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ВСТУП

Водні ресурси – один із найважливіших компонентів навко-
лишнього середовища, без якого неможливі життя людини, розвиток
продуктивних сил економіки та суспільства. На сьогодні проблеми
ефективного управління водними ресурсами надзвичайно актуальні,
оскільки більшість водних обʼєктів нашої країни виснажені кількісно
та якісно, а потреби господарства та населення у воді невпинно
зростають. До цього ж джерела водних ресурсів можуть перетинати
національні кордони, а використання води цих джерел ускладнюється
через різні підходи до управління ними в різних країнах.

Подальше поглиблення водогосподарсько-екологічних та водно-
ресурсних проблем свідчить про нездатність підходів класичного
управління впливати на водні ресурси, вимагає їх перегляду та
впровадження нових механізмів взаємодії людини та гідросфери.
Очевидно, що такого якісного переходу можна досягти лише з
використанням інструментів водноресурсного менеджменту,
спрямованого на раціоналізацію використання води та мінімізацію
негативного впливу водокористування на навколишнє середовище,
досягнення балансу між потребами у воді та водними ресурсами з
урахуванням екологічних обмежень та законів ринкової економіки.

Метою навчального курсу "Водноресурсний менеджмент" є
надання майбутнім фахівцям-менеджерам природоохоронної діяль-
ності системних знань про оперативне та раціональне розподілення
дефіцитними ресурсами вод за найбільш критичними напрямами спо-
живання з дотриманням норм і обмежень екологічного законодавства.

Головні завдання курсу:
- ознайомити студентів з основами сучасного менеджменту

водних ресурсів;
- розкрити основні проблеми управління водним господарством;
- описати соціально-економічне значення водних ресурсів у

сучасному суспільстві та структуру водного господарства України;
- охарактеризувати основні функції та інструменти

водноресурсного менеджменту;
- закріпити у студентів сформовані на попередніх курсах

навички бережливого ставлення до водних ресурсів як елемента
природи та показати необхідність міжнародного співробітництва на
основні стратегії збалансованого розвитку.
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- наукові школи і концепції менеджменту;
- сучасні концепції менеджменту та історію розвитку

водноресурсного менеджменту в Україні та закордоном;
- відмінності між управлінням водними ресурсами та

водноресурсним менеджментом;
- переваги застосування басейнового підходу в управлінні

водними ресурсами;
- вітчизняне та міжнародне водне законодавство;
- структуру водного фонду, його значення як основи формування

водноресурсного потенціалу;
- структуру та значення водного кадастру;
- функції водноресурсного менеджменту;
- інструменти водноресурсного менеджменту;
- основи формування економічного механізму у водній сфері;
- стратегію використання та охорони водних ресурсів в Україні;
- гідрологічні і гідрогеологічні райони України та розуміти

принципи їх виділення;
- основні принципи системи управління водним господарством;
вміти:
- розрізняти поняття управління і менеджмент;
- характеризувати елементи системи водноресурсного менедж-

менту;
- складати водогосподарський баланс річкового басейну;
- розкривати організаційну структуру водноресурсного менедж-

менту;
- застосовувати стимули внутрішньої мотивації;
- здійснювати водогосподарське районування України;
- використовувати адміністративно-правові та економічні

інструменти водноресурсного менеджменту.
Даний навчальний посібник розроблено для студентів вищих

навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Менеджмент
природоохоронної діяльності". Він рекомендується студентам-
екологам і може бути корисним керівникам та менеджерам
водогосподарських організацій, підприємств-водокористувачів,
іншим зацікавленим питаннями управління водними ресурсами
особам.
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ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ВОДНОРЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

РОЗДІЛ 1. ВОДНІ РЕСУРСИ ЯК ОБʼЄКТ УПРАВЛІННЯ

1.1. Місце водних ресурсів у структурі природно-ресурсного
потенціалу

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) – це сукупність даних
природою можливостей, запасів, джерел певної території, що можуть
бути використані для її економічного та соціального розвитку
(природні ресурси), а також природних чинників, які обʼєктивно
впливають на цей розвиток (природні умови). Це поняття не має
однозначного тлумачення у науковій літературі. Потенціал (від лат.
potentia – сила) у широкому розумінні – наявні засоби, запаси,
джерела, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані
для досягнення певної мети, здійснення плану, виконання якого-
небудь завдання; сукупність усіх наявних можливостей, засобів у
певній галузі, сфері. Ресурси (від фр. ressource – допоміжний засіб) –
кошти, цінності, запаси, можливості.

До природних ресурсів відносять: земельні, мінеральні, водні,
ресурси флори і фауни, рекреаційні тощо. Під природними умовами
розуміють територіальне розташування країни та її ландшафт,
особливості клімату тощо. Природні ресурси і природні умови тісно
повʼязані між собою, оскільки природні умови, якщо вони
сприятливі, – також ресурс для розвитку господарства, а ті ресурси,
які не задіяні в господарському обігу (земельні, водні, лісові тощо),
продовжують залишатися природними умовами, справляючи
позитивний вплив на розвиток людей і стан їх здоровʼя. Компоненти
природи стають ресурсами після залучення їх до процесу
виробництва як предмета чи засобу праці. Коли ж вони
опосередковано впливають на економічну діяльність, їх розцінюють
як природні умови.

Особливе місце у структурі ПРП посідають водні ресурси, що
формуються у специфічному середовищі – гідросфері. Наявність
водних джерел здавна була визначальним чинником для процесів
розселення населення і розвитку виробництва. У сучасному світі
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водні ресурси регламентують розвиток і розміщення продуктивних
сил будь-якої країни, визначають комфортність проживання, якість
продуктів харчування, рівень життя і здоровʼя населення тощо.
Загалом, водні ресурси є стратегічним, незамінним ресурсом, що має
виняткове значення, національним багатством кожної держави,
однією із природних основ її економічного розвитку.

Водні ресурси,  як один із компонентів ПРП,  мають назву
"водноресурсний потенціал". Цей термін введений у науковий обіг у
другій половині ХХ століття завдяки становленню в економічній
географії нового напряму – вивчення ПРП території. Питання
водноресурсного потенціалу та його оцінки,  як у структурі ПРП,  так
поза нею, розроблялися представниками географічної науки, зокрема,
С.А. Вендровим, В.І. Вишневським, З.В. Герасимчук, І.М. Короту-
ном, І.Л. Коротун, С.І. Коротуном, Я.О. Мольчаком, С.С. Левківсь-
ким, М.М. Паламарчуком, В.П. Руденком, М.М. Падуном,
Г.І. Швебсом, фахівцями економічного та водогосподарського
напрямів – І.Л. Головинським, В.А. Голяном, С.І. Дорогунцовим,
І.З. Загоровською, Н.Б. Закорчевною, Н.В. Збагерською, М.А. Хве-
сиком, В.М. Хорєвим, А.В. Яциком, та іншими науковцями.

У науковій літературі, поряд із термінами "водні ресурси" та
"водноресурсний потенціал", сьогодні використовують також
поняття "потенціал водних ресурсів", "водний потенціал" тощо,
які перебувають у певному взаємозвʼязку один з одним, але не мають
однозначного тлумачення.

Поняття водних ресурсів у сучасній науці і практиці можна
звести до двох визначень.  У широкому розумінні це води
поверхневого і підземного стоків, ґрунтова волога, води боліт, озер,
водосховищ, льодовиків, океанічні, морські і атмосферні води. Це так
звані перспективні (потенційні) водні ресурси. У вузькому розумінні,
на думку дослідників, що займаються водним господарством, а також
економіко-географів, до водних ресурсів належать води, що
використовуються матеріальним виробництвом: прісні води річок,
озер і водосховищ, ґрунтові й підземні води. Це сучасні водні
ресурси, тобто ті, які можна використовувати нині і в близькій
перспективі (в межах найближчих 15-20  років).  Фактично,  водні
ресурси розглядаються як сукупність усіх видів природних вод
гідросфери в різноманітних агрегатних станах. Наприклад,
М.Ф. Реймерс розглядає як ресурси прісних вод усі природні ресурси,
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що включені в частини гідросфери Землі та представлені слабо
мінералізованими підземними, стоячими, текучими водами і водами
льодовиків. Отже, водні ресурси – це запаси поверхневих і підземних
вод певної території. Однак у гідрології розрізняють поняття
"ресурси" і "запаси". Перше використовують для характеристики
кількості поверхневих і підземних вод та стоку,  які генеруються в
процесі кругообігу води на Землі; друге – для характеристики всього
обʼєму поверхневих і підземних вод у межах певного регіону.

Водні ресурси поділяються на дві групи, що складаються зі
стаціонарних запасів води і відновних її запасів,  що беруть участь у
процесі кругообігу води і оцінюються балансовим методом.
Можливість використання прісних вод із стаціонарних запасів дуже
обмежена. Це стосується, зокрема, проточних озер і гірських
льодовиків, стаціонарні запаси яких не можна використовувати
шляхом вилучення води з них, не порушуючи при цьому відновних
водних ресурсів даного озера чи льодовика, що формуються в процесі
водообміну. Не всі компоненти гідросфери і не в повному обсязі
може використовувати людина для своїх потреб, а лише певну
невелику, найдоступнішу частину. Передусім це повʼязано з
технологічною складністю експлуатації та транспортуванням вод
певного генезису, наприклад вод льодовиків, боліт, вологи атмосфери
тощо. Крім того, в господарській діяльності людини найбільше
значення мають прісні води, запаси яких обмежені й нерівномірно
розподілені на території і в часі,  часто сконцентровані у
важкодоступних гірських або неосвоєних районах.

С.А.  Вендров ще у 1970  році висловив думку,  що чим більша
потреба у використанні природних вод і чим вищі технічні та
економічні можливості реалізації цієї потреби, тим більша кількість
різноманітних природних вод може входити до категорії водних
ресурсів. Таке визначення водних ресурсів підтримали, насамперед,
економіко-географи, пізніше до нього стали схилятися ряд гідрологів
і водогосподарників. Виходячи з цього визначення водні ресурси –
не тільки природна категорія, але такою ж мірою категорія соціально-
економічна, оскільки її зміст залежить від рівня розвитку суспільства.

З точки зору обліку вод для господарського використання, водні
ресурси поділяють на дві категорії: природні або потенційні
(надходження поверхневих і підземних вод, що забезпечується
природними процесами) та залучені (обʼєм поверхневих чи підземних
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вод, який може бути задіяний за одиницю часу на визначеній
території без зниження продуктивності водозаборів і якості води
протягом усього періоду експлуатації) ресурси. З точки зору
економіки до водних ресурсів відносять тільки ту їхню частину,  яка
на даному рівні розвитку науки і техніки може бути відокремлена від
природи і використана для задоволення матеріальних потреб
суспільства. Решта водних ресурсів є природними запасами.

До водних ресурсів, доступних для господарського використання,
відносять: запаси річкового стоку, великі водосховища, природні
озера й водоймища, підземні та інші води, які є джерелами
водозабезпечення багатьох галузей господарства. З усіх водних
ресурсів найдоступніші в господарському відношенні річкові води,
оскільки вони використовуються для водозабезпечення населених
пунктів, промисловості, сільського та комунального господарства, у
гідроенергетиці, річковим транспортом і для інших цілей.

І.М. Коротун зі співавторами стверджують, що водні ресурси –
це всі води даної території (поверхневі – річки, озера, водосховища та
підземні – артезіанські, мінеральні, термальні), придатні для
господарського використання. Оскільки підземні води, а також води
озер, боліт, льодовиків використовуються на даний час значно менше,
ніж річкові, і всі вони повʼязані з водами річок, під водними
ресурсами великих територій слід розуміти тільки величину
середнього річного стоку річок. Але, оцінюючи забезпеченість
певних регіонів і економічних районів, треба враховувати також
запаси підземних, озерних та інших вод.

У багатьох регіонах і країнах уже давно відчувається дефіцит,
якісне і кількісне виснаження водних ресурсів. У нашій країні майже
не залишилося річкових басейнів, гідрологічний режим яких не був
би порушений антропогенною діяльністю. Усе це зумовлює
необхідність дослідження співвідношень між наявними водними
ресурсами територій і суспільними потребами в них, виявлення змін,
що відбуваються у водному балансі і режимі річкового стоку через
вплив людини, а також прогнозування водокористування і змін
водних ресурсів окремих басейнів.

Деякі зарубіжні автори, зокрема Ю.Б. Козлова, вважають, що
категорія "водні ресурси" має достатньо невизначений і навіть
обмежений характер, і пропонують для проведення кількісної оцінки
ресурсів увести поняття "водний потенціал", яке, на їхню думку,
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має більш конкретний зміст і під яким розуміють інтегральний
показник цінності і значимості водних ресурсів та обʼєктів, що
характеризує реальні можливості їх використання при сучасному
розвитку суспільства нині та на перспективу. Досить часто водним
потенціалом називають ті водні ресурси,  які можуть бути задіяні за
межами так званої найближчої перспективи (понад 15-20 років), а
також ті водні тіла і сили природи,  які сьогодні не можна охопити
поняттям "природні ресурси" і які, наразі, є категорією природних
умов; це також та частина водних ресурсів, економічна цінність яких
нині безмежна (наприклад, заповідні водні обʼєкти); нарешті, це
також частина водних тіл і сил, природно-господарська цінність яких
лежить за межами нинішнього рівня розвитку продуктивних сил
суспільства.

Нове розуміння поняття "водний потенціал" передбачає, що
відмінність між термінами "водні ресурси" і "водний потенціал"
повинна полягати в такій площині: якщо водні ресурси – це просто
"сукупність природних вод, яку можна використовувати", то "водний
потенціал" – це весь комплекс ресурсів, властивостей і якостей,
якими володіє водний обʼєкт як природно-господарська система.
Тому можна стверджувати, що водноресурсний потенціал (ВРП) –
це сукупна здатність властивостей та ресурсів наявних водних
обʼєктів і тих, що можуть бути мобілізовані, забезпечувати
життєдіяльність населення і задовольняти потреби суспільного
виробництва на конкретному етапі історичного розвитку. Цей термін
доцільно використовувати в тих випадках, коли мова йде про
економічну оцінку водних ресурсів у грошовому еквіваленті, бальній
системі як одного з компонентів ПРП.

1.2. Соціально-економічне значення водних ресурсів
Як відомо,  життя на Землі виникло у водному середовищі.  У ході

еволюції різні види тварин і рослин вийшли з нього на суходіл та
пристосувалися до наземного життя, але і понині вода для них –
найважливіший компонент зовнішнього середовища. Як внутрішній
компонент тіла вода є основним середовищем (внутріклітинним чи
позаклітинним), в якому відбувається обмін речовин рослин, тварин і
мікроорганізмів, а також субстратом ряду хімічних ферментативних
реакцій.
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У процесі фотосинтезу вода, разом із вуглекислим газом,
витрачається на утворення органічних речовин, а отже, слугує
матеріалом для створення живої матерії на Землі.

Вода входить до складу всіх рідин і тканин тіла живих істот.  У
людському тілі вона становить близько 65% всієї маси. Її втрата
небезпечніша для організму, ніж голодування: без їжі людина може
прожити більше місяця, без води – лише кілька днів.

Фізіологічна потреба людини у воді, яка потрапляє до організму з
їжею і питною водою, залежно від кліматичних умов дорівнює 3-6 л на
добу. Значно більше води треба для санітарних та господарсько-
побутових потреб.

Вода та її основне джерело –  водні обʼєкти –  виконують у
природі та суспільстві не менше 30 важливих функцій, більшість з
яких екологічно протилежні: забезпечують водними та
гідроенергетичними ресурсами, асимілюють відходи і забруднення,
виступають середовищем життєдіяльності великої кількості
біологічних видів, задовольняють специфічні соціально-екологічні
потреби людей (рекреація, естетичне задоволення тощо), виступають
територіально-просторовим базисом здійснення специфічної
господарської діяльності на водних обʼєктах (водний транспорт,
добування корисних копалин) тощо.

Водні обʼєкти використовуються для задоволення побутових,
лікувальних, курортних, оздоровчих, сільськогосподарських,
промислових, енергетичних, транспортних, рибогосподарських та
інших потреб. На базі використання певних видів ресурсів водних
обʼєктів для задоволення перелічених потреб суспільства
сформувалась і функціонує низка галузей господарства –
промисловість, сільське господарство, комунальне господарство,
гідроенергетика, водний транспорт, рибне господарство. Вирішальну
роль вода відіграє в економіці, оскільки є найважливішим лімітуючим
чинником виробництва. Крім того, що вода необхідна населенню і
галузям господарства, важлива її екологічна роль, оскільки вона є
найбільшим поглиначем і акумулятором сонячного тепла на Землі,
формує мікроклімат територій, здійснює ландшафтотвірні функції,
виступаючи, системоутворюючим чинником у функціонуванні
системи "людина – природа".

В економіці природні умови і ресурси,  які формуються у
гідросфері, виступають у ролі різноманітних чинників, що впливають
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на життя людей і продуктивні сили країни. До них належать:
1) формування середовища проживання людини і виробничого
середовища; 2) формування національного багатства країни; 3) засоби
і предмети праці; 4) розміщення продуктивних сил;
5) міжрегіональний і міжнародний поділ праці (вододефіцитні
райони, райони зрошуваного землеробства, міжнародний туризм,
рибогосподарська спеціалізація району тощо); 6) міжнародні
політичні відносини (транскордонні річки, транскордонне
забруднення водного середовища тощо).

Економічна сутність ВРП полягає в тому, що він є просторово-
речовинною і енергетичною основою для функціонування економіки
регіону, а також необхідним і обовʼязковим компонентом природно-
господарської системи регіону, що забезпечує важливі потреби
населення і природних екосистем.

Як уже згадувалося вище, нині водні ресурси стали лімітуючим
чинником розвитку виробничих сил і соціально-економічної ситуації
не лише в окремих країнах,  а й на цілих континентах.  Проблема
водних ресурсів, особливо проблема чистої питної води, глобальна.
Тому питання про важливість водних ресурсів для дальшого
соціально-економічного розвитку суспільства – одне з найголовніших.

Сучасний розвиток економіки, підвищення рівня життя людей
можливі лише при зміні ставлення до природи, особливо щодо водних
ресурсів. Але не слід думати, що коли більше уваги приділятиметься
воді, а менше – іншим природним ресурсам, то буде одержано добрий
результат. Оскільки у природі все тісно повʼязане, то лише екологічно
спрямована економічна політика може сприяти відродженню довкілля.
Для цього необхідна структурна перебудова економіки, техніко-
технологічне переозброєння виробництва, екологізація як
виробництва, так й інших сфер діяльності суспільства.

