим вимірювально-обчислювальним
комплексом, який об'єднаний з бортовим комплексом системи
диспетчеризації, «засівають» хмари спеціальними речовинами. Це
два найбільш поширених типи реагентів: холодоагенти (речовини,
які викликають різке локальне зниження температури, наприклад,
тверда вуглекислота, рідкий азот) та льодоутворюючі реагенти (що
виконують функцію штучних ядер кристалізації, наприклад, йодисте
срібло AgI).
Оскільки тиск насичення водяної пари над льодом менше, ніж
над водою, кристалики льоду доростають до розмірів частинок
опадів значно швидше, ніж краплі в природі. При введенні в
достатній кількості зародкових крижаних часток починається
процес «перегонки» водяної пари на ці частинки. Таким чином, при
розпиленні сухого льоду в атмосфері в хмарі створюється шлейф
охолодженого нижче -40 °С повітря і хмарна волога, потрапляючи в
нього кристалізується. Після цього, протягом 30-60 хвилин
починається формування дощового фронту і падають опади.
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Шляхом активних впливів на атмосферні процеси можна
досягти збільшення кількості атмосферних опадів безпосередньо в
заданому регіоні в 1,5-2,0 рази, а також збільшити сезонний обсяг
атмосферних опадів в середньому на 15-30%. При цьому, для
досягнення ефекту необхідно, щоб дощові хмари вже були
сформовані і більш ефективно «засівати» хмари в холодний період
року.
З засобів масової інформації та літературних джерел, було
встановлено, що роботи з активних впливів на атмосферні процеси
проводились 30-31 жовтня 2016 року13 та за період 29-30 вересня
2020 14.
Так, за контрактом, з 20 вересня до 15 грудня 2020 року
(протягом 45 годин загального льотного часу) заплановані роботи зі
штучного збільшення атмосферних опадів.
За даними метеостанції Сімферополь в результаті проведення активних впливів з 29-30
15

вересня (використано ресурс ), зафіксовано протягом пари днів збільшення потужності
хмарності
13

16

на 25-35% (див.рис.1), відносної вологості повітря в

Колосков Б.П., Частухин А.В., Бычков А.А. и др., (2017). Применение наземных аэрозольных
жидкостных генераторов в работах по искусственному увеличению осадков и противоградовой
защите. В Докладах Всероссийской конференции по физике облаков и активным воздействиям
на гидрометеорологические процессы: сборник научных трудов. В 2 ч. Ч. 1 /Коллектив авторов.
- Уфа: АЭТЕРНА, - 354 с.
14
https://www.interfax.ru/russia/729370
15
Ресурс Rp5

приземному шарі до 35%, а також випало біля 46±7 мм атмосферних
опадів (див.рис.2).
В жовтні 2016 року в Червоногвардійському районі також
були також проведені роботи з активних впливів. Так, інтенсивність
опадів була на 4-6 мм /год більше, ніж в зонах хмарності до впливу.
На метеостанції Сімферополь за період з 28 жовтня до 02 листопада
2016 року під час проведення активних впливів протягом 3-х днів
підвищилась потужність хмарності на 20-30% і також випало біля
30±4 мм атмосферних опадів (див.рис.2).
Слід відмітити, що кліматична норма кількості атмосферних
опадів на метеостанції Сімферополь (за період 1961-1990 рр.) для
вересня становить 37±23 мм за місяць, в для жовтня 32±19 мм за
місяць16. Отже в результаті активних впливів в ці дні випало
атмосферних опадів на ~25% більше норми
Результати активних впливів на атмосферні процеси з метою
збільшення атмосферних опадів над Кримським півостровом (біля
Севастополя) на висоті 2 км через 1 годину після, розсіяного
безпілотним літальним апаратом (а) та літаком (б) представлені на
рис.3. На жаль, автори не вказали дату проведення робіт і
результати ефективності випадання опадів17. Як бачимо,
ефективність «засівання» літаком більша, але і більш коштовна, а
«засівання» хмар безпілотним літальним апаратом є доволі
перспективним.

