
 

 

 

Мотиваційний лист  

кандидата до складу Громадської ради при Державному агентстві водних 

ресурсів України 

Дячук Марії Анатоліївни 
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Центр екологічних ініціатив «Екодія» - це громадська організація, яка 

об’єднує експертів та активістів навколо ідеї збереження довкілля через вплив на 

прийняття рішень. Одним із напрямків нашої діяльності є розвиток сталого 

сільського господарства України, зокрема у частині захисту водних ресурсів від 

негативного впливу інтенсивного тваринництва, рослинництва.  

Мій досвід в Екодії розпочався з волонтерства у проєкті LandMatrix, 

основною ціллю якого є збір та аналіз даних щодо концентрації землі, і вплив 

даного явища на соціальну та екологічну складову у громадах. З середини 2020 

року і дотепер займаюсь питанням впливу ведення сільського господарства на 

водні, земельні ресурси, зокрема у частині впровадження Нітратної Директиви, 

використання агрохімікатів, поводження з побічними продуктами тваринного 

походження, контролю за розорюванням схилів, прибережно-захисних смуг 

тощо.  

Основними напрямками діяльності в межах Громадської ради при 

Державному агентстві водних ресурсів України ми розглядаємо такі: 

 Виділення вразливих зон до (накопичення) нітратів у межах річкових 

басейнів, налагодження моніторингу за цими зонами; 

 Плани заходів щодо покращення якості води в громадах та інших 

населених пунктах, налагодження взаємодії між зацікавленими 

сторонами для ефективного управління та  контролю за основними 

забруднювачами, дифузним забрудненням; 

 Налагодження моніторингу за зрошуваними землями; дане питання 

повинне бути актуальним у межах програми зрошення на півдні 

України.  

Моя зацікавленість у темі охорони навколишнього природного 

середовища виникла ще з часу навчання на юридичному факультеті. Станом на 

сьогодні вважаю, що тема забруднення вод сполуками нітратів, фосфатів є як 

ніколи актуальною та терміновою для вирішення. Стан та якість водних ресурсів 

в Україні є критичним через застарілі очисні споруди, інтенсифікацію сільського 

господарства, зміну клімату, що призводить до процесів евтрофікації через 

високі концентрації фосфатів/нітратів, гниття, ризикам для життя і здоров’я 

людей.  

Сподіваюсь на потенційну участь у Громадській раді при 

Держводагентстві, що допоможе спільними зусиллями покращувати якість 

водних ресурсів в Україні. 

 

 