Людство починає розуміти, що боротьба за життєдайне
навколишнє середовище – не боротьба за очисні споруди, а боротьба
проти їх необхідності.  Якщо більшість людей це зрозуміє,  то є надія
вижити.

В умовах ринкової економіки пріоритетність природоохоронних
цілей повинна захищатися всіма силами держави і суспільства. Захист
навколишнього природного середовища повинен стати невідʼємною
частиною процесу розвитку і не може розглядатися окремо від нього,
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За умов жорсткої конкуренції суспільство не виживе:
1) якщо всі члени його не будуть постійно зменшувати

ресурсомісткість виробництва;
2) якщо виробництво будь-якого виду продукції не

супроводжуватиметься економією ресурсів при їх
використанні;

3) якщо після закінчення строку використання виробленої
продукції її не можна буде утилізувати з мінімумом затрат і
максимумом вигоди.

Ці три "якщо" актуальні не тільки на початку боротьби за
збереження природного навколишнього середовища чи в ході її, а й
протягом усього життя людей на Землі.

1.3. Раціональне використання та охорона водних ресурсів
Зважаючи на обмеженість водних ресурсів в окремих регіонах,

природні особливості, незамінність, потребу в них для різних галузей
господарства, використання їх має здійснюватися з дотриманням
певних принципів.

Основні принципи використання й охорони водних ресурсів такі:
• водні ресурси мають використовуватися раціонально і

комплексно;
• при використанні водних ресурсів не можна допускати різких

змін і порушень природних співвідношень окремих складових частин
гідрологічних систем;

• охорона водних ресурсів має здійснюватися у процесі
використання, не відокремлено, а разом з охороною довкілля.

Під раціональним використанням розуміють усебічне науково
обґрунтоване користування водними ресурсами, яке забезпечує
оптимально корисний ефект для суспільства як у поточний період,
так і упродовж розрахункової перспективи при обовʼязковому
дотриманні всіх вимог природоохоронного й водного законодавства.
Воно обовʼязкове для всіх водокористувачів і має забезпечуватися
при розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в
експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та
інших обʼєктів, а також при впровадженні нових технологічних
процесів, що впливають на стан водних ресурсів.

Комплексне використання водних ресурсів – це одночасне,
найбільш доцільне задоволення потреб зацікавлених у воді галузей
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національного господарства і найоптимальніше поєднання їхніх
інтересів. Однак воно не завжди означає однакове задоволення всіх
потреб всіх водокористувачів у воді.

У більшості випадків, при комплексному використанні водних
ресурсів, деяким видам водокористування надається пріоритет,
залежно від місцевих господарських і природних умов. При цьому,
перш за все, забезпечуються потреби населення в питній воді. У
звʼязку із цим, деякі спеціалісти пропонують здійснювати черговість
водозабезпечення в певній послідовності. Наприклад, М.І. Львович
рекомендує таку послідовність: питне водопостачання, харчова
промисловість, господарське водопостачання, відпочинок, туризм і
спорт, потреби тваринництва, розведення риби, незрошувальне і
зрошувальне землеробство, промислове та теплоенергетичне
водопостачання, гідроенергетика, судноплавство. Гідроенергетика і
судноплавство знаходяться в кінці послідовності через можливість їх
заміни іншими джерелами енергії та видами транспорту. Проте в
кожному конкретному випадку необхідне техніко-економічне
обґрунтування оптимального розподілу води між користувачами.

Як бачимо, поняття "раціональне" і "комплексне" використання
водних ресурсів не рівнозначні. Комплексне використання є
різновидом раціонального. Переважна більшість водних обʼєктів
України використовується комплексно. Але у деяких випадках водні
ресурси можуть використовуватись і без комплексності, зокрема,
якщо водним обʼєктом користується лише один користувач із певною
метою. Наприклад, комплексне використання водних ресурсів, як
правило, відсутнє в разі використання мінеральних вод для потреб
охорони здоровʼя або належності водних обʼєктів до заповідників.

Принцип використання водних ресурсів має бути таким, щоб
різко не порушувались окремі ланки екосистеми, а сама система
могла б ліквідовувати наявні відхилення або порушення в її
складових частинах.

Подавати на певну територію або забирати з неї потрібно таку
кількість води, яка зберегла б загальну структуру вологообігу за
умови оптимізації водокористування в кожній ланці системи. Тобто
перерозподіл водних ресурсів має бути не механічним, а ґрунтуватися
на можливих наслідках від додаткового випаровування, фільтрації,
скидів використаних і невикористаних вод різної якості, від
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перебудови економіки внаслідок розвитку нових галузей та інших
причин.

Вважається, що найкращі результати перерозподілу водних
ресурсів одержують у випадках, коли господарський вологообіг
відокремлений від природного. Але через те, що повного
відокремлення досягти неможливо, використання водних ресурсів
потрібно планувати й здійснювати так, щоб господарський вологообіг
взаємодіяв із природним тільки через випаровування.

Якщо додатково перекинуті води не скидатимуться у водотоки,
водойми та підземні горизонти, то всі ці водні обʼєкти будуть
ізольовані від стічних вод і одержуватимуть живлення тільки за
рахунок води, яка бере участь у природному кругообігу з його
опріснюючою дією.

Важливим принципом використання водних ресурсів та
збереження високоякісного стану природних вод є здійснення заходів
з охорони та відтворення їх у процесі використання.

Під охороною водних ресурсів розуміють сукупність технічних,
організаційних, правових і економічних заходів, спрямованих на
усунення забруднення, засмічення та виснаження вод у водних
обʼєктах задля оптимального задоволення потреб населення і
господарства країни у воді потрібної якості.

Серед різних аспектів охорони водних ресурсів від забруднення
та виснаження провідне місце належить санітарній охороні, мета якої
– забезпечення населення водою необхідної якості і створення
нормальних санітарних умов життєдіяльності. Не менш важливим
завданням є також підтримання у водних обʼєктах якості води,
необхідної для життя риби, водоплавних птахів і тварин.

При плануванні і проведенні водоохоронних заходів прагнуть
того,  щоб якість води залишалась на природному рівні або в
природному стані. Проте такий стан вод слід вважати дуже умовним.
На думку В. І. Вернадського, дійсно природними (незайманими) були
тільки стародавні земні води, що існували приблизно 100 тис. років
тому. Людина здавна впливає на природу. Особливо інтенсивно – в
останні два століття, внаслідок чого якість природних вод увесь час
змінюється.

Заходи з охорони вод поділяються на:
1. Профілактичні, спрямовані на недопущення появи нових або

обмеження існуючих джерел забруднення, засмічення і
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виснаження вод. До них належать: розробка схем
комплексного використання й охорони водних ресурсів;
екологічна експертиза проектів будівництва і реконструкції
обʼєктів щодо їх впливу на якісний та кількісний стан вод;
нормування водокористування і водовідведення; видача
дозволів на спеціальне водокористування; забезпечення
введення в експлуатацію водоохоронних споруд водночас із
введенням основних виробничих обʼєктів; контроль за
ефективною роботою очисних та інших водоохоронних
споруд,  за скиданням стічних вод і станом вод у водних
обʼєктах і самих обʼєктів.

2. Оперативні, які усувають несприятливий вплив господарської
діяльності на якість і кількість природних водних ресурсів. До
них належать: встановлення норм граничнодопустимих скидів
(ГДС) зі стічними водами діючих підприємств забруднюючих
речовин у водні обʼєкти; введення в експлуатацію очисних
споруд для досягнення встановлених норм ГДС; застосування
згідно з діючим законодавством санкцій до водокористувачів,
які спричинили забруднення, засмічення чи виснаження вод,
аж до закриття окремих підприємств, цехів або комплексів.

Найрадикальнішим шляхом охорони водних ресурсів від
забруднення, засмічення і виснаження є припинення скидання
стічних вод у водні обʼєкти або очищення стічних вод і проведення
інших ефективних заходів.

У звʼязку з тим, що близько 95 % води для водопостачання
промисловості та населення після її використання перетворюється на
стічні води відповідного ступеня забруднення і мають скидатися у
водні обʼєкти, особливого значення набуває очищення стічних вод.

На сьогодні існують такі способи очищення: механічний,
хімічний, фізико-хімічний і біологічний. Застосування того чи іншого
способу залежить від фізичного стану, складу та концентрації
забруднюючих речовин.

Таким чином, водокористувачі повинні економно
використовувати водні ресурси, дбати про їх кількісне й якісне
відтворення; дотримуватись встановлених нормативів
граничнодопустимих скидів у водні обʼєкти забруднюючих речовин і
встановлених лімітів забору води; утримувати в належному стані
зони санітарної охорони джерел господарсько-питного



Водні ресурси як обʼєкт управління

19

водопостачання, прибережні захисні смуги, очисні й інші
водогосподарські споруди; здійснювати облік забору, використання
та скидання вод і забруднюючих речовин; своєчасно сплачувати
платежі за спеціальне водокористування; проводити заходи,
спрямовані на охорону вод і поліпшення їх стану.

Довгостроковими цілями раціонального використання і охорони
водних ресурсів та екосистем України є:

- захист, збереження і відновлення водних ресурсів для
забезпечення життя та здоровʼя населення;

- забезпечення достатнього водноресурсного потенціалу для
потреб національного господарства.

Головні цілі на найближчу перспективу – стабілізація і зниження
рівня забруднення та виснаження водних обʼєктів.

Програмний принцип в охороні водних ресурсів – дотримання
балансу між негативним впливом антропогенної діяльності на водні
обʼєкти та їхньою здатністю до самозбереження і самовідновлення.
Стратегія розвитку виробництва та водоохоронних заходів повинна
передбачати як задоволення потреб у продукції та послугах, так і
забезпечення екологічної безпеки людини, отже, і водних екосистем.
Цього можна досягти постійним намаганням використовувати
мінімум ресурсів (води, енергії, праці, грошей та ін.), прагненням
удосконалення техніки і технології виробництва, запобігання
забрудненню вод, глибокого очищення стічних вод, використання
відходів, реалізації заходів щодо запобігання аваріям, удосконалення
системи менеджменту та моніторингу у водній сфері.

Досягнення зазначених цілей можливе за умов реалізації та
удосконалення таких механізмів, як: 1) законодавчо-правове
регулювання охорони вод, водокористування та іншої
водогосподарської й соціальної діяльності юридичних і фізичних
осіб; 2) економічне регулювання використання водних ресурсів, їх
забруднення та інших шкідливих впливів через систему
стимулюючих платежів; 3) контроль за використанням водних
ресурсів, скиданням стічних вод та іншими шкідливими впливами;
4) реалізація басейнового підходу при розвʼязанні проблем
поліпшення стану водних ресурсів та розробки і використання
водоохоронних програм на міждержавному, державному,
регіональному і місцевому рівнях залежно від розміру басейну;
5) наукове обґрунтування всіх видів діяльності.
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Практичними засобами для досягнення цілей є:
1. Організаційно-правові:
- формування сучасної системи юридичного забезпечення

водоохоронної діяльності;
- удосконалення механізмів адміністративного, економічного і

технічного регулювання екологічно необхідного стану водних
обʼєктів у нових соціально-економічних умовах;

- поділ територій за показником екологічного ризику впливу;
створення реєстру найнебезпечніших забруднюючих речовин,
технологій, процесів тощо;

- удосконалення методів контролю і оцінки стану водних
обʼєктів та антропогенного впливу на них, а також систем
обліку й інформації в галузі охорони вод;

- удосконалення платні за водоспоживання і водокористування
в секторах економіки з урахуванням складу та властивостей
стічних вод;

- розробка науково обґрунтованих тарифів за водозабір,
диференційованих за джерелами, напрямками, басейнами;

- розробка науково обґрунтованих лімітів на основі норм і
нормативів водопостачання для кожного водоспоживача та
впровадження їх у практику природокористування;

- удосконалення існуючих і розробка нових нормативів якості
природних вод для різних видів водокористування.

2. Організаційно-технічні, які мають бути реалізовані поетапно:
- перший етап – підвищення ефективності експлуатації

промислових і природоохоронних обʼєктів у режимах,
визначених проектами, регламентами, нормами, у результаті
чого буде досягнуте істотне підвищення рівня використання
наявного технічного потенціалу і зниження скидів шкідливих
речовин на 15-20%;

- другий етап – уведення в дію природоохоронних обʼєктів, що
вже будуються або запроектовані, визначення конкретних
переліків робіт у планах першочергових заходів у рамках
виконання міжнародних, державних та інших водоохоронних
програм і галузевих планів, використання потенціалу
незавершеного будівництва з готовністю до 90%, зниження
скидів шкідливих речовин приблизно на 40-50%;
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- третій етап – структурна і технологічна перебудова
промисловості, передусім у паливно-енергетичному
комплексі, чорній металургії і хімічній промисловості;
впровадження ефективних систем очищення стічних вод,
систем оборотного та повторного водокористування,
ефективних систем очищення викидів в атмосферу, систем
захисту від шкідливого впливу поверхневого стоку.

3. Організаційні для розробки та виконання басейнових цільових
і комплексних водоохоронних програм.

Контрольні запитання та завдання
1. Опишіть місце водних ресурсів у структурі ПРП.
2. Розкрийте взаємозвʼязок понять "водні ресурси", "водний

потенціал" та "водноресурсний потенціал".
3. Назвіть відомі вам визначення поняття "водні ресурси".
4. Які основні функції водних обʼєктів?
5. Перелічіть загальноекологічні функції води.
6. Охарактеризуйте економічне значення водних ресурсів та

водних обʼєктів.
7. Розкрийте сутність раціонального використання та охорони

водних ресурсів.
8. Які основні принципи раціонального використання та охорони

водних ресурсів?
9. Поясність відмінності між раціональним і комплексним

використання водних ресурсів.
10.Перелічіть основні заходи з охорони водних ресурсів.
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РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ. ІНТЕГРОВАНИЙ

ВОДНОРЕСУРСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

2.1. Порівняльний аналіз підходів класичного управління
водними ресурсами та сучасного водноресурсного менеджменту.
Види водноресурсного менеджменту

Управління водними ресурсами – важливий напрямок
управління природно-ресурсним потенціалом; це своєчасне
забезпечення потреб споживачів у необхідних обсягах води
прийнятної якості при організованому використанні технологічних та
інших ресурсів для надання й оплати водогосподарських послуг.

Традиційно управління водними ресурсами визначають як
сукупність заходів та дій, що здійснюються відповідними субʼєктами
з метою забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері
охорони водних ресурсів.

Загострення водогосподарсько-екологічної ситуації в багатьох
регіонах планети у другій половині минулого століття засвідчило
неспроможність класичного управління ефективно впливати на водні
ресурси і дало поштовх до пошуку нових механізмів раціоналізації
взаємодії між суспільством та водним середовищем, розвʼязання
існуючих проблем та попередження їх виникнення в майбутньому.

Реалізація таких механізмів можлива за умови на основі вмілого
менеджменту.

Нині у світі існує велика кількість тлумачень (понад 150) поняття
"менеджмент". В його основі лежить англійське дієслово "to manage"
– керувати, яке походить від латинського "manus" – рука. Зокрема,
під менеджментом розуміють і манеру ставлення до людей, і владу та
мистецтво управління, і особливий вид умінь та адміністративних
навичок, і орган управління, адміністративну одиницю.

Американський економіст П. Друкер стверджує, що менеджмент
– це функція, а також і люди, які її виконують; менеджмент визначає
їх соціальне або посадове становище, і одночасно є навчальною
дисципліною, галуззю наукового дослідження. Однак навіть в
американському вживанні менеджмент не адекватний як поняття: в
організаціях, що не мають відношення до бізнесу, терміни
"менеджмент" і "менеджер", як правило, не вживаються.
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Нині більшість американських теоретиків менеджменту
висловлюють думку, що державні та публічні організації, в тому
числі й ті, які спеціалізуються на управлінні природними ресурсами,
зокрема водними, також повинні використовувати принципи і методи
менеджменту, якщо вони хочуть досягти своїх цілей при мінімумі
затрат і максимумі ефективності.

Упродовж останніх десятиріч у широкому колі західних
науковців і дослідників ведуться палкі дискусії стосовно тлумачення і
використання на практиці терміна "державне управління" (public
administration). Переважна більшість із них розглядають його як
анахронізм та пропонують замінити на "новий державний
менеджмент" (new public management). Відстоюється думка, що
доречніше посилатись на державний менеджмент, оскільки поняття
"державне управління" асоціюється з надмірною централізацію
влади, ієрархічністю, нормативним регламентуванням й тому стає
некоректним у контексті проведення адміністративної реформи,
спрямованої на впровадження менеджеризму в державний сектор,
обмеження впливу з боку держави.

"Новий державний менеджмент" – це парадигма реформування
державного управління, в основі якої лежить запозичення з
підприємницького суспільного сектора окремих елементів управління
(контрактні відносини, ринкові механізми, фінансовий і кадровий
менеджмент) та їх впровадження в державно-управлінську практику.

Між поняттями "державний менеджмент" і "державне
управління" існують значні відмінності, зумовлені різними умовами й
природою форм діяльності державних інституцій.

Історичними передумовами виникнення державного менедж-
менту були потреби в реформуванні державного суспільного сектора
з метою зменшення державних видатків на його утримання,
підвищення його конкурентоспроможності та рівня реагування на
задоволення потреб населення. Починаючи з 1980-х років державний
менеджмент успішно впроваджується, в основному, в англомовних
розвинутих країнах (Австралія, Великобританія, Канада, Нова
Зеландія та США) на засадах неоліберальної концепції розвитку та
супроводжуються широкими нововведеннями в державному
суспільному секторі.
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У функціональному плані менеджмент визначають як процес, за
допомогою якого група людей, що співпрацюють, спрямовує свої дії
до загальних цілей.

Як самостійний вид професійної діяльності менеджмент
можливий лише на базі ринкових відносин: він є управлінським
механізмом, вбудованим у ринкову економіку. Послуги менеджерів
пропонуються діловим організаціям, зацікавленим у професійному і
кваліфікованому адмініструванні на контрактній основі. Ринок надає
менеджерам певну незалежність як від власників капіталу, так і від
урядових чиновників, бо ризик і невизначеність, які супроводжують
ринкові операції, формують у менеджерів самостійність та
відповідальність за те, що вони роблять, сприяють удосконаленню їх
професіоналізму.

Перехід до ринкової системи господарювання в Україні у 90-х рр.
та одночасне критичне загострення екологічної ситуації дали
поштовх до адаптації та застосування передового міжнародного
досвіду в галузі управління довкіллям і водними ресурсами, зокрема.
У вжитку зʼявилися нові поняття: "екологічний менеджмент",
"водний менеджмент", "водноресурсний менеджмент" тощо.