16

The Climate Cadastre of Ukraine (standard norms for the period 1961‒1990), 2005. (In Ukrainian)
[(Кліматичний Кадастр України, 2005. УкрНДГМІ та ЦГО. – Київ, 48 с.].
17
Антонов С.В., Бычков А.А., Корнеев В.П. и др., (2020). О применении беспилотных летательных
аппаратов с целью обеспечения работ по активному воздействию на облака и туманы. Ученые
записки РГГМУ, № 56, р.9-18. https://doi:10.33933/2074-2762-2019-56-9-18.
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Рис.1. Супутникові знімки хмарності до активних впливів 29 вересня (А) та
після 30 вересня (Б) 2020 року
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Рис.2. Добовий хід потужності хмарного покриву (1, в %), кількості
атмосферних опадів (2, в мм за 12 годин) та відносної вологості повітря (3, %)
на метеостанції Сімферополь за період з 28 жовтня до 02 листопада 2016 року
(А) та за період 28 вересня до 03 жовтня 2020 (Б) під час проведення активних
впливів на атмосферні процеси з метою отримання додаткових атмосферних
опадів.
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Рис.3. Горизонтальний розріз полів концентрації реагента активного впливу над
Кримським півостровом (біля Севастополя) на висоті 2 км через 1 годину після
розсіяного безпілотного літального апарату (1) та літаком (2)

Ефективність активних вплив було нами досліджено на основі
даних радарної зйомки Sentinel-1, так було досліджено характер
розподілу опадів після застосування активного впливу на
атмосферу18.
Аналізувались радарні супутникові дані за декілька днів після
активного впливу 30.09-05.10.2020. У результаті у межах міста
Сімферополь були зафіксовані зони підтоплення, при цьому
збільшення водного дзеркала Сімферопольського водосховище
встановлено не було. На карті темно-синім кольором відображено
контур зони затоплення та відкритої водної поверхні за період.
Основною ціллю активного впливу на атмосферні процеси
було викликати збільшення атмосферних опадів і таким чином
підвищити водність у Сімферопольському водосховищі.

18

20

Обробка супутникових знімків проводилась у програмному інтерфейсі Google Earth Engine,
яка є потужною веб-платформою для хмарної обробки даних дистанційного зондування у
великих масштабах. Алгоритм обробки даних базувався на методиці дешифрування водної
поверхні з репозиторію UN-Spider для управління катастрофами та реагування на надзвичайні
ситуації, розробленого Управлінням ООН з питань космосу покладається на сприяння мирному
використанню та освоєнню космосу шляхом міжнародного співробітництва (United Nations
Office for Outer Space Affairs).

На жаль, атмосферні опади випали над містом и водність
Сімферопольського водосховища не змінилася (див. карти (рис.4).
Як стало відомо із засобів масової інформації місто Сімферополь 30
вересня 2020 року накрило зливою, що призвело до масштабних
підтоплень19. У той же час, задача збільшення водності
Симферопольського водосховища майже не була вирішена.
Проблема водного забезпечення мешканців Криму має
вирішуватись комплексно, перш за все, з урахуванням новітніх
технологій використання води, зокрема, для непобутових потреб
доцільно максимально використовувати зворотні та повторно
очищені стічні води. При аналізі потреб та можливостей
водопостачання важливо враховувати територіальну наявність та
технологічну доступність водних ресурсів, а також фактор
невизначеності, пов’язаний з активною мілітаризацією півострова,
постійним і не контрольованим збільшення фактичного населення, а
також сезонного збільшення населення (відпочиваючих), що
викликає підвищення потреб у воді на певні місяці року. Плюс, на
часі поміркувати окупаційній владі про побудову виробництв з
опріснення води, що зможе частково знизити дефіцит водних
ресурсів. Але, головне, сформувати комплексну водну політику,
виходячи з реальних можливостей та прагматичного підходу до
споживання. Зокрема, поставити на порядок денних комплекс
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https://krym.aif.ru/incidents/details/zatopleny_ulicy_plyvut_avto_na_stradayushchiy_ot_zasuhi_krym_
obrushilsya_liven

заходів з ощадливого та раціонального використання водних
ресурсів. За приклад можна взяти технології ощадливого
водоспоживання держави Ізраїль та Південно-Африканської
Республіки (при вирішенні проблеми дефіциту води у містах
країни). Щоб Україна, після повернення, отримала дієздатний
регіон, а не пустелю.

Рис.4. Карта зон підтоплення та зон відкритої водної поверхні (виділені темносинім кольором) в районі м. Сімферополь після застосування активного впливу
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Цей Звіт видано в межах ініціативи з розвитку екологічної
політики й адвокації в Україні, що здійснюється міжнародним
фондом “Відродження” за фінансової підтримки Швеції. Думки,
висновки чи рекомендації належать авторам цього Звіту і не
обов’язково відображають погляди уряду Швеції. Відповідальність
за зміст звіту несе виключно ГО "Кримськотатарський Ресурсний
Центр"
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