Зокрема, водноресурсний менеджмент (ВРМ) визначають як
сукупність видів діяльності щодо оптимального використання водних
ресурсів шляхом управління ними з урахуванням усіх конкуруючих
потреб у воді; справедливий розподіл води для здійснення всіх видів
водокористування.

Менеджмент водних ресурсів спрямований на оптимізацію
використання води та мінімізацію негативного впливу водо-
користування на навколишнє середовище.

Успішне управління будь-якими ресурсами вимагає точного
знання обсягів доступних ресурсів, величини потреб у них, їхньої
вартості (цінності) тощо. Для водних ресурсів це особливо складно,
оскільки джерела води можуть перетинати національні кордони і
використання води з них може утруднюватися внаслідок різних
підходів до управління ними в окремих країнах. Крім цього, не всі
водні тіла і сили природи можна охопити поняттям "водні ресурси",
оскільки економічна цінність частини водних ресурсів сьогодні
безмежна – наприклад, заповідні водні обʼєкти; нарешті, це також
частина водних тіл і сил, природно-господарська цінність яких
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лежить за межами нинішнього рівня розвитку продуктивних сил
суспільства.

Водноресурсний менеджмент – це планування, координація та
контроль над усіма видами діяльності, повʼязаними з використанням
та охороною водних обʼєктів. Це один з основних інструментів
реалізації рамкової директиви ЄС про воду. При цьому менеджмент
не обмежується регламентацією впливів безпосередньо на водойму, а
охоплює загальне використання території водозбору, тому стосовно
нього також вживається назва "басейновий менеджмент".

Водноресурсний менеджмент – це система управління водними
ресурсами, заснована на обліку всіх можливих джерел води,
урахуванні міжгалузевих інтересів та всіх рівнів ієрархії
водокористування, басейновому підході, широкому залученні всіх
водокористувачів та раціональному використанні водних ресурсів,
що забезпечує екологічну безпеку і стабільність водопостачання
суспільства.

Щоб реалізувати цю концепцію, потрібна певна реорганізація
існуючої організаційної структури управління водними ресурсами,
коріння якої виходять із колишньої командно-адміністративної
системи, і нова регламентація функцій і повноважень кожного рівня
структури з надання водогосподарських послуг.

Порівняння переваг водноресурсного менеджменту і недоліків
класичної системи управління подано в табл. 2.1.

Види водноресурсного менеджменту
На сьогодні можна вести мову про формування кількох основних

видів водноресурсного менеджменту в залежності від субʼєкта
управління (того, хто здійснює управління). Зокрема, це:

- державний ВРМ (здійснюється державними органами, що
володіють спеціальними правами та адміністративними
засобами для забезпечення вимог водного законодавства);

- виробничий ВРМ (визначається завданнями конкретного
підприємства, здійснюється функціональними службами,
керівниками виробничих підрозділів або спеціально
створюваними відділами);

- громадський або суспільний ВРМ (здійснюється громадянами
або громадськими обʼєднаннями).
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Таблиця 2.1
Недоліки класичної (командно-

адміністративної) системи
управління водними ресурсами

Досягнення при реалізації
принципів водноресурсного

менеджменту
Розʼєднані, підвідомчі виконавчі
органи управління без сполучної
міжгалузевої координації

Наявність механізму міжвідомчої
координації (шляхом створення
водогосподарських рад)

Адміністративні межі управління
(місцевий егоїзм при використанні
водних ресурсів)

Управління на основі гідрологічних
кордонів (гарантія стабільного і
рівноправного водозабезпечення
незалежно від місця розташування
водокористувача) – басейновий
підхід

Значні організаційні втрати води
через неузгодженість управлінських
дій на різних рівнях ієрархії

Мінімізація організаційних втрат
води шляхом чіткої координації дій
на всіх рівнях ієрархії управління

Часті невідповідності між курсом
політики, законами та управлінням

Інтеграція між політикою,
законодавством та управлінням

Жорсткі процедури, які спускаються
згори

Гнучке законодавство, яке відповідає
динамічним умовам розвитку
(демократизація суспільства і
перехід до ринкових відносин)

Бюрократичні багаторівневі
структури, що недостатньо
фінансуються з центру

Переважно самофінансовані
організації за часткової підтримки
держави в питаннях розвитку

Невизначеність істинних фінансових
витрат на водогосподарські послуги

Інструменти планування та оплата на
основі реальних витрат з управління

Відсутність звʼязку між наданням
послуг і оплатою

Реалізація принципу "плата за
послугу". Механізм окупності послуг

Відсутність стимулів
водозбереження (підвищення
продуктивності води)

Усвідомлення всіма членами
суспільства, що вода – обмежений
ресурс. Впровадження стимулів
підвищення продуктивності води і
водозбереження

Невизначеність істинних втрат води
через незадовільну гідрометрію

Розвиток гідрометрії. Чіткий облік
водоподачі та водовідведення

Неучасть багатьох зацікавлених
сторін у процесі прийняття рішень

Консультації з громадськістю,
залучення зацікавлених сторін до
процесу прийняття рішень

Відсутність звітності перед
одержувачами послуг
(водоспоживачами)

Управління здійснюється за участю
всіх зацікавлених сторін, послуги
надаються на основі договорів
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продовження табл. 2.1
Розʼєднаність водокористувачів та їх
слабкість (юридична та економічна)

Асоціації водокористувачів як
юридичних осіб мають чіткі права та
обовʼязки у взаємовідносинах з
водогосподарськими органами

Відсутність рішень з більшості
проблем навколишнього середовища

Захист навколишнього середовища і
виділення води на потреби охорони
навколишнього середовища

Відсутність єдиного обліку
використання поверхневих і
підземних вод, а також утилізації
зворотного стоку.

Єдине планування використання
поверхневих і підземних вод з
урахуванням утилізації зворотного
стоку.

За територіальною ознакою можна виділити такі рівні
водноресурсного менеджменту: 1) глобальний водноресурсний
менеджмент, що здійснюється під егідою міжнародних організацій
(ООН, Глобальне водне партнерство (ГВП), ЮНЕП тощо);
2) регіональний водноресурсний менеджмент, що здійснюється в
межах окремих регіонів світу,  обʼєднань чи груп країн,  великих
транскордонних річкових басейнів (ЄС, Тисайські країни, Дунайські
країни тощо); 3) національний водноресурсний менеджмент (на рівні
окремих країн світу); 4) місцевий (локальний) або басейновий
водноресурсний менеджмент – управління водними ресурсами
окремої частини території країни, зазвичай у межах певного
річкового басейну; 5) обʼєктний (імпактний) водноресурсний
менеджмент (підприємство, ландшафт, організація).

Описані вище рівні водноресурсного менеджменту постійно
взаємодіють, обмінюються інформацією, розвиваються. Наприклад,
підприємство взаємодіє з гідросферою (забирає воду, здійснює
скиди), а на нього впливає географічне розташування (привʼязка до
водних ресурсів, інфраструктури), що є одним з елементів соціально-
економічного розвитку адміністративних району чи області.

2.2. Сутність інтегрованого водноресурсного менеджменту
Усвідомлення міжнародним співтовариством проблем,

повʼязаних із кількістю та якістю прісної води, призвело до
вироблення основ концепції інтегрованого водноресурсного
менеджменту (англ. – Integrated Water Resources Management) на
початку 90-х рр. минулого століття на рівні ООН.
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Незважаючи на те, що концепція інтегрованого водноресурсного
менеджменту (ІВРМ) нині широко обговорюється, досі не існує
єдиного визначення її сутності. На національному та регіональному
рівнях формуються власні підходи до розуміння сутності ІВРМ і
розробки його принципів.

Поняття "інтегроване управління (менеджмент)"
використовується в різних сферах суспільного життя. Зокрема,
розрізняють інтегроване управління послугами, товарними потоками,
прецедентами, ризиками, персоналом тощо; відомі "концепції
інтегрованого менеджменту" стану екосистем, доходів і ризиків,
даних, популяцій шкідників тощо.

За словником Вебстера, необхідність інтеграції виникає там, де
існує ситуація "постійної взаємодії взаємозалежних груп субʼєктів,
що складають єдине ціле”. Тому інтеграція (інтегрування) являє
собою "мистецтво і науку" поєднання всіх цих субʼєктів в єдине ціле.
Але субʼєкти, залучені до управління водними ресурсами, знають, що
інтеграція сама собою не може гарантувати розробку оптимальної
стратегії, планів та управлінських схем (змішування двох поганих
інгредієнтів не дасть доброї страви).

У 2002 році в Йоганнесбурзі на Всесвітньому саміті зі сталого
розвитку Технічний консультативний комітет Глобального водного
партнерства визначив інтегрований водноресурсний менеджмент
"як процес, що сприяє скоординованому розвитку та управлінню
водними ресурсами, землею і повʼязаними з ними ресурсами для
максимізації економічного і соціального добробуту, на справедливій
основі без шкоди для стійкості життєво важливих екосистем", і
підкреслив, що управління водними ресурсами повинне
здійснюватися в контексті всього басейну, згідно з принципами
ефективного управління й за участі громадськості.

Інтегрований підхід до управління водними ресурсами передбачає
їх збалансоване управління та розвиток з урахуванням соціальних,
економічних та природоохоронних інтересів. При цьому важливо
розглядати різні, в т.ч. й конкуруючі, групи і сектори економіки, що
використовують воду для своїх потреб; координувати управління
водними ресурсами в цих секторах економіки або ж серед
зацікавлених груп у різних масштабах – від місцевого до
міждержавного рівня. Такий підхід передбачає необхідність розробки
власної національної політики та законодавчої бази, заснування
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більш досконалої системи управління, створення ефективних
інституційних і регулюючих структур, необхідних для вироблення
більш справедливих і стійких рішень. За допомогою таких
інструментів, як соціальна та екологічна оцінки, економічні
показники і системи моніторингу, збір та обмін інформацією тощо,
підтримується цей процес.

У розумінні найбільш авторитетних авторів та ідеологів цього
напряму ІВРМ – це процес скоординованого управління й розвитку
водних ресурсів, що характеризується переходом:

- від управління в межах адміністративних кордонів до
управління в межах гідрологічних кордонів (річкового басейну
або іригаційної системи);

- від відомчого управління до інтегрованого міжвідомчого
управління;

- від одностороннього авторитарного принципу управління
"згори донизу" до більш демократичного двостороннього
принципу – "знизу вгору" (участь водокористувачів в
управлінні) і "зверху вниз" (ліміти та підтримка
водокористувачів);

- від командно-адміністративного принципу управління до
корпоративного управління за участю водокористувачів та
інших бенефіціаріїв на всіх рівнях ієрархії управління водними
ресурсами;

- від управління ресурсами – до управління попитом на них;
- від корпоративного управління водогосподарниками-

професіоналами до відкритого інформативно-довірчого
управління за участю водокористувачів та інших зацікавлених
осіб.

Нині ІВРМ пропонують розглядати не як процес, а як систему
управління, засновану на обліку і взаємодії всіх наявних водних
(поверхневих, підземних і зворотних вод) і повʼязаних з ними
земельних та інших природних ресурсів у межах гідрографічних
кордонів, яка обʼєднує інтереси різних галузей і рівнів ієрархії
водокористування та природокористування, залучаючи всі сторони,
що зацікавлені в ухваленні рішень, плануванні, фінансуванні, охороні
та розвитку водних ресурсів в інтересах сталого розвитку суспільства
та охорони природи.
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Концепція інтегрованого водноресурсного менеджменту, на
противагу "традиційній" фрагментарній системі управління, аналізує
як формування попиту на воду, так і особливості її постачання. Таким
чином, інтеграція може розглядатися у двох основних категоріях:

1) природна система (визначає наявність та якість водних
ресурсів);

2) система життєдіяльності людини (визначає особливості
використання та забруднення ресурсів, пріоритети
розвитку).

 Інтеграція повинна мати місце як усередині, так і між цими
двома категоріями, беручи до уваги часові та просторові зміни.
Історично склалося, що "водні" менеджери виступають у нейтральній
ролі, управляючи природною системою для здійснення постачання,
яке задовольняє зовнішньо визначені потреби. Підходи ІВРМ повинні
допомогти їм зрозуміти, що їх поведінка також може впливати на
формування попиту.

Звісно, користувачі можуть лише "просити" подати воду, але
вода може постачатися з дуже різними характеристиками, наприклад
щодо якості та наявності –  у періоди межені та піку попиту.
Впливатимуть на попит як поточні ціни і тарифи, так і інвестиції в
інфраструктуру, що перетворюють потенційний попит в ефективний.

Інтеграція управління природними системами включає такі
аспекти:

1. Інтеграція управління прісними водами та управління
узбережною зоною. Системи прісних вод є важливими чинниками
стану узбережної зони, тому менеджери, управляючи водними
ресурсами, повинні враховувати екологічний стан та особливості
узбережжя морів.

2. Інтеграція управління водними та земельними ресурсами.
Інтегрований підхід до управління водними та земельними ресурсами
базується на колообігу води в природі. Тому особливості
землекористування впливають на розподіл та якість води і повинні
враховуватися при управлінні водними ресурсами. І, навпаки,
екологічний стан водних обʼєктів визначає стан екосистем суходолу,
особливо коли мова йде про зрошуване землеробство. Теорія і
практика розвитку управління водозбором доводять, що саме
екосистеми слід вважати базовими одиницями для ІВРМ. Управління
водозбором важливе не лише для інтегрування водних та земельних
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проблем,  але й для регулювання інтересів водокористувачів,  що
знаходяться в різних частинах річкового басейну.

3. Інтеграція управління "зеленою" та "блакитною" водою.
Можна виділити концептуальні розбіжності між водою, що
використовується безпосереднього для виробництва біомаси та
"втрачається"  випаровуванням ("зелена вода")  та водою річок та
водоносних горизонтів ("блакитна вода"). Наземні екосистеми
залежать від наявності "зеленої води", а водні – від "блакитної води".
Більшість систем управління водними ресурсами, в т.ч. документи
ІВРМ, фокусуються на "блакитній воді", нехтуючи управлінням
дощовими та ґрунтовими водами. Управління потоками "зеленої
води" має великий потенціал збереження води (врожайність на
кубометр води в богарному та зрошуваному землеробстві),
підвищення ефективності водокористування й захисту життя
екосистем.

4. Інтегроване управління поверхневими і підземними водами.
Більшість населення світу залежить від наявності підземних вод,
значний обсяг яких гідравлічно звʼязаний із поверхневими. Широке
застосування агрохімікатів, а також забруднення поверхневих джерел
води є серйозною загрозою для якості підземних вод і зобовʼязує
менеджерів враховувати звʼязки між поверхневими та підземними
водами. Забруднення підземних вод часто буває незворотним у
масштабі життя людини, враховуючи існуючі технології та вартість
відновлюваних робіт.

5. Інтеграція якості та кількості в управлінні водними ресурсами.
Управління водними ресурсами передбачає забезпечення
водокористувачів певною кількістю води належної якості. Таким
чином, управління якістю є важливим елементом ІВРМ. Погіршення
якості води у верхній частині басейну знижує можливість її
використання в нижній. Виходячи з цього, необхідно заохочувати
організації, що здатні обʼєднати аспекти кількості та якості водних
ресурсів, до економії води та мінімізації її забруднення.

6. Інтеграція інтересів верхньої та нижньої частин басейну (течій
річок). Інтегрований підхід до управління водними ресурсами
передбачає встановлення конфліктів інтересів між зацікавленими
сторонами верхньої та нижньої течій. Споживчі "втрати" вище за
течією скорочуватимуть обʼєми річкових потоків. Забруднення у
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верхній течії шкодитиме якості річкової води нижче місця скиду.
Зміни землекористування у верхній течії можуть змінити поповнення
ґрунтових вод та сезонність водності. Заходи контролю паводків у
верхній течії можуть загрожувати залежній від паводків
життєдіяльності у нижній течії. Такі конфлікти інтересів повинні
враховуватися в ІВРМ з повним визначенням кола звʼязків, що
існують у комплексних системах. Украй необхідне усвідомлення
вразливості нижньої течії внаслідок діяльності у верхній течії.

Інтеграція систем життєзабезпечення людини включає такі
аспекти:

1. Концентрація уваги на проблемах водних ресурсів. Вона
передбачає необхідність:

- забезпечення урядової політики, фінансових пріоритетів і
планування, беручи до уваги розвиток водних ресурсів,
водокористування та повʼязаних із ними ризиків;

- впливу на осіб, які приймають рішення у приватному секторі,
з тим, щоби вони робили технологічний, виробничий та споживчий
вибір на основі реальної цінності води та необхідності підтримання
природного ресурсу в часі;

- розробки механізмів для участі всіх користувачів у прийнятті
рішень, залагодженні конфліктів та виборі альтернатив;

- розробки інтеграційних заходів на всіх рівнях, від
індивідуального господарства до міжнародних товарних ринків.

2. Міжгалузева інтеграція в розвитку національної політики.
Підхід ІВРМ передбачає, що розвиток будь-яких галузей економіки,
повʼязаних із водою, повинен враховуватись у повному циклі
управління водними ресурсами. Таким чином, водна політика може
бути інтегрована з економічною політикою, а також з політикою
національних галузей. І навпаки, політика, що здійснюється в галузях
економіки, повинна враховувати проблеми водних ресурсів,
наприклад, національна енергетична політика та харчове
виробництво можуть значною мірою впливати на водні ресурси.
Управління водними ресурсами впливає на економіку та суспільство
різними шляхами. У підсумку, управління водними ресурсами
повинно включати міжгалузевий обмін інформацією та процедуру
координації, а також техніку оцінки індивідуальних проектів з
урахуванням їх впливу на водні ресурси і на суспільство в цілому.
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3. Макроекономічні ефекти розвитку водних ресурсів. Якщо у
водний сектор здійснюються масштабні інвестиції, то
макроекономічний вплив може бути дуже значним і негативним для
розвитку всієї економіки. Підвищений попит на товари та послуги у
неводних галузях, спричинений вливанням капіталу, підвищує ціни
та призводить до інфляції. Це часто викликає довгострокові
макроекономічні ефекти, далекі від бажаних.

4. Базові принципи інтегрованої політики. На практиці дуже
важко досягти розробки міжсекторальної та "інтегрованої" політики,
але існують базові принципи, такі як:

- органи економічного планування повинні ретельно оцінити
вплив інфляції, балансу платежів та макроекономічного розвитку
перед розгортанням широкомасштабної інвестиційної програми у
водному секторі;

- органи управління землекористуванням повинні бути
інформовані про гідрологічні наслідки для нижньої течії, а також про
зовнішні затрати та доходи, повʼязані з природними водними
системами (вирубка лісів чи урбанізація басейну річки може змінити
режим стоку й викликати ризик паводків). Це не означає, що ці
зовнішні кошти не повинні залучатися, але діючі політики повинні
оцінити очікуваний доход від здійснюваної ними політики або
планів;

- політика підвищення попиту на воду, включно з її
використанням для видалення відходів, має розроблятись з
урахуванням усіх затрат;

- політика ефективного розподілу вод серед різних споживачів
повинна враховувати відповідні економічні та соціальні цінності;

- політики мають знати про вибір між поточними вигодами і
довгостроковими затратами та про ситуацію, коли застосування
запобіжних заходів із часом може знизити затрати;

- субсидії в управління водними ресурсами.
5. Вплив на рішення в економічному секторі. Рішення в

економічному секторі (від транснаціональних та великих державних
компаній до домашніх господарств) у більшості країн впливають на
попит на воду, на повʼязані з водою ризики, а також на наявність та
якість ресурсу. Ці рішення залишаться нечутливими до водних
проблем,  допоки не буде повної інформації про всі затрати.  Для
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врахування всіх затрат повинні бути розроблені стимули. Важливу
роль у цьому відіграють освіта та зміна культури і традицій щодо
води. Необхідно, щоб заяви збігалися з реальними діями, оскільки
заходи зі збереження води та контролю забруднення не дадуть
ефекту, поки вода та скиди відходів будуть безкоштовними.
Інформація про ризики також не матиме сенсу без доступних засобів
скорочення цих ризиків за прийнятну ціну.

6. Інтегрування всіх користувачів у процес планування та
прийняття рішень. Участь всіх користувачів у плануванні та
управлінні водними ресурсами визнана як ключовий елемент у
збалансованому використанні води. Але в багатьох випадках
користувачі представляють конкуруючі інтереси і їх цілі стосовно
управління водними ресурсами можуть суттєво відрізнятися. Для
таких випадків ІВРМ використовує оперативні інструменти
управління конфліктами та їх розвʼязання, а також для оцінки
різноманітних цілей,  планів та дій.  Важливою проблемою тут є
визначення та розробка функцій управління водними ресурсами
відповідно до рівня його застосування.

7. Інтегрування управління водою та управління скидами
забруднених вод. Вода є відновним ресурсом та може
використовуватися повторно. Необхідне забезпечення стимулів у
політичній, економічній, соціальній та адміністративній системах
щодо повторного використання води водокористувачами.

8. Міжсекторальна інтеграція користувачів. Роль ІВРМ в
інтеграції водокористувачів може бути зображена у вигляді схеми –
так званого "гребінця" (рис. 2.1), на якому виділено 4 агрегатні галузі:
забезпечення особистих потреб у воді; забезпечення водою сільського
господарства; використання вод для збереження довкілля;
задоволення інших потреб, в т.ч. і розвитку промисловості. Тут також
відображено додаткові елементи ефективного управління водними
ресурсами – сприятливе середовище, організаційні рамки та
інструменти управління.

Структуру ІВРМ можна зобразити схемою (рис. 2.2), на якій
відображені такі елементи:

- економічна ефективність водокористування – необхідність
використовувати воду максимально ефективно з огляду на
зростаючий дефіцит водних і фінансових ресурсів, вразливу
природу водних ресурсів та зростаючий попит на воду;
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Рис. 2.1. Інтегрований водноресурсний менеджмент та його міжгалузеві
звʼязки

Рис. 2.2. Структура інтегрованого водноресурсного менеджменту
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- рівність – визнання основного права всіх людей на доступ до
води відповідної якості та кількості для підтримання свого
добробуту;

- екологічна сталість – використання водних ресурсів не
повинне порушувати добробут людей і завдавати шкоди
наступним поколінням;

- сприятливе середовище – загальна структура національної
політики, законодавства, регулюючих правил та інформації з
управління водними ресурсами для користувачів;

- організаційні рамки і функції різних адміністративних рівнів
та користувачів;

- інструменти управління, включаючи оперативні інструменти
для ефективного регулювання та моніторингу, що дозволяє
політикам робити свідомий вибір між різними діями. Цей
вибір повинен бути оснований на узгодженій політиці,
доступних ресурсах, екологічних впливах, а також соціальних
та економічних наслідках.

Наразі принципи ІВРМ застосовуються в багатьох країнах світу
щодо їхніх внутрішніх і транскордонних водотоків.

2.3. Еволюція концепції інтегрованого управління водними
ресурсами

Історія управління водними ресурсами в деяких країнах світу
нараховує вже кілька століть. Найвідоміший приклад управління
обмеженими водними ресурсами в минулому реалізовано в Іспанії
(Валенсія), де починаючи з Х ст. н.е. діяли спеціальні водні
трибунали, що узгоджували інтереси різних водокористувачів. Окрім
цього, Іспанія була, ймовірно, першою країною, в якій управління
водними ресурсами почало здійснюватися в розрізі річкових
басейнів, тобто за басейновим принципом, що стало можливим після
впровадження у 1926 році системи водних конфедерацій
(Confederaciones Hidrográficas). До функцій 14 конфедерацій
належали: розвиток водних ресурсів, встановлення цін на воду,
видача дозволів на водокористування (забір і скидання), моніторинг
водних обʼєктів та контроль за дотриманням встановлених норм
(кількості та якості).

Розвиток теорії та практики менеджменту накладав відбиток на
ресурсну сферу. Підходи менеджменту починають широко
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використовуватися в управлінні водними ресурсами в першій
половині ХХ ст., здійснюються спроби впровадження системи ІВРМ
у різних регіонах світу. Зокрема, у 1940-х роках рання версія ІВРМ
реалізована в США (Теннессі) компанією Tennessee Valley Authority,
що займалася забезпеченням судноплавства, захистом від повеней,
виробництвом електроенергії і загальним економічним розвитком
району долини р.Теннессі. Ще одним прикладом є реалізація системи
комплексного планування управління водними ресурсами у 1960 році
в Гессені (Німеччина).

В останній чверті минулого століття активізувалася міжнародна
діяльність в галузі управління водними ресурсами. Було здійснено
ряд міжнародних зустрічей, форумів, конференцій, на яких
сформульовано поняття інтегрованого водноресурсного менеджменту
та основні принципи управління водними ресурсами на близьку й
віддалену перспективу.

Зокрема, одним із перших подібних заходів стала Конференції
ООН з водних ресурсів, що відбулася у 1977 році в Мар-дель-Плата
(Аргентина), де широко обговорювалася водна проблематика. Серед
основних завдань конференції були:

- оцінка стану водних ресурсів та кількості якісної води, що
доступна для задоволення соціально-економічних потреб
планети;

- окреслення напрямів підвищення ефективності використання
водних ресурсів і забезпечення готовності на національному та
міжнародному рівні до розвʼязання локальних водних проблем;

- вироблення механізму уникнення глобальної водної кризи до
кінця ХХ століття.

Конференція схвалила план дій Мар-дель-Плата, який став
першим скоординованим на міжнародному рівні підходом до ІВРМ.
План складався з двох частин: набору рекомендацій, які
забезпечували всі необхідні компоненти управління водними
ресурсами, і дванадцяти резолюцій із широкого кола конкретних
предметних областей. Він враховував оцінку водокористування та
його ефективності, стихійні лиха, стан довкілля, здоровʼя та контроль
забруднення вод, водну політику, планування та управління водами,
доступ до інформації про водні ресурси, освіту, професійну
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підготовку та дослідження в галузі водних ресурсів, регіональне та
міжнародне водноресурсне співробітництво.

Конференція в Мар-дель-Плата мала значний успіх завдяки
активній участі країн, що розвиваються, і обговоренню різних
аспектів управління водними ресурсами. Конференція сформулювала
підхід до ІВРМ, актуальний до 1990-х рр. Конференція
рекомендувала період з 1981 по 1990 рік назвати "Міжнародним
десятиріччям водопостачання та санітарії".

Конференція в Мар-дель-Плата, безсумнівно, стала важливою
віхою в історії розвитку управління водними ресурсами. Однак мало
уваги було приділено управлінню транскордонними водними
ресурсами.

Враховуючи гостру проблему питної води та рекомендації
конференції в Мар-дель-Плата, XXXV сесія Генеральної Асамблеї
ООН (1980 р.) оголосила 1981-1990-ті роки "Міжнародним
десятиліттям забезпечення питною водою і поліпшення санітарних
умов". Проведені в рамках цього десятиліття заходи були спрямовані
на збереження й примноження джерел питної води, на зменшення
захворювань, спричинених споживанням забрудненої води.

У січні 1992 року в Дубліні (Ірландія) відбулася Міжнародна
конференція з проблем води та навколишнього середовища як
підготовчий захід до Конференції зі сталого розвитку Організації
Обʼєднаних Націй у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в 1992 р.

На конференції в Дубліні сформульовано основні принципи
водної політики на перспективу і програму дій, які потім
розглядалися на конференції в Ріо. У звітах конференції в Дубліні
викладені рекомендації до дій на місцевому, національному та
міжнародному рівнях на основі чотирьох керівних принципів:

1. Визнання прісної води вразливим та головним ресурсом, що
повинен управлятися на основі комплексного підходу.

2. Участь в управлінні всіх водокористувачів та зацікавлених
сторін на всіх рівнях управління водними ресурсами.

3. Визнання центральної ролі жінок у забезпеченні водними
ресурсами, їх управлінні та охороні.

4. Визнання води економічним благом.
Основне досягнення конференції в Дубліні – акцентування уваги

на необхідності комплексного управління водними ресурсами і на
активній участі усіх зацікавлених сторін, від найвищих рівнів влади
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до найдрібніших громад, визнання особливої ролі жінок в управлінні
водними ресурсами. Рекомендації конференції у Дубліні були пізніше
обʼєднані у вісімнадцятий розділ "Порядку денного на 21 ст.",
затвердженого на конференції в Ріо-де-Жанейро (1992).

Основним недоліком конференції в Дубліні було те, що це,
здебільшого, була нарада експертів, а не дипломатів. Крім цього, на
відміну від конференції в Мар-дель-Плата, не було активної участі
країн,  що розвиваються.  Багато фахівців у галузі водних ресурсів та
політиків критикували принципи конференції в Дубліні, особливо
четвертий, у частині механізмів його реалізації у контексті складних
сценаріїв управління водними ресурсами в країнах, що розвиваються.

У березні 1994 р. у Нордвіку (Нідерланди) відбулася Міжнародна
конференція з проблем дефіциту питної води,  у якій взяли участь
представники 60  країн світу,  в тому числі й Україна,  а також 16
міжнародних організацій. У посланні учасникам конференції
тодішній генеральний секретар ООН Бутрос Галі зазначив, що в світі
близько 1 млрд. осіб не мають доступу до якісної води, а умови життя
майже 2 млрд. людей не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
Якщо при цьому враховувати,  що попит на прісну воду зріс утроє
порівняно з 1950 р. і у 9 разів – з початку XIX ст., то стає зрозумілим,
що дефіцит прісної води становить загрозу для людства.

17-22 березня 2000 р. відбувалися Другий Всесвітній водний
форум і конференція міністрів у Гаазі (Нідерланди), з більш ніж 5700
учасниками з усього світу. На відміну від попередніх конференцій,
цей форум зібрав урядові делегації та експертів з участю цілого кола
зацікавлених сторін із розвинутих країн та країн, що розвиваються,
повʼязаних з управлінням водними ресурсами.

Форум розробив широкий спектр документів, що стосуються
реформування водного сектора, необхідності інтеграції управління
водними ресурсами тощо та запропонував використовувати критерії
справедливості, поряд з відповідними субсидіями малозабезпеченим,
при систематичному обліку повної собівартості ціни на воду. Форум
визнав, що продовольча безпека, охорона екосистем, розширення
прав і можливостей людей, управління ризиками, що повʼязані зі
шкідливою дією вод, транскордонне управління річковими басейнами
і ефективне управління водними ресурсами можуть бути досягнуті
через ІВРМ.
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Декларація міністрів закликала до інституційних, технологічних і
фінансових інновацій; співпраці і партнерства на всіх рівнях;
конструктивної участі всіх зацікавлених сторін; установлення цілей і
стратегій; прозорого управління водними ресурсами; співпраці з
міжнародними організаціями та системою ООН.

Форум висунув ідею залучення до управління водними
ресурсами всіх зацікавлених сторін на основі приватизації і
державно-приватного партнерства. Проте багато фахівців у галузі
водних ресурсів відхилили приватизацію, стверджуючи, що водний
сектор взаємоповʼязаний із безліччю функцій, які вимагають
присутності уряду, зокрема боротьба з повенями, опустелюванням,
охорона екосистем тощо. Основні ідеї Форуму були перетворені на
програми дій для країн-учасниць, що привело до виникнення
Глобального водного партнерства, яке зараз відіграє центральну роль
у координації рамкової програми дій.

У грудні 2001 року відбулася Міжнародна конференція з проблем
прісної води в Бонні (Німеччина). Метою конференції було сприяння
розвʼязанню глобальних водних проблем і підготовка до Всесвітньої
зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002) і
третього Всесвітнього форуму з водних ресурсів в Кіото (2003).

На конференції розглянуті всі попередні принципи розвитку
водних ресурсів і підтверджено проблему наявності розриву між
політикою та практикою. Конференція окреслила основні напрями
сталого розвитку через задоволення потреби в чистій воді найменш
захищених верств населення, а також сприяння децентралізації і
нових партнерських відносин. Для досягнення цих кроків
запропоновано ІВРМ як найбільш дієвий та ефективний інструмент
розвʼязання сучасних водогосподарсько-екологічних проблем.

На Всесвітньому саміті зі сталого розвитку (2002 р.) у
Йоганнесбурзі (ПАР) питання ІВРМ було на одному з чільних місць
міжнародного порядку денного.

План саміту визначив ІВРМ як один із ключових компонентів для
досягнення сталого розвитку. Для реалізації ІВРМ в усьому світі
рекомендовано:

- розробити план ІВРМ та ефективності водокористування до
2005 року для всіх великих річкових басейнів світу;

- розробити і реалізувати національні (регіональні) стратегії,
плани і програми щодо ІВРМ;



Сутність та особливості процесу управління водними ресурсами.
Інтегрований водноресурсний менеджмент

41

- підвищити ефективність використання води;
- сприяти державно-приватному партнерству;
- забезпечувати розвиток освіти та боротьбу з корупцією тощо.
Міжнародне визнання ІВРМ, як механізму для досягнення

сталого управління водними ресурсами, на конференції в
Йоганнесбурзі позитивно вплинуло на політику в галузі водних
ресурсів у багатьох країнах світу на перспективу.

Ключовими питаннями Третього Всесвітнього Водного Форуму,
який відбувся в березні 2003  року в Кіото (Японія),  були:
забезпечення безпечною і чистою водою всіх водокористувачів;
ефективне управління; розвиток потенціалу; фінансування; участь
громадськості, а також різні регіональні теми.

Конференція міністрів підготувала Декларацію міністрів з
широкого кола питань водопостачання, в тому числі: управління
водними ресурсами, безпечної питної води і санітарних послуг,
забезпечення водою виробництва продовольства і розвитку сільських
районів; запобігання забрудненню води і збереження екосистем, а
також управління ризиками, повʼязаними зі шкідливою дією вод.

Форум рекомендував ІВРМ як засіб досягнення збалансованого
використання водних ресурсів.

Ряд міжнародних організацій та країн, зокрема Всесвітня Водна
Рада, Глобальне водне партнерство, ЮНЕСКО, ООН, ФАО, ЮНЕП,
МСОП, ЮНІСЕФ, Австралія, Нідерланди, ЄС та Японія, взяли на
себе зобовʼязання з ефективного управління та розвитку водного
сектора. За рішенням ООН, 2003 рік було оголошено Всесвітнім
роком питної води.

Подальший розвиток концепції ІВРМ відображений у
підсумкових документах: 1) 4-го Міжнародного Водного Форуму
(Мехіко, 2006); 2) 5-го Міжнародного Водного Форуму (Стамбул,
2009); 3) 1-го Азійсько-Тихоокеанського Водного Форуму (Беппу,
Японія, 2007); 4) Міжнародного Форуму з чистої води (Душанбе,
2003); 5) Міжнародної Конференції з регіонального співробітництва в
басейнах транскордонних річок (Душанбе, 2005г.) та оголошення
Міжнародного десятиліття дій "Вода для життя" 2005-2015;
6) Міжнародної конференції зі скорочення стихійних лих, повʼязаних
з водою (Душанбе, 2008); 7) Міжнародної конференції зі скорочення
стихійних лих (Давос, 2008) та інших заходів.
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У 2012 році Організація Обʼєднаних Націй організувала
Конференцію з питань сталого розвитку, також відому під назвою
"Ріо-2012" або "Ріо +20", яка пройшла в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Світові лідери схвалили підсумковий документ у Ріо +20 під назвою
"Майбутнє, якого ми хочемо", в якому важливе місце зайняла водна
проблематика та ІВРМ.

Таким чином, інтегрований водноресурсний менеджмент,
безперечно, став однією з найбільш обговорюваних на міжнародному
рівні ініціатив за останні 30-40 рр. Переконання, що ІВРМ може
забезпечити збалансоване використання водних ресурсів у двадцять
першому столітті змусило водокористувачів багатьох країн стати
більш відповідальними та свідомими.

Основною проблемою все ж таки залишається практична
реалізація теоретично узгоджених стратегій ІВРМ, оскільки
просування на зустрічах на вищому рівні таких понять, як
"інтегроване управління водними ресурсами", "інтегроване
управління лісовим господарством", "комплексна боротьби з
шкідниками" тощо, часто є досить далеке від політики і практики та,
по суті, зовсім не інтегроване.

Після Дублінської Конференції 1992 року публікації з питань
управління водними ресурсами перенасичені використанням терміна
"ІВРМ" і його різними інтерпретаціями – "концепція ІВРМ", "підходи
до ІВРМ", "розвиток ІВРМ", "процес ІВРМ", перетворивши його в
певну панацею від усіх водогосподарських проблем на планеті.
Найчастіше всі ці публікації про досвід впровадження ІВРМ
охоплюють певний частковий фрагмент управління, де інтеграція
забезпечується, в кращому випадку, між двома або трьома галузями
водного господарства, не будучи фактично всеохоплюючою і
повноцінною системою.

2.4. Основні чинники (принципи) успішного впровадження та
реалізації інтегрованого водноресурсного менеджменту

Останні десятиріччя самітів і конференцій були необхідні для
усвідомлення міжнародним співтовариством необхідності
інтегрованого водноресурсного менеджменту, який став визнаним
інструментом поліпшення якості життя та сучасним підходом до
збалансованого використання водних ресурсів. Однак, незважаючи на
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це, залишаються серйозні проблеми, повʼязані зі скороченням
розриву між декларуванням стратегій та їх практичною реалізацією.

Інтеграція різних секторів суспільства, що здійснюють
управління водними ресурсами, є досить складним завданням. Окрім
того, заходи із реалізації ІВРМ у різних регіонах світу не можуть бути
універсальними. Надмірно узагальнені або універсальні підходи та
керівні принципи для реалізації ІВРМ можуть стати
контрпродуктивними.

Сформулюємо сім основних принципів, яких варто дотриму-
ватись для успішного впровадження та реалізації інтегрованого
водноресурсного менеджменту:

1. Державно-приватне партнерство.
Це один із найбільш дискусійних принципів. Його прихильники

стверджують, що приватизація в галузі водних ресурсів може значно
поліпшити планування та управління. Скептики ж кажуть, що
класичне управління водними ресурсами державними та урядовими
організаціями є найкращим варіантом, до приватизації у водному
секторі варто підходити з обережністю. Участь уряду життєво
важлива в ефективному ІВРМ, оскільки останній повʼязаний не лише
з водопостачанням та очищенням стічних вод, але поєднує в собі
багато інших функцій, у тому числі: боротьбу з повенями, посухами,
бідністю; виробництво екологічно чистих продуктів харчування;
збереження екосистем тощо.

У різних країнах історично по-різному підходять до встановлення
права власності на водні ресурси і водні обʼєкти. Зокрема, конституції
низки країн світу встановлюють виключно державну власність на
водні ресурси. Це, наприклад, Болгарія, Угорщина, Словенія, Кіпр,
Індонезія, Вʼєтнам, Китай, Киргизстан, Україна, Азербайджан,
Білорусь, Казахстан, Туреччина, Румунія, Македонія та ін.

У Великобританії, Мексиці, Німеччині, Литві, Канаді, Андоррі,
Туркменістані та Молдові передбачаються, поряд із державною,
приватна і комунальна власність на водні ресурси.

У державах, що мають федеративний устрій, конституції
передають частину прав і повноважень у сфері водокористування від
федерального рівня державної влади до субʼєктів федерації (США,
Австралія, Швейцарія, Німеччина, Великобританія, Канада).
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2. Вода – це товар. Вода визнана товаром у багатьох
міжнародних деклараціях, а також у політиці великих міжнародних
кредиторів та донорів. Застосування економічних принципів для
розподілу води прийнятне і надає простий інструмент для розвитку
послуг водопостачання в більш ефективному напрямку. Проте вода
не повинна розглядатися як ринковий товар при домашньому
використанні її для основних побутових потреб, особливо для людей,
які проживають в умовах крайньої бідності. Найменш забезпечені
верстви населення витрачають значну частину сімейного бюджету на
забезпечення потреб у воді, особливо у слаборозвинутих країнах.
Наприклад, у місті Оніча (Нігерія) малозабезпечені витрачають 18%
свого доходу на побутову воду. Для порівняння, у більшості
розвинених країн найменш забезпечені верстви витрачають 1-3%
свого доходу на питну воду й санітарні послуги (рис. 2.3).

Тому прийняття рішення про визнання води товаром потребує
подальшого обговорення, аналізу та дослідження.

3. Управління басейном.
Управління водними ресурсами має здійснюватися на басейновій

основі. Вода повинна бути визнана інструментом розвитку громад,
міждержавних відносин (транскордонні річкові басейни) і дипломатії.
Процес спільного управління річковими басейнами життєво
необхідний в умовах, коли водні ресурси стають чимраз
дефіцитними, а потреби в них надалі зростатимуть.
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Рис. 2.3. Частка витрат на послуги водопостачання від загального доходу
пересічної малозабезпеченої сімʼї, %
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На сьогодні не існує дієвого універсального механізму реалізації
концепції управління річковим басейном на практиці. Існуючі органи
управління річковими басейнами в різних регіонах світу часто
входять у конфлікт інтересів з іншими галузями господарства,
урядовими організаціями тощо. Ряд проблем повʼязаний із
відсутністю ефективної участі в управлінні річковими басейнами
місцевого населення; відсутністю офіційних угод про міжнародний
розподіл водних ресурсів і ліміти на забруднення, а також
економічним дисбалансом між розвинутими країнами та рештою
країн світу.

Дедалі більша кількість країн відчувають водний дефіцит, проте в
більшості річкових басейнів механізми та інститути управління
водних ресурсів або відсутні, або недосконалі. Необхідно не лише
розробити плани і цілі, але й практично реалізовувати механізми для
здійснення спільного управління річковими басейнами за допомогою
ефективних інститутів і продуктивної участі всіх держав. Спільна
політика в галузі водних ресурсів має нині винятково важливе
значення для здійснення комплексного управління транскордонними
річковими басейнами.

4. Відновлення та екологія.
Упродовж останніх трьох десятиріч вельми помітні наслідки

деградації навколишнього середовища викликали суспільний
резонанс, особливо в розвинутих країнах. Річкові заплави є одними з
найбільш чутливих до негативних антропогенних впливів і
зникаючих ландшафтів.

Однак підходи ІВРМ нечітко розкривають механізм відновлення
річок, необхідний для сталого управління водними ресурсами в
районах, що зазнали помітних антропогенних змін.

5. Рибне господарство і аквакультура.
Рибальство і аквакультура мають вирішальне значення для

виживання людини і скорочення масштабів бідності; вони
забезпечують недороге джерело білка для задоволення потреб у
харчуванні в багатьох частинах світу, а, отже, повинні займати
провідне місце в рамках ІВРМ.

6. Інтеграція узагальненого досвіду.
Незважаючи на те, що ІВРМ потрапив у фокус міжнародної уваги

в останні десятиліття, сьогодні нагромаджений значний історичний
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досвід ефективного управління водними ресурсами, важливий з точки
зору реалізації принципів і політики ІВРМ.

У 1970-х у багатьох європейських країнах здійснювалася значна
кількість комплексних планів у водному господарстві, які
відповідають принципам сучасного ІВРМ.

7. Духовні і культурні аспекти води.
Вода є загальним символом людяності, соціальної спра-

ведливості. Це один зі звʼязків людини із сакральними цінностями,
природою, культурною спадщиною. Зокрема, мова йде про священні
води та водні обʼєкти.  Наприклад,  річка Ганг у Південній Азії має
дуже сильну духовну і культурну значимість для всіх жителів Індії,
Бангладеш, Непалу. На жаль, нинішній механізм ІВРМ не враховує
духовні та культурні аспекти води. Без визнання цього, цілком
можливо, що всі зусилля, спрямовані на стале управління водними
ресурсами можуть бути неповними й ефемерними.

Контрольні запитання та завдання
1. Поясніть відмінності між управлінням водними ресурсами та

водноресурсним менеджментом.
2. Розкрийте роль і значення держави в управління природними

(водними) ресурсами.
3. Опишіть основні види водноресурсного менеджменту.
4. Розкрийте особливості інтегрованого водноресурсного

менеджменту.
5. Що передбачає інтеграція управління природними системами

в концепції ІВРМ?
6. Які аспекти включає інтеграція систем життєзабезпечення в

концепції ІВРМ?
7. Графічно зобразіть та опишіть загальну структуру ІВРМ.
8. Розкрийте історію концепції ІВРМ.
9. Назвіть основні заходи міжнародні рівня останніх 25 років, на

яких обговорювалася водна проблематика та питання ІВРМ.
10.Охарактеризуйте основні принципи успішного впровадження

ІВРМ.
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РОЗДІЛ 3. БАСЕЙНОВИЙ ПРИНЦИП – ОСНОВА
ЕФЕКТИВНОГО ВОДНОРЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Басейновий підхід до управління водними ресурсами:
сутність та історія розвитку

Процес управління водними ресурсами пройшов значний шлях
удосконалення та реформування в більшості країн світу.  Стало
очевидно, що адміністративно-територіальний принцип управління
водними ресурсами не відповідає сучасним вимогам щодо
поліпшення якості води та безпечного водокористування.

Саме басейновий принцип управління водними ресурсами
передбачає активне залучення усіх зацікавлених сторін у процес
управління, що сприяє скоординованому розвитку і управлінню
природними ресурсами з метою досягнення максимального
соціально-екологічного благополуччя на справедливій основі.

Басейновий підхід до менеджменту водних ресурсів – це перший
етап на шляху до їх інтегрованого управління.

Басейновий принцип управління водними ресурсами – це
сучасний підхід до управління водними ресурсами, де основним
субʼєктом управління виступає річковий басейн.

Басейновий підхід – це сукупність прийомів у географічних та
екологічних дослідженнях, в основі якого знаходиться уявлення про
континуальність географічної оболонки, де основним інтегруючим
чинником виступає річковий стік. За цим підходом просторова
структура географічної оболонки є системою ієрархій басейнів
різного рангу. Басейновий принцип зручно використовувати в
балансових розрахунках, де на вході – опади на території басейну, а
на виході – річковий стік.

Басейновий підхід у сучасному розумінні вперше обґрунтований
у середині минулого століття британським науковцем Р. Хортоном.
Він не тільки одним із перших звернув увагу на гідрологічну і
загальногеографічну роль річкових систем і їх басейнів, але й
здійснив змістовний аналіз взаємодіючих у басейні природних
чинників. У книзі "Ерозійний розвиток річок та водозбірних
басейнів" (1948) він визначав річкові басейни як "ерозійні
комплекси". Хортон розробив систему аналізу річкових басейнів за
такими напрямами: 1) визначення порядку річкової мережі;
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2) вивчення її структури; 3) дослідження ролі структури басейну у
флювіальному процесі. Як основний спосіб аналізу структури
річкового басейну він запропонував систему кодування водотоків.

Водний потік, який формується на поверхні суші в результаті
випадання дощових опадів або танення снігу і має площинний
характер поширення (поверхнево-схиловий стік), трансформується в
межах певної площі в лінійну форму руху матерії – в лінійний
(русловий стік). Надходження поверхнево-схилових вод до річкового
русла відбувається з водозбірної території, обмеженої вододільною
лінією. Ця територія називається басейном річки.

Річковий басейн можна вважати одиницею територіальної
структури басейнових геосистем. Будь-яку територію можна
представити як безкінечну сукупність елементарних водозбірних
басейнів. Чим більше таких басейнів – тим точніше буде
охарактеризована гідрологічна та гідрохімічна територіальна
структура конкретної цілісно-функціональної геосистеми.
Розмірність її структурних одиниць буде залежати від положення
елементарних басейнів-систем в ієрархічній організації структури в
цілому.

Місце будь-якого елементарного річкового басейну в ієрархії
басейнової геосистеми Хортон запропонував визначати його
порядком, який є його формальною, але надзвичайно важливою
характеристикою, що визначає деякі загальні властивості басейнової
геосистеми.

Своїм попередником із дослідження басейнів Хортон називав
Д. Плейфера, який в першій чверті ХIХ століття займався вивченням
структури річкового басейну. До розробки основ басейнового підходу
свого часу долучалися А. Стралер, В.П. Філософов, Н.А. Ржаніцин,
А. Шайдеггер, Р. Шрив, Н.П. Матвєєв, В.В. Докучаєв, О.І. Воєйков,
Л.М. Коритний, О.В. Кадацька, А.А. Вірський, А. Шолль, Н.С. Бевз,
Ю.Г. Симонов, Т.Ю. Симонова, О.В. Кашменська, І.Г. Черваньов,
Р.С. Чалов, І.П. Ковальчук, Р.А. Кравченко, В.І. Шмиков та ін.

Стік води створює специфічні форми рельєфу, поширені на
континентах планети. Власне кажучи, майже вся суша в
геоморфологічному плані являє собою сукупність (макросистему)
басейнів, і це одне з головних обґрунтувань для повсюдного
застосування басейнової концепції.
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Крім геоморфологічного погляду на басейновий підхід,
виділяються також інші. Зокрема, А.Г. Булавко в 1971 р.
характеризував річковий басейн як воднобалансову систему, в якій
відбувається перетворення атмосферних опадів в інші елементи
водного балансу. Подібно річковий басейн розглядали також
І.М. Гарцман і М.І. Львович. Цікаві дослідження взаємозвʼязків
річкових басейнів і геологічної будови території, якими займалися
А.П. Кулаков, Д.А. Ліліенберг, Г.Ф. Уфімцев, В.А. Брильов,
Г.І. Раскатов, К.І. Геренчук та ін. Цими вченими виявлено тісні
звʼязки взаєморозташування глибинних розломів і великих річкових
долин. Як вважає Г.І. Раскатов, "велика частина орографічних
елементів і річкових долин території в своїй плановій конфігурації
відображають особливості будови геологічного субстрату". На думку
К.І. Геренчука, "тектонічні структури визначають місця закладення
річкових долин, а наступні рухи цих структур впливають на весь хід
подальшого розвитку долин".

Виявляють інтерес до річкових басейнів науковці, які займаються
вивченням геохімії ландшафту і оперують терміном "солезбірний
басейн". Б.Б. Полін розглядає геохімічні ландшафти "як динамічно
повʼязані потоками, насамперед водними, ділянки земної поверхні,
сукупності повʼязаних між собою вододілів, схилів, долин і водойм".
На думку А.І. Перельмана, геохімічний ландшафт – "це
парагенетична асоціація сполучених елементарних ландшафтів,
повʼязаних між собою міграцією елементів". М.А. Глазовська
запропонувала термін "ландшафтно-геохімічна арена" – сукупність
ландшафтно-геохімічних катен, обмежених загальним водозбором і
солезбірним басейном. М.А. Глазовська, А.І. Перельман і
Н.Л. Чепурко розглядають басейн як основну одиницю для
розрахунків балансів забруднюючих речовин, самоочищення
природних середовищ, міграцій токсичних елементів".

Визнання річкового басейну цілісною геосистемою обʼєднує
представників інших напрямів у басейновому підході. Як
георослинну систему досліджує річковий басейн І.А. Титов, як
геосистему – Л.М. Коритний, С.Я. Сергін, В.М. Смольянинов,
А.Ю. Ретеюм, К.Н. Дьяконов.

С.А. Смирнов, заперечуючи існування ландшафтів, бачить у
басейнах річок єдині справжні географічні утворення. С.П. Горшков
називає басейни головними ланками біосфери, а А.Г. Александров
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визнає річкові басейни найбільш зручними одиницями географічного
районування; А.Д. Арманд розглядає басейн як геоінформаційну
систему: "русло річки – це канал звʼязку. Зверху вниз передається
інформація про склад і кількість алювіального матеріалу, що
надійшов в річку; знизу вгору – інформація про зміну рівня суміжної
водойми, наприклад озера. Тераси і будова алювію – це памʼять
системи, в якій зафіксовані зміни рівня, ерозійна діяльність річки".

Прихильником уявлень про річковий басейн як замкнуту
одиницю природної системи є В.М. Смольянінов. Він вказує на
можливості використання басейнового підходу при вивченні
підземних вод: "для виявлення природних і антропогенних чинників
формування підземних вод, при оцінці екологічного стану основних
водоносних горизонтів, а також при прогнозуванні негативних
процесів, що виникають при господарській діяльності людини, і
проектуванні водоохоронних заходів". В.М. Смолянінов і
А.Я. Немикін розглядають й інші можливості застосування
басейнового підходу.

Як зазначає Л.М. Коритний, "басейн як особлива просторова
одиниця біосфери найбільш перспективний для багатоаспектного
вивчення природи та економіки планети і для управління
навколишнім середовищем". Він розробив основні положення
басейнової концепції.

Таким чином, на сьогодні басейновий підхід став одним з
важливих наукових напрямів. Із географії він мігрував у
ґрунтознавство, екологію, геологію, геоморфологію та інші суміжні
науки. Він розділився на кілька гілок: геоморфологічу, геологічну,
геосистемну, які розвиваються відносно самостійно.

Застосування басейнового підходу до управління водними
ресурсами екологічно найефективніше, оскільки управління водними
ресурсами та охорона водних обʼєктів привʼязані не до
адміністративного поділу території, а до басейнів річок. Тільки в
рамках басейну можна розвʼязувати проблеми річки загалом. Річка з
усіма її притоками і водозбірною територією виступає єдиним живим
організмом. Зміни, що відбуваються навіть на незначних ділянках
басейну, позначаються на стані природної системи всього водозбору.
Тому управлінські рішення та дії, спрямовані на поліпшення стану
річки, повинні розповсюджуватися на весь її басейн.
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Управління водним господарством за басейновим принципом
поділяється на три типи:

1) екосистемне – повʼязане з розвʼязанням проблем водозабезпе-
чення й охорони вод у рамках водних екосистем, межами яких є
басейнові простори, і згідно з вимогами їх цілісного та сталого
розвитку;

2) державне – через спеціально уповноважені басейнові органи
управління використанням та охороною вод і водних обʼєктів;

3) економічне регулювання – використання та охорона вод, при
якому загальна сума інвестицій у водне господарство оплачується
користувачами води.

У підсумку, екосистемне управління водним господарством
здійснюється державою і суспільством через басейнові управління на
основі платного водокористування.

Праобраз принципу басейнового управління виник іще за часів
розбудови іригаційних мереж на річках Ніл,  Тигр та Євфрат у
давньому Єгипті, Месопотамії та Вавилоні і був спрямований,
головне, на врегулювання між країнами басейну розподілу води для
зрошування земель. Це принцип водогосподарського басейнового
управління зі своїми договірними квотами на водоспоживання і
відповідними розрахунками. Екологічні басейнові проблеми
(наприклад, у басейні річки Ніл – посухи, наступ пустель, зменшення
площі лісів, ерозія ґрунтів, замулення водойм, паводки, голод та
інфекційні захворювання) упродовж тисячоліть сприймалися як
стихійні лиха народами, що заселяли басейни річок.

Басейновий принцип управління природними ресурсами у
світовій практиці почав цілеспрямовано застосовуватися на рубежі
XIX-XX століть, коли були реалізовані перші моделі
взаємоповʼязаного використання водних і земельних ресурсів у
водозбірних басейнах. Зокрема, це знайшло відображення в Законі
про відновлення денудованих земель у Франції (1882 р.),  у США – в
законі Уїкса, що регламентував придбання урядом денудованих і
вирубаних земель, що впливають на стік судноплавних річок (1911), в
Австралії – в документах Ради з охорони водозбірних басейнів (1938).
У першій половині XX століття вперше стали створюватися
басейнові ради (комітети, комісії) з метою збалансованого управління
водними ресурсами на водозборі. Спочатку, в 1930-х роках, вони
виникли в США, у басейнах річок Теннесі, Колумбія і Міссурі. Через
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30-40 років басейновий принцип набув поширення в Європі при
управлінні водокористуванням в Англії, Франції та низці інших країн,
оскільки річки в промислово розвинених країнах, унаслідок стрімкої
деградації, стали прямою загрозою для життя. Принцип басейнового
управління почав екологізуватися.

До країн, що мають найбільший досвід упровадження
басейнового принципу управління водокористуванням, охороною вод
і відновленням водних ресурсів, нині належать Чехія,
Великобританія, Франція та ін. Зокрема, з використанням
басейнового підходу було врятовано річку Рейн, а також Дунай від
техногенного отруєння.

В Україні басейновий принцип почали частково запроваджувати
тільки в 1980-х роках, коли були створені, але не знайшли
подальшого розвитку комісії з охорони і раціонального використання
природних ресурсів в окремих водозбірних басейнах.

3.2. Сучасний стан використання басейнового підходу у
практиці водноресурсного менеджменту

Світовий досвід передбачає два основні шляхи басейнового
управління водними ресурсами:

1) створення спеціальних уповноважених органів, які б
контролювали діяльність водокористувачів;

2) управління з боку держави (муніципалітету).
Вибір варіантів державного нагляду багато в чому залежить від

природних особливостей країни, стану економіки, технологій
виробництва, а також від того, хто є власником в галузі.

Зокрема, в Сполучених Штатах Америки використовують
перший шлях, а у Європі надають перевагу другому.

У США для розвʼязання проблем, що виникають у водному
господарстві, урядом країни прийнято рішення про національне
бачення і керівництво в питаннях інтегрованого басейнового
планування і управління водними ресурсами. Для ефективного
планування і управління річковими системами їх розглядають як
інтегровані системи, що відповідають інтегрованому плану всього
басейну, з метою отримання від них максимальної користі. Нині
федеральний уряд США через спеціальні органи регулює, встановлює
стандарти, експлуатує й утримує системи водокористування,
здійснює нагляд, видає і розповсюджує інформацію, а також
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забезпечує фінансування різноманітних проектів і досліджень. До цієї
роботи активно залучені місцеві органи влади, а також громадські
організації. У кожному штаті працює Комісія з регулювання послуг
громадського користування, що діє на основі Статуту, затвердженого
законодавчим органом штату, який обумовлює її мету, завдання,
функції і повноваження.  У 35  штатах США члени Комісій
призначаються губернатором штату і затверджуються на посаді
Сенатом, а в 15 інших – вибираються на прямих виборах.

Інтегроване управління водними ресурсами в багатьох річкових
басейнах здійснюється на основі добровільних зусиль численних
недержавних організацій і регіональних асоціацій з використанням
принципу басейнового управління, адже участь федеральних органів
управління водними ресурсами, в основному, зосереджена на
специфічних питаннях і цілях.

Для Західної Європи властива інша модель управління басейнами
річок. Тут нема спеціальних керівних органів, які б здійснювали
безпосередній регулюючий вплив, тому що всі водогосподарські
організації є державними або муніципальними підприємствами. Так,
націоналізовані або деприватизовані ще з післявоєнних років
підприємства в Англії, Франції, Італії та інших країнах. Наприклад, у
Швеції широко розповсюджені підприємства, що належать
муніципалітетам. Їхнє керівництво здійснюється або через комуну
або через створене нею комунальне управління; зокрема,
водопровідні і каналізаційні організації є акціонерними
товариствами, всі акції яких належать муніципалітету.

Найбільшого розвитку басейновий принцип набув у Франції, де
створена і функціонує високоефективна система управління водними
ресурсами, яка визнана однією з кращих у світі.

Зовсім інша ситуація в управлінні водними ресурсами
складається в країнах центральноазіатського регіону (до них
належать Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан). За часів
Радянського Союзу питання регулювання водних ресурсів
вирішувалося централізовано. Але зі зміною суспільного ладу в цих
країнах в 1991 році, воно стало не тільки нерегульованим, але й
почало спричиняти міждержавні конфлікти.

Додаткової гостроти йому надає бурхливий приріст населення в
центральноазіатських країнах, що приводить до збільшення потреби в
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питній воді і зростання потреб у водних ресурсах агропромислового
комплексу цих країн.

Складність ситуації в тому, що водні ресурси формуються на
території одних країн (Киргизстан, Таджикистан), а найбільше
використовується на території Казахстану і Узбекистану. Крім того,
нині структура управління водним господарством країн Центральної
Азії залишається на тому самому рівні, на якому була за часів
Радянського Союзу.

У Росії басейновий принцип управління водним господарством
почав застосовуватися ще у 1980-х роках. На той час були створені,
але не знайшли свого розвитку, комісії з охорони і раціонального
використання природних ресурсів в окремих водозбірних басейнах,
наприклад у басейні річки Алей (ліва притока річки Об). У 90-х роках
ХХ ст. Роскомвод розпочав розробку концепції басейнового
принципу управління водним господарством, і в 1994 році були
створені басейнові угоди і басейнові ради майже для всіх найбільших
річок Росії: Волги, Обі, Єнісею, Лєни. Політичні й економічні умови,
які сформувалися в 90-х роках, спричинили повний розпад
басейнових рад, але нині вони знову створені, їхній статус виписано у
Водному кодексі РФ.

У Росії басейновому принципу управління водним господарством
властивий такий пропорційний розподіл представництв у складі
басейнової ради: по 30% для органів державної влади,
водокористувачів і громадськості; при цьому вважається доцільним,
якщо Басейнові водні управління (а це структурний підрозділ
Федерального агентства водних ресурсів РФ) візьмуть на себе функції
виконавчого органу при створюваних басейнових радах.

Світовий досвід управління водогосподарським комплексом
показує, що більшість країн використовує басейновий принцип в
управлінні водним господарством. У країнах, де цей принцип ще не
набув достатнього застосування, виникає низка проблем, особливо в
питаннях транскордонного врегулювання водогосподарських
проблем.

Враховуючи унікальність такого природного ресурсу як вода,
необхідно розвивати і вдосконалювати басейновий принцип
управління водозбірною територією річки, бо завдяки йому стає
можливим:



Басейновий принцип – основа ефективного водноресурсного менеджменту

55

- узгодження процесів використання, охорони й відтворення
водних ресурсів;

- застосування екосистемного підходу, який передбачає
створення управлінських структур, що здійснюють у межах
водозбірних басейнів функції планування, координації і
контролю;

- вдосконалення розмежування повноважень у питаннях
використання та охорони водних ресурсів між органами
державної влади, а також між ними та органами місцевого
самоврядування", врегульовується питання транскордонного
використання водних ресурсів і запобігання стихійним лихам,
спричиненим водою.

В Україні на законодавчому рівні задекларовано управління
водними ресурсами за басейновим принципом. Зокрема, статтею 13
Водного кодексу України встановлено, що державне управління в
галузі використання й охорони вод здійснюється за басейновим
принципом на основі державних, цільових, міждержавних та
регіональних програм використання і охорони вод та відтворення
водних ресурсів.

Законом України від 24.05.2012 N 4836-VI затверджено
Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства
та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро до 2021 року, яка
передбачає реалізацію комплексу заходів із впровадження системи
інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим
принципом.

Незважаючи на це, фактично, управління водними ресурсами на
сьогодні в Україні продовжує здійснюватися за адміністративно-
територіальним принципом, що зумовлено недосконалістю
законодавчої і нормативно-правової бази.

Перехід від адміністративно-територіального до басейнового
управління водними ресурсами потребує вдосконалення
законодавства, насамперед в частині встановлення правових норм,
спрямованих на практичне запровадження системи інтегрованого
управління водними ресурсами за басейновим принципом, таких як:
визначення основних термінів, гідрографічне та водогосподарське
районування території України, повноважень органів державного
управління та органів місцевого самоврядування тощо.
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На загальнодержавному рівні стратегічні цілі, водну політику
країни нині визначає Державне агентство водних ресурсів України.
Передбачається, що основні важелі управління водними ресурсами в
Україні будуть перенесені на Басейнову раду річки, яка формується з
представників державної і місцевої влади водокористувачів,
науковців, громад. Така форма управління водним господарством
буде сприяти розвитку галузі й продуктивному розвʼязанню проблем,
що виникають.

Розуміння необхідності вирішення водно-екологічних питань
шляхом впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними
ресурсами знайшло своє відображення у Законі України "Про основні
засади (стратегія) державної екологічної політики до 2020 року",
яким визначено, що "система державного управління в галузі охорони
вод потребує невідкладного реформування у напрямі переходу до
інтегрованого управління водними ресурсами".

На практиці це означає зміну методів управління, шляхом
залучення в процес прийняття управлінських рішень зацікавлених
сторін, водокористувачів усіх рівнів (взаємодія територіальних та
центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів
обласних держадміністрацій, науково-дослідних установ
Національної Академії Наук, підприємств, установ, організацій та
обʼєднань громадян).

Сьогодні в системі Держводагентства функціонує 9 басейнових
управлінь (річок Дніпро, Дністер і Прут, Дунай, Тиса, Сіверський
Донець, Рось, Десна, Південний Буг, Західний Буг) та 19 обласних
управлінь водних ресурсів (Волинське, Дніпропетровське, Донецьке,
Житомирське, Запорізьке, Івано-Франківське, Кіровоградське,
Луганське, Львівське, Одеське, Полтавське, Рівненське, Сумське,
Тернопільське, Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській
області, Харківське, Херсонське, Хмельницьке та Черкаське), які
реалізують державну водну політику на місцях, зона їх діяльності
покриває всю територію країни.

Впровадження принципів басейнового управління шляхом
створення нових БУВРів є відображенням головних засад Водного
кодексу України та Рамкової Водної Директиви Європейського
Союзу.

Основним завданням басейнових управлінь водних ресурсів є
забезпечення державного управління водними ресурсами, реалізація
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державної політики у сфері використання, збереження та відтворення
поверхневих вод, забезпечення потреб населення та галузей
економіки водними ресурсами, розвʼязання водогосподарських і
екологічних проблем на території басейну.

Як свідчить європейський досвід, втілення інтегрованих підходів
в управління водними ресурсами здійснюється шляхом розробки
плану управління річковим басейном, який є основним засобом
удосконалення і підтримки обґрунтованого менеджменту водних
ресурсів і передбачає активне залучення всіх зацікавлених сторін у
цей процес.

Хоча процес підготовки Планів тривалий і потребує значних
експертних і фінансових ресурсів, басейнові управління, згідно з
наказом Агентства щодо підготовки Планів управління річкових
басейнів, уже здійснюють аналіз стану річкових басейнів та
розробляють у межах компетенції елементи планів їх управління.

Важливий етап запровадження басейнового принципу управління
водними ресурсами – розробка плану управління річковим басейном
для окремих суббасейнів, а також проведення гідрографічного
районування території басейну для виділення меж суббасейнів. Така
робота Агентством уже проведена в басейні Дніпра з визначенням 6
суббасейнів І порядку та 26 – ІІ порядку; здійснюється гідрографічне
районування для басейну Дністра, розробляються окремі елементи
Плану управління для басейну р.Південний Буг та р. Рось.

Усі ці розробки здійснюються за основі ГІС-технологій, які
розробляються та впроваджуються в басейнових та обласних
управліннях водних ресурсів, але потребують нормативно-правового
забезпечення (супроводу). Одночасно діючі автоматизовані-
інформаційні системи "АІВС Тиса", "АІВС Прикарпаття", "АСУБ
Дніпро" допомагають оперативно вирішувати питання щодо
запобігання шкідливій дії вод під час формування повеней та
паводків.

Як елемент інтегрованого управління річковим басейном при
Держводагентстві та в усіх основних басейнах річок створені і
працюють спеціальні Міжвідомчі комісії зі встановлення режимів
роботи водогосподарських систем та каскадів водосховищ. Діяльність
Міжвідомчих комісій особливо важлива в маловодних регіонах
України (Крим, Донбас, Південь України, Харківський регіон).
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Басейнові Ради, які функціонують у басейнах основних річок –
Дніпра, Дністра, Дунаю, Десни, Південного Бугу, Західного Бугу,
Сіверського Дінця, Росі, Тиси є дієвим інструментом інтегрованого
управління водними ресурсами із залученням до їх роботи
представників місцевих органів виконавчої влади, науковців,
водокористувачів та громадськості.

Результати роботи Басейнових Рад свідчать про позитивні
зрушення у розвʼязанні водно-екологічних проблем басейнів.
Зокрема, Басейновою Радою Південного Бугу схвалено Стратегічний
План Дій, результати якого враховуються при реалізації
водоохоронних заходів у басейні. Басейновою Радою Дніпра
розглянуто і схвалено принципи гідрографічного районування
річкового басейну та рекомендовано центральним органам влади
врахувати зазначені пропозиції при опрацюванні нової редакції
Водного кодексу України та розробці нормативно-правової бази
басейнового управління водними ресурсами.

Крім того, Басейнові Ради розглядають й інші актуальні питання,
зокрема поліпшення якісного стану водних ресурсів, наведення
порядку в користуванні землями водного фонду, забезпечують
визначення основних пріоритетних напрямків роботи.

Враховуючи транскордонний статус основних річок України,
важливим чинником у впровадженні інтегрованого управління
водними ресурсами виступає міжнародне співробітництво у сфері
використання, охорони і відтворення водних ресурсів на основі
міжнародних зобовʼязань, стороною яких є Україна. За дорученням
Уряду Держводагенство уклало двосторонні міжурядові угоди з
питань водного господарства на прикордонних водах з усіма
сусідніми країнами, а саме: з Росією, Молдовою, Білоруссю,
Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Румунією.

Прикладом взаємовигідних контактів у межах транскордонного
басейну є співпраця Тисайських країн, які забезпечили підготовку
плану управління басейном р. Тиси і охоплюють спектр питань,
передбачений Водною Рамковою Директивою ЄС. У 2012 році в
Україні розроблені на національному рівні управлінські заходи щодо
впровадження важливих аспектів Плану.

Україна активно співпрацює з Міжнародною комісією захисту р.
Дунай з питань впровадження басейного принципу управління
водними ресурсами. Серед пріоритетних завдань українського
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головування в МКЗД – розробка і втілення в життя Плану управління
водними ресурсами для суббасейну дельти Дунаю на принципах
Водної рамкової директиви ЄС.

З метою впровадження інтегрованого управління водними
ресурсами в країні необхідно: продовжити роботу щодо розробки
нормативно-правових актів, що забезпечують втілення інтегрованого
управління водними ресурсами за басейновим принципом; провести
ідентифікацію річкових басейнів та посилити контроль за скидами
забруднених стічних вод у поверхневі водні обʼєкти; створити
басейнові геоінформаційні системи та забезпечити залучення
громадськості до розвʼязання водогосподарських проблем.

Контрольні запитання та завдання
1. Розкрийте сутність басейнового підходу до управління

водними ресурсами.
2. Опишіть історію становлення басейнового підходу.
3. Які основні напрями застосування басейнового підходу?
4. Назвіть основні способи застосування басейнового підходу у

світовій практиці.
5. Розкрийте особливості застосування басейнового підходу у

США та країнах Західної Європи.
6. Охарактеризуйте сучасний стан застосування басейнового

підходу при управління водними ресурсами України.
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РОЗДІЛ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДНОСИН В СИСТЕМІ ВОДНОРЕСУРСНОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ

4.1. Міжнародне водне законодавство
Враховуючи особливу цінність для життя людей водних ресурсів,

суспільство розробило загальнообовʼязкові правила і норми щодо
охорони, використання вод та управління водноресурсним
потенціалом.

Перелік міжнародних нормативно-правових актів у галузі водних
ресурсів, ратифікованих Україною, на сьогодні досить значні і
практично щороку до нього додаються нові документи. До вже
діючих належать, зокрема, такі договори та конвенції:

1. Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду
від забруднення нафтою від 29.11.1969 р., до якої Україна
приєдналася 04.07.2002 р.

2. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування
водоплавних тварин від 02.02.1971 р., до якої Україна
приєдналася 29.10.1996 р.

3. Угода про охорону вод річки Тиси та її приток від забруднення
від 28.05.1986 р.

4. Конвенція про охорону та використання транскордонних
водотоків і міжнародних озер від 17.03.1992, до якої Україна
приєдналася 01.07.1999 р.

5. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення від
21.04.1992 р., ратифікована ВР України 04.02.1994 р.

6. Конвенція щодо співробітництва з охорони та сталого
використання річки Дунай від 29.06.1994 р., ратифікована ВР
України 17.01.2002 р. тощо.

Україна уклала також ряд двосторонніх угод з прикордонними
країнами щодо охорони та використання вод, зокрема між Урядом
України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та
охорону прикордонних вод і Урядом Угорської Республіки з питань
водного господарства на прикордонних водах тощо.

Важливою частиною міжнародного водного законодавства є
екологічне законодавство Європейського Союзу, що розвивається
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вже понад 30 років та нараховує близько 300 законодавчих актів,
серед яких директиви, регламенти, рішення, рекомендації,
повідомлення та інші політичні документи.

На сьогодні одним із найважливіших документів у галузі
менеджменту водних ресурсів Європейського Союзу є Водна рамкова
директива (Директива 2000/60/ЄС) – директива Європейського
парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року, яка встановила основні
(рамкові) положення щодо зусиль країн ЄС для формування доброї
якості води у їхніх водоймах на рубіж 2015 року. Це є основний
документ у галузі водної політики ЄС щодо поверхневих, підземних,
перехідних та прибережних вод у межах кожного річкового басейну з
метою досягнення природного відтворення річок.

ВРД як системний документ узгоджено реалізує низку завдань з
управління водними ресурсами, зокрема, поверхневими, підземними,
перехідними та прибережними (до 1 морської милі від берегової лінії,
а для оцінки хімічного стану – до 12 морських миль), у межах
кожного річкового басейну. Для управління водними ресурсами
використовується басейновий підхід. Основна структурна одиниця
звітування – "водний обʼєкт" (water body), що являє собою цілісну
субодиницю річкового басейну і розглядається як інструмент
упровадження ВРД.

Ця директива стала результатом більш ніж пʼятирічного процесу
дискусій та переговорів між експертами та науковцями,
представниками всіх зацікавлених сторін та політиками.

Директива встановила рамкові вимоги щодо захисту всіх
перелічених видів вод, включаючи поверхневі води суходолу, а також
підземні води. Ці вимоги полягають у:

- запобіганні подальшому погіршенню, захисті й поліпшенні
стану водних ресурсів;

- стимулюванні відтворювального використання води;
- поліпшенні стану водних екосистем завдяки діяльності,

спрямованій на постійне зменшення скидів води, що містять
пріоритетні речовини, а також на припинення скидів води, що
містить пріоритетні небезпечні речовини;

- забезпеченні поступового зменшення забруднення підземних
вод та запобіганні їхньому забрудненню в майбутньому;

- зменшенні негативного впливу повеней і посух.
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Згідно з ВРД, менеджмент водних ресурсів передбачає реалізацію
інтегрованого підходу, тобто управління не частинами річки, яка
розділена кордонами районів, областей, країн, а всім її басейном.
Обʼєктом управління при цьому виступає басейн річки з належною до
нього гідрографічною мережею та оточуючою його екосистемою.

Іншою важливою особливістю ВРД є те, що водний обʼєкт
розглядається, насамперед, як середовище життєдіяльності
біологічного угруповання, коли гідроморфологічні та фізико-хімічні
показники відображають умови розвитку гідробіонтів і за своєю
суттю доповнюють висновки, отримані за біологічними параметрами,
оскільки біологічні показники часто досить повільно реагують на
забруднення і не завжди своєчасно і повно відображають екологічний
стан обʼєкта. Тому використання біологічних параметрів якості води
нерозривно повʼязане з її фізико-хімічними показниками.

Єврокомісія розробила також низку Настанов щодо загальної
стратегії впровадження ВРД.

Ухвалення ВРД в 2000 р. зробило раціональнішим водне
законодавство ЄС – замінено сім попередніх Директив, які
стосувалися окремо поверхневих вод, водного ареалу риб, молюсків і
ракоподібних, підземних вод та викидів небезпечних речовин тощо.

Законодавча база Європейського Союзу, крім Водної Рамкової
Директиви, містить такі важливі документи, як Директива
76/160/ЄEC щодо води для купання, Директива 98/83/ЄC щодо якості
води, призначеної для споживання людиною, Директива 91/271/ЄEC
щодо контролю скидів і обробки міських стічних вод, Директиви
91/676/ЄEC щодо захисту вод від забруднення нітратами
сільськогосподарського призначення, Рішення 77/795/ЄEC щодо
водного моніторингу і звітності тощо.

4.2. Основні вітчизняні нормативні акти в галузі водного
права

Вітчизняним нормативним актом найвищого рівня в галузі
водних правовідносин є Конституція України. У статті 13
Конституції закріплена норма про те, що водні ресурси, які
знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є
обʼєктами права власності Українського народу. Ця ж стаття
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закріплює право кожного громадянина на користування природними
водними обʼєктами відповідно до закону.

Центральним законодавчим актом у галузі водноресурсного
менеджменту є Водний Кодекс України, який введено в дію 13 червня
1995 року згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня
1995 року N 214/95-ВР. Кодекс регулює правові відносини з метою
забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального
використання вод для потреб населення і галузей економіки,
відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення,
засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та
ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних обʼєктів, а також
охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на
водокористування.

Водний кодекс України покликаний сприяти формуванню водно-
екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки
населення нашої держави, а також більш ефективному, науково
обґрунтованому використанню водних ресурсів та їх охороні від
забруднення, засмічення і вичерпання. Він містить 112 статей,
згрупованих у шість розділів.

У першому розділі (статті 1-11) дано визначення основних
термінів, сформульовано завдання водного законодавства,
перераховано обʼєкти водного фонду України загальнодержавного і
місцевого значення, визначено компетенцію Верховної Ради України,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських і
районних у містах Рад народних депутатів у галузі регулювання
водних відносин і вказано права громадян та їх обʼєднань щодо
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. У статті
6, зокрема, вказано, що води (водні обʼєкти) є виключно власністю
народу України і надаються тільки в користування.

Другий розділ Водного кодексу (статті 12-41) регламентує
державне управління та контроль у галузі використання й охорони
вод і відтворення водних ресурсів. Державне управління здійснюють
Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим,
місцеві ради народних депутатів та їх виконавчі комітети, спеціально
уповноважені органи державної виконавчої влади та інші державні
органи. До останніх належать Міністерство охорони навколишнього
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природного середовища України, Державне агентство водних
ресурсів України, Державна геологічна служба та інші державні
органи. Визначені компетенції державних органів у галузі управління
та контролю за використанням і охороною вод та відтворенням
водних ресурсів.

Контроль за використанням і охороною вод здійснюють як
державні органи (Кабінет Міністрів України, державні органи
охорони навколишнього природного середовища, інші спеціально
уповноважені державні органи), так і громадські (громадські
інспектори охорони навколишнього природного середовища).

У цьому розділі йдеться також про державний облік вод,
державний водний кадастр, економічне регулювання раціонального
використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів, про
стандартизацію та нормування в галузі використання й охорони вод і
відтворення водних ресурсів тощо.

У третьому розділі (статті 42-84) розглядається
водокористування. Визначені водокористувачі, їх основні права й
обовʼязки, види і порядок водокористування. Регламентується
спеціальне водокористування для задоволення питних і
господарсько-побутових потреб населення; для лікувальних,
курортних і оздоровчих цілей; для потреб галузей господарства
(сільського і лісового господарств, промисловості, гідроенергетики,
водного транспорту, рибного та мисливського господарств,
протипожежних потреб тощо).

У ряді статей визначені умови скидання зворотних вод у водні
обʼєкти, зокрема, стічних вод різних водокористувачів, шахтних,
карʼєрних, рудникових та дренажних. Скидання цих вод дозволено
лише за умови дотримання граничнодопустимої концентрації та
встановлених нормативів граничнодопустимого скидання
забруднюючих речовин.

Встановлено також порядок експлуатації водогосподарських
систем і користування річками.

Четвертий розділ присвячений охороні вод (статті 85-108). У
ньому йдеться про користування землями водного фонду,
водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги відведення,
берегові смуги водних шляхів, зони санітарної охорони та про
охорону водних обʼєктів природно-заповідного фонду. У ряді статей
розглядаються питання охорони вод від забруднення, засмічення і
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виснаження. Водним кодексом заборонено вводити в дію нові та
реконструйовані підприємства, цехи, агрегати, комунальні та інші
обʼєкти, не забезпечені пристроями й очисними спорудами
необхідної потужності, що запобігають забрудненню та засміченню
вод або їх шкідливій дії, а також розробляти будь-які проекти
господарської та іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод.
Заборонено скидати у водні обʼєкти виробничі, побутові,
радіоактивні та інші види відходів і сміття.

Вказано також види шкідливої дії вод, вказані невідкладні заходи
щодо їх запобігання та ліквідації наслідків.

Пʼятий розділ (статті 109-111) регламентує порядок розвʼязання
спорів з питань використання й охорони вод і відтворення водних
ресурсів та встановлює перелік порушень водного законодавства, за
які підприємства, установи, організації та громадяни України, а також
іноземні юридичні і фізичні особи несуть відповідальність та
зобовʼязані відшкодувати завдані ними збитки.

У шостому розділі (стаття 112)  йдеться про застосування норм
міжнародних договорів у разі, коли міжнародним договором за
участю України встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені
водним законодавством України.

У відповідність з новим Водним кодексом приведені законодавчі
та інші нормативні акти держави, рішення Уряду України,
нормативні акти міністерств і відомств. Науково-дослідними
інститутами та іншими спеціалізованими установами розроблені та
розробляються підзаконні акти до Водного кодексу (їх більше 20),
які, після погодження і затвердження в установленому порядку,
становлять механізм реалізації вимог Водного кодексу України.

Важливим вітчизняним законодавчим актом у галузі
водноресурсного менеджменту є Закон України "Про охорону
навколишнього природного середовища", прийнятий 21 червня 1991 р.
Цей закон зайняв центральне місце в системі екологічного
законодавства та, по суті, став базовим для розвитку як галузі
природоохоронного, так і природноресурсового законодавства, які в
сукупності складають інтегровану комплексну галузь екологічного
законодавства України. Саме така його роль випливає зі ст. 2 цього
Закону, в якій зазначено, що “відносини у галузі охорони
навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим



Теоретичні основи водноресурсного менеджменту

66

Законом, а також розроблюваними відповідно до нього земельним,
водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про
охорону атмосферного повітря, про охорону і використання
рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним
законодавством”.

Закон регулює відносини в галузі охорони та використання вод в
Україні, містить основні еколого-правові інститути, які
застосовуються до водного права, зокрема, право власності на
природні обʼєкти, управління, відповідальності, природо-
користування тощо.

Окрім згаданого вище Закону, водні правовідносини врегульовані
такими Законами України: "Про питну воду та питне
водопостачання", "Про Загальнодержавну програму розвитку
водного господарства", "Про затвердження Загальнодержавної
програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного
морів", "Про внесення зміни до статті 23 КУпН щодо видобування
підземних вод", "Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів
України щодо прибережних захисних смуг", "Про Загальнодержавну
цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки" та інші.

Верховна Рада України прийняла ряд Постанов, які спрямовані на
врегулювання водних правовідносин, зокрема "Про Національну
програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення
якості питної води"; "Про Концепцію розвитку водного
господарства України", "Про розроблення програми забезпечення
населення, яке проживає на забруднених внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС територіях, якісною питною водою" тощо.

Видано ряд Указів Президента України, частина яких також
регулює охорону та використання вод: "Про Положення про
Державне агентство водних ресурсів України"; "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 р. "Про
стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення
якісною питною водою в населених пунктах України"; "Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002
р.; "Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної
води в містах і селах України"; "Про систему реагування на
надзвичайні ситуації на водних обʼєктах" тощо.

Нормативні акти уряду України та органів державної влади
досить докладно врегульовують питання водокористування та
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охорони вод, неправомірного використання водних обʼєктів тощо,
застосовуючи для цього весь арсенал існуючих правових
інструментів: від ліцензування та дозвільної системи до притягнення
до юридичної відповідальності, від створення системи пільгових
умов водокористування до системи прогресивних платежів,
поєднуючи управлінські та заохочувальні господарсько-правові
методи. До таких актів належать Постанови КМ України: "Про
затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне
водокористування", "Про затвердження Правил охорони поверхневих
вод від забруднення зворотними водами", "Про Порядок розроблення
і затвердження нормативів гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання
яких нормується", "Про затвердження Правил охорони внутрішніх
морських вод і територіального моря від забруднення та
засмічення", "Про затвердження Порядку ведення державного
водного кадастру", "Про затвердження Порядку визначення розмірів
і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської
діяльності в них", "Про затвердження Порядку користування
землями водного фонду", "Про затвердження Порядку здійснення
державного моніторингу вод" та "Про затвердження Програми
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у
Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року"
тощо.

До різновидів відомчих нормативних актів щодо охорони вод
можна віднести, наприклад, такі:

1. Мінприроди – Лист "Про надання розʼяснення щодо збору за
спеціальне використання води" або Наказ "Про затвердження
Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення законодавства про охорону та
раціональне використання водних ресурсів".

2. Міністерства охорони здоровʼя – "Про затвердження
Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги
до якості води централізованого господарсько-питного водо-
постачання" або "Про затвердження Державних санітарних норм та
правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною".
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3. Держводагентства України – Лист "Щодо оформлення права
видобування і використання підземних вод" або Накази "Про
затвердження Порядку організації та проведення перевірок субʼєктів
господарювання, що використовують водні ресурси або здійснюють
господарську діяльність у межах земель водного фонду"  та "Про
затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних
обʼєктів місцевого значення".

4. Державної податкової адміністрації – "Про особливості
адміністрування збору за спеціальне водокористування у 2007 році"
або "Про особливості адміністрування збору за спеціальне
використання водних ресурсів у 2007 році".

5. Держземагентства України – "Щодо порядку надання земель
водного фонду в користування та припинення права користування
ними".

На нижчих щаблях джерел водного права знаходяться
нормативно-правові акти органів місцевої влади та локальні
нормативні акти.

До актів органів місцевої влади можна віднести, наприклад:
Верховної Ради автономної республіки Крим "Про порядок надання в
користування поверхневих водних обʼєктів (їхніх частин) місцевого
значення в Автономній Республіці Крим на умовах оренди"; Рішення
Луганської обласної ради народних депутатів "Про передачу водних
обʼєктів у користування виконкомам місцевих рад у Біло-
куракинському районі"; Київської обласної державної адміністрації
"Про додаткові заходи щодо упорядкування використання водних
обʼєктів загальнодержавного значення в Київській області"; Рішення
Чернівецької міської ради "Про стан малих річок та перспективи
використання міських озер"; Наказ Полтавської облдержрибінспекції
"Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби, інших
водних живих ресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах в 2000
році" тощо.

Особливістю чинного природоохоронного законодавства
України, і водного зокрема, є те, що в разі потреби і за відсутності
чинного нормативно-правового акта України, слід використовувати
законодавство СРСР. Постановою BP України "Про порядок
тимчасової дії на території України окремих актів законодавства
Союзу PCP" встановлено, що до прийняття відповідних актів
законодавства України, на території країни застосовуються акти
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законодавства Союзу PCP з питань, які не врегульовані
законодавством України, за умови, що вони не суперечать
Конституції і законам України. Водночас варто зазначити, що, згідно
зі ст. 3 ЗУ "Про правонаступництво України", Закони Української
PCP та інші акти, ухвалені BP Української PCP, діють на території
України, оскільки вони не суперечать законам України, ухваленим
після проголошення незалежності.

Найбільше це стосується відповідних правил, методик та
державних стандартів. Так, слід враховувати і використовувати,
наприклад: "Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від
забруднення СанПіН 4630-88"; "Санітарні правила і норми охорони
прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування
населення СанПіН 4631-88"; "Правила охорони поверхневих вод";
"Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації
водних обʼєктів. ГОСТ 17.1.5.02-80" та "Методичні вказівки щодо
гігієнічного контролю забруднення морського середовища".

Таким чином, водне законодавство України докладно вирішує
питання водокористування, права власності та охорони вод від
забруднення, засмічення і т. ін.

Контрольні запитання та завдання
1. Назвіть відомі вам діючі міжнародно-правові акти в галузі

водних ресурсів, ратифіковані Україною.
2. Розкрийте значення та основні положення Водної рамкової

директиви ЄС.
3. Які завдання та основні положення Водного кодексу України?
4. Назвіть основні нормативно-правові акти у галузі водних

ресурсів Верховної Ради України.
5. Назвіть основні нормативні акти уряду України та органів

державної влади у галузі водних ресурсів.
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РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВОДНОРЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Інформаційне забезпечення складається зі збирання та аналізу
інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських
рішень і є основою ефективного менеджменту в будь-якій галузі.
Відсутність достовірної інформації, використання неточних або
неактуальних даних можуть призвести до серйозних прорахунків та
збитків. Тому метою використання інформації є зменшення
невизначеності в процесі вироблення й прийняття управлінських
рішень.

Основним джерелом водних ресурсів є водні обʼєкти, сукупність
яких складає єдиний державний водний фонд. Основні природні
характеристики елементів водного фонду та параметри, повʼязані з
їхнім використанням, виступають інформаційною основою для
водноресурсного менеджменту.

5.1. Водний фонд
До нього належать річки, озера, водосховища й інші поверхневі

водойми та водні джерела, а також води каналів і ставків, підземні
води й льодовики, внутрішні морські води, територіальні води
(територіальне море) держави. Причому всі ці водні обʼєкти входять
до складу єдиного державного водного фонду за будь-якої їх
гідрологічної характеристики незалежно від кількості й якості води,
що міститься в них у даний час. Наприклад, до складу водного фонду
входять річки й озера, які пересихають і перемерзають.

Водний фонд – це не маса води, яка вимірюється в літрах,
кубометрах або кубокілометрах (як водні ресурси), а сукупність
якісно різних водних обʼєктів.

У водному фонді можуть відбуватися зміни, зумовлені дією
стихійних сил (землетрусів, селевих паводків, зсувів тощо). Проте,
навіть якщо водойма чи водотік пересох, зник, повністю
використаний тощо, він вважається водним обʼєктом, допоки
офіційно не буде вилучений із водного фонду.

У результаті господарської діяльності та дії стихійних сил
можуть утворюватися нові водні обʼєкти (наприклад, озера у
колишніх карʼєрах і виробках торфу, завальні та загатні озера). Проте
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до складу водного фонду їх можна включити лише тоді, коли вони
офіційно будуть визнані водними обʼєктами. Порядок присвоєння
назв фізико-географічним обʼєктам (у тому числі водним обʼєктам)
передбачений спеціальним положенням і здійснюється Державною
службою геодезії, картографії та кадастру.

Відповідно до Водного Кодексу України, усі води (водні обʼєкти)
на території України становлять її водний фонд.

До водного фонду України належать:
1. Поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки,

струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні
обʼєкти.

2. Підземні води та джерела.
3. Внутрішні морські води і територіальне море.
До земель водного фонду належать землі, зайняті:
1) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими

водоймами, болотами, а також островами;
2) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та

навколо водойм;
3) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та

каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для
них;

4) береговими смугами водних шляхів.
Водні обʼєкти в Україні поділяються на обʼєкти загально-

державного та місцевого значення.
До водних обʼєктів загальнодержавного значення належать:
1) внутрішні морські води і територіальне море;
2) підземні води, які є джерелом централізованого

водопостачання;
3) поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що

знаходяться і використовуються на території двох і більше
областей, а також їхні притоки всіх порядків;

4) водні обʼєкти в межах територій природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії
лікувальних.



Теоретичні основи водноресурсного менеджменту

72

До водних обʼєктів місцевого значення належать:
1) поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах

однієї області і які не обліковані як водні обʼєкти загальнодержавного
значення;

2) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого
водопостачання.

Води (водні обʼєкти)  є виключно власністю народу України й
надаються тільки в користування.

5.2. Сутність водного кадастру та основні принципи його
ведення

Ефективне управління водними ресурсами, їх раціональне
використання й охорона неможливі без обліку вод, завданням якого є
встановлення відомостей щодо кількості і якості вод, а також даних
щодо водокористування. На основі останніх здійснюють
водноресурсний менеджмент – ефективний розподіл води між водо-
користувачами, раціональне використання й охорону вод та
відтворення водних ресурсів.

З метою систематизації даних державного обліку вод та
визначення наявних для використання водних ресурсів складають
водний кадастр.

Водний кадастр – це систематизований збірник відомостей про
водні ресурси країни, їхню кількість, склад і можливості
використання. Він є державним зведенням даних щодо водних
обʼєктів, земель водного фонду, водного режиму, водних ресурсів та
їхнього використання, необхідних для соціально-економічної та
екологічної оцінки водноресурсного потенціалу, забезпечення
сталого розвитку регіональних утворень і функціонування водних
екосистем.

Водний кадастр є інформаційною основою водноресурсного
менеджменту. Він передбачає державний облік вод – систематичне
визначення і фіксацію кількості та якості водних ресурсів,
розташованих на певній території. Водний кадастр здійснюється з
метою забезпечення поточного і перспективного планування
використання водних обʼєктів, їхнього відновлення та охорони.
Державний облік підземних і поверхневих вод базується на даних
обліку використання поверхневих і підземних вод, наданих
водокористувачами, і даних державного моніторингу водних обʼєктів.
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Принципи ведення державного водного кадастру:
- охоплення всієї території країни обліком водних ресурсів;
- єдина методична основа збору гідрологічної інформації;
- достовірність зібраних даних;
- відповідальність виконавців;
- інформованість користувачів про наявні дані;
- доступ до кадастрової інформації широкого кола користувачів;
- обовʼязковість використання кадастрових даних у роботі різних

організацій, установ тощо.
Державний водний кадастр провадять за єдиною системою. Усі

водокористувачі зобовʼязані надавати у спеціально уповноважений
державний орган управління водокористуванням і охорони водного
фонду (нині – Державне агентство водних ресурсів України) дані, що
необхідні для державного водного кадастру і слугують основою для
ухвалення рішень у водноресурсному менеджменті.

Державний облік поверхневих і підземних вод, ведення
державного водного кадастру здійснюють спеціально уповноважені
органи управління використанням і охороною вод (Державне
агентство водних ресурсів України) за участі державного органу
управління в галузі гідрометеорології та моніторингу оточуючого
середовища (Управління гідрометеорології Державної служби
України з надзвичайних ситуацій) і державного органу управління
використанням і охороною надр (Державна служба геології та надр
України).

Порядок здійснення державного обліку поверхневих і підземних
вод встановлює Уряд країни. Порядок ведення державного водного
кадастру визначено водним законодавством України.

Державне агентство водних ресурсів України організовує
забезпечення доступу до інформації, що міститься у документації
"Державного водного кадастру".

5.3. Структура державного водного кадастру.
Державний водний кадастр є систематизованим зведенням

відомостей про:
- поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне

море;
- обсяги, режим, якість і використання вод (водних обʼєктів);
- водокористувачів (окрім вторинних).
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Державний водний кадастр налічує також відомості про
водогосподарські обʼєкти, які забезпечують використання води,
очищення та скидання зворотних вод, а саме:

- споруди для акумуляції та регулювання поверхневих і
підземних вод;

- споруди для забору і транспортування води;
- споруди для скидання зворотних вод;
- споруди, на яких здійснюють очищення зворотних вод (з

оцінкою їхньої ефективності).
Відповідно до видів водних обʼєктів та їхнього використання в

державному водному кадастрі виокремлюють такі розділи і
підрозділи:

Розділ 1. Поверхневі води.
 1.1. Водотоки (річки, струмки).
 1.2. Природні водойми (озера).
 1.3. Штучні водойми (водосховища, ставки) і канали.
  1.4. Морські води та джерела.
Розділ 2. Підземні води.
 2.1. Ґрунтові води.
 2.2. Підземні води.
Розділ 3. Використання вод.
Дані щодо ресурсів поверхневих вод, їхньої якості і змін під

впливом виробничо-господарської діяльності узагальнюють за:
- водними обʼєктами та їхніми ділянками;
- басейнами річок, озерами, внутрішніми морями;
- адміністративними районами, областями і в державі загалом.
Дані щодо ресурсів підземних вод, їхньої якості і змін під

впливом виробничо-господарської діяльності узагальнюють
стосовно:

- родовищ (басейнів) підземних вод;
- водоносних горизонтів;
- басейнів річок;
- адміністративних районів, областей і держави в цілому.
Дані щодо використання вод узагальнюють шляхом створення:
- каталогу водокористувачів;
- банку даних про ресурси поверхневих і підземних вод та обсяги

їхнього використання (забори води).
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Три розділи "Державного водного кадастру" містять детальну
характеристику поверхневих і підземних вод та водокористувачів.

Перший розділ "Поверхневі води" подає загальну характеристику
водного обʼєкта (річки, озера, водосховища), а саме: назву;
характеристику розміщення водного обʼєкта (адміністративна
область, район; фізико-географічна область, район); визначення
категорії водного обʼєкта (основна річка, притока); довжина (км);
характеристику площі водозбору (км2), площі водного дзеркала і
обʼєму води, густоти річкової мережі (км/км2), параметрів і
властивостей рельєфу; відображення гідрологічних умов (режим та
обʼєм стоку різної забезпеченості); визначення модулів стоку (max,
min).

Цей розділ містить інформацію про:
1) антропогенні зміни басейнових комплексів, зокрема

структуру угідь і ступінь освоєння території водозбору,
антропогенні зміни корінного біогеоценотичного покриву
(натуральних ландшафтів та їхніх компонентів):
- освоєнність території водозбору (питома вага орних

земель, ріллі, сіножатей і пасовищ, лісів, земель під водою),
%;

- лісистість (природна, сучасна), %;
- населення, тис. осіб;
- забудовані землі, тис. га;
- щільність поселень (населених пунктів);
- кількість і площу ставків і водосховищ (шт.; га);
- площу осушених (зрошуваних) земель, тис. га;
- площу еродованих земель, тис. га;
- площу зсувів, га;
- наявність селенебезпечних ділянок (шт.; га);
- довжина ділянок руйнування берегів (км);

2) техногенне навантаження, де вказано існуючі і проектовані
водогосподарські обʼєкти та їхні параметри:
- водозабори (кількість і обʼєми відбору води);
- джерела забруднення водних обʼєктів (опис промислових

та інших обʼєктів на водозборі);
- очисні споруди та ефективність очищення зворотних вод

(кількість, % очищення);
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- випуски зворотних вод (кількість випусків і обсяги
скидання зворотних вод);

- види та обсяги скидання забруднюючих речовин зі
зворотними водами;

- внесення добрив і пестицидів, можливостей їхнього
винесення з поверхневим стоком;

- винесення забруднюючих речовин із заселених територій,
сільськогосподарських угідь тощо;

3) відомості про якість (ступінь забруднення) поверхневих і
підземних вод:
- узагальнені (щорічні, багаторічні) характеристики

гідрохімічного режиму і санітарного стану річок, озер,
водосховищ (характеризують якісний склад і властивості
води у водних обʼєктах);

- наявність перевищень граничнодопустимих концентрацій
основних забруднюючих речовин (органічні забруднення,
мінералізація, завислі речовини, сполуки азоту, фосфору,
феноли, важкі метали, хлориди, сульфати, радіонукліди
тощо);

4) матеріали про сучасне та прогнозоване використання водних
ресурсів:
- характеристика підприємств, які здійснюють забір і

скидання вод (каталог водокористувачів);
- існуюча кількість водозаборів та обсяги забору води

(обсяги водокористування);
- прогнозований забір води і можливість його забезпечення

(обсяги водних ресурсів, які необхідні для задоволення
питних і господарсько-побутових потреб, а також потреб
галузей економіки);

5) картографічні матеріали у вигляді картосхем:
- сучасні ландшафти з характеристиками компонентів

природи: літогенної основи (геологія), ґрунтового покриву,
гідрографічної мережі, родовищ підземних вод,
водоохоронних зон і прибережних смуг уздовж річок і
навколо водойм орних земель, осушених (зрошуваних)
земель, еродованих земель, ділянок руйнування берегів
річок;
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- водогосподарські обʼєкти (водозабори, гідровузли, випуски
зворотних вод та ін.). Зокрема, тут відображають: назву
водогосподарського обʼєкта, розташування обʼєкта
(населений пункт), віддаль від гирла річки, мету
водокористування (промислове, господарсько-побутове,
сільськогосподарське, рибогосподарське), обсяги
водокористування (забору води) тощо.

У другому розділі подано характеристику підземних вод.
Насамперед це загальні відомості про підземні води: назви родовищ,
їх розміщення, площа;  господарське використання території
(структура угідь); запаси підземних вод (розвідані, експлуатаційні)
тощо.

Обовʼязковою складовою водного кадастру підземних вод є
аналіз техногенного навантаження.

Третій розділ водного кадастру розглядає шляхи використання
вод. До первинної інформації щодо використання водних ресурсів
належать: каталоги водокористування; дозволи на спецводо-
користування, які видають місцеві органи з регулювання
використання та охорони вод; щорічні дані державного обліку
використання вод по водних обʼєктах і водогосподарських ділянках;
басейнові і територіальні схеми комплексного використання та
охорони водних ресурсів; дані водогосподарських балансів; дані про
сучасні і проектовані обсяги використання водних ресурсів.

Перелік параметрів і терміни спостережень за кількістю та якістю
вод, точність вимірів і розрахунків, а також форми подання
інформації повинні задовольняти вимоги щодо: 1) планування з
використання водних ресурсів; 2) проектування водогосподарських,
транспортних, промислових, сільськогосподарських та інших
обʼєктів; 3) ведення водного державного кадастру; 4) гідрологічного
прогнозування; 5) прогнозування якості вод; 6) розробки заходів із
запобігання та усунення шкідливого впливу вод; 7) оперативного
управління водними ресурсами; 8) регулювання юридичних та
економічних відносин між водокористувачами.

5.4. Використання даних водного кадастру
Дані державного водного кадастру необхідні для:
- оцінки та прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних

умов, ресурсів водних обʼєктів та якості вод;
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- розробки схем комплексного використання та охорони водних
ресурсів;

- підготовки та видачі дозволів на користування водними
обʼєктами;

- державного контролю за використанням та охороню водних
обʼєктів;

- забезпечення водокористувачів необхідною інформацією про
водні обʼєкти;

- вирішення спірних питань, що виникають у звʼязку з
використанням водних обʼєктів тощо.

Вичерпну інформацію щодо особливостей гідрологічного режиму
водних обʼєктів використовують проектувальники під час
проектування і будівництва гідротехнічних споруд,
гідроелектростанцій, мостів, автошляхів, водосховищ, каналів,
меліоративних систем. Її використовують також для прогнозування і
попередження загрози та розвитку небезпечних стихійних
гідрологічних явищ на річках України.

Головними споживачами гідрологічної інформації залишаються
органи влади та управління усіх рівнів, організації системи МНС та
галузей економіки, діяльність яких безпосередньо залежить від
ситуації і показників гідрологічного режиму річок. Це, зокрема, водне
господарство, гідроенергетика, водний транспорт, комунальне,
сільське, рибне господарство тощо.

Контрольні запитання та завдання
1. Що таке водний фонд? Яке його значення в інформаційному

забезпеченні водноресурсного менеджменту?
2. Розкрийте структуру водного фонду.
3. Поясніть сутність та призначення водного кадастру.
4. Вкажіть особливості ведення водного кадастру.
5. Розкрийте структуру водного кадастру.
6. Опишіть дані, які містяться у розділі "Поверхневі води"

водного кадастру.
7. Наведіть дані, які містяться в розділах "Підземні води" та

"Використання вод".
8. Назвіть основні напрями використання інформації водного

кадастру
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ЧАСТИНА ІІ. ФУНКЦІЇ ВОДНОРЕСУРСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

РОЗДІЛ 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ
МЕНЕДЖМЕНТУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

6.1. Функції менеджменту: сутність понять, класифікація
Управління (англ. management) тлумачиться як процес, оскільки

робота, спрямована на досягнення цілей, – не одночасова дія, а низка
безперервних взаємоповʼязаних дій, важливих для успіху організації.
Їх ще називають управлінськими функціями. Кожна управлінська
функція – також процес, адже складається з низки взаємоповʼязаних
дій. Процес управління є загальною сумою, поєднанням або
інтеграцією всіх функцій.

Розробник цієї концепції А. Файоль вважав, що керувати означає
передбачати та планувати, організовувати, розпоряджатися,
координувати й контролювати. Різні автори розробляли інші переліки
функцій. У сучасній літературі з менеджменту визначають такі
функції: планування, організація, розпорядництво (або
командування), мотивація, керівництво, координація, контроль,
комунікація, дослідження, оцінювання, прийняття рішень, підбір
персоналу, представництво та ведення переговорів або укладання
угод.

Функції менеджменту – це відносно відокремлені напрямки
управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати певний вплив
на управлінський обʼєкт задля досягнення поставленої задачі.

Усі функції реалізуються в певній строгій послідовності й
відображають процес менеджменту, який має циклічний характер –
після реалізації останньої функції відбувається перехід до початкової.

Функції менеджменту залежать від обʼєкта управління та складу
розвʼязуваних задач. Вони визначають специфіку управлінської
праці, тісно повʼязані з іншими категоріями науки управління:
структурою, методами, технікою, кадрами, інформацією й
управлінськими рішеннями.

Функції повинні мати чітко визначений зміст, опрацьований
механізм здійснення і визначену структуру, в рамках якої



Функції водноресурсного менеджменту

80

завершується її організаційне відокремлення. Під змістом розуміють
дії, які повинні здійснюватися в рамках конкретної функції.

Зміст дій і функцій, здійснюваних у процесі управління, залежить
від типу організації (адміністративна, суспільна); розмірів і сфери її
діяльності (виробництво, освіта, торгівля, побутові послуги,
природоохоронна та екологічна діяльність); рівня керівництва в
управлінській ієрархії (вищий, середній або нижчий); ролі його в
середині організації (виробництво, маркетинг, фінанси, кадри) і
цілого ряду інших чинників.

Зміни розміру і типу організації не впливають на функції
управління, змінюється лише обсяг робіт з їх виконання. Так,
незалежно від розміру організації (мале підприємство, галузь), на
кожному з них виконується функція планування. В галузі або на
великому підприємстві її виконує плановий відділ, на невеликому –
один економіст, а у малих організаціях – один зі спеціалістів за
сумісництвом. У міру просування вгору від одного управлінського
рівня до іншого обсяг робіт з кожної окремої функції збільшується, у
звʼязку з чим зростає і чисельність працівників, які її виконують.
Таким чином, створюється єдина система органів з виконання кожної
функції менеджменту.

При поглибленні розподілу праці менеджмент як єдина функція
диференціюється, відбувається виділення і відокремлення
специфічних видів управлінської діяльності. Функцію виконує
визначена кількість працівників, кожний з яких у процесі щоденної
праці здійснює окремі види робіт. Правильне виділення функцій
дозволяє близькі та схожі за характером роботи обʼєднувати в одну
ланку управління. Це спрощує структуру і полегшує координацію
діяльності функціональних підрозділів апарату управління
підприємства, обʼєднання, галузі.

На основі складу й обсягу робіт за функціями визначають
раціональну побудову апарату управління (відділів, служб, секторів) і
чисельність спеціалістів за кожною функцією, розробляють
документи організаційного регламентування (положення про служби,
посадові інструкції тощо). Функціональний розподіл процесів
управління, їх класифікація мають вирішальне значення, оскільки
визначають цілі задачі і напрямки діяльності всього апарату
управління.
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Функції менеджменту залежно від завдань дослідження
поділяють за такими ознаками:

1.Змістом процесу управління:
- загальні або універсальні, які застосовуються для різних

процесів управління, оскільки виражають сутність
управління. Носіями цих функцій є вся управляюча система в
цілому;

- конкретні або спеціальні, які передають зміст управління.
Носіями цих функцій є частини системи, які мають
локальний, специфічний характер.

2.Належністю до сфер виробничо-господарської діяльності:
- у суспільному виробництві (функції управління промисло-

вістю, сільським господарством, транспортом);
- у сфері обігу (управління фінансами, торгівлею, матеріально-

технічним обслуговуванням тощо);
3.Змістом виконуваних робіт і операцій усередині функції

управління:
- загальне керівництво;
- спеціалізована діяльність;
- технічне обслуговування тощо.

4.Належністю до різних видів управлінської праці:
- виробничої;
- економічної;
- технологічної;
- організаційної тощо.

Загальні функції менеджменту – планування, організація і
координація, мотивація, облік і контроль є обовʼязковими для всіх
організацій. Разом з тим, планування, як функція управління,
забезпечує основу для інших функцій і вважається головною, а
функції організації, регулювання, мотивації, контролю і обліку
орієнтовані на виконання тактичних і стратегічних планів.

Планування – головна функція менеджменту, яка передбачає
прогнозування, визначення цілей, стратегії, політики і завдань певної
організації; означає свідомий вибір дії що робити, як, кому і коли.

Організація, як функція менеджменту, спрямована на
формування керуючих та керованих систем, а також звʼязків і
відношень між ними, забезпечуючи упорядкованість технічної,



Функції водноресурсного менеджменту

82

економічної, соціально-психологічної і правової сторін діяльності
кожного субʼєкта господарювання.

Мотивація – це процес спонукання працівників до
високопродуктивної діяльності для задоволення своїх потреб і
досягнення цілей організації.

Контроль – це система спостереження і перевірки відповідності
функціонування підприємства встановленим стандартам та іншим
нормативам, виявлення допущених відхилень від прийнятих рішень і
визначення причин їхнього невиконання.

Функції апарату управління, які залежать від особливостей
обʼєкта, яким управляють, мають назву спеціальних або конкретних.

6.2. Функції водноресурсного менеджменту
Водноресурсний менеджмент покликаний виконувати комплекс

функцій, кожна з яких зорієнтована на подолання специфічних
проблем водогосподарсько-екологічного характеру.

Функція водноресурсного менеджменту – вид діяльності,
зумовлений необхідністю розподілу праці та спеціалізацією у сфері
управління з метою ефективного розвʼязання комплексу
водогосподарсько-екологічних проблем.

Як і в теорії класичного менеджменту, у водноресурсному
менеджменті виокремлюють попереднє, оперативне і завершальне
управління.

До функцій попереднього управління належать: визначення мети,
прогнозування, планування (наприклад, мета водноресурсного
менеджменту організації – мінімізація технологічних втрат води).

До функцій оперативного управління належать: організування
(наприклад, виконання робіт, взаємодія, передача розпоряджень),
мотивування (стимулювання), координування дій.

Функціями завершального управління є: контроль, облік та аналіз.
Системний аналіз у водноресурсному менеджменті може передбачати
повторне встановлення мети, але значно вищого рівня, після аналізу
ситуації.

Отже, функції водноресурсного менеджменту охоплюють
сукупність видів діяльності, необхідних для управління процесами
використання та охорони водних ресурсів для потреб суспільства.

Дослідження практичних проблем суспільства свідчить, що
функції водноресурсного менеджменту конкретизуються в
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раціональному використанні водних та повʼязаних з ними ресурсів
(завперш – земельних), збереженні водних обʼєктів, що
охороняються, процесах нейтралізації стічних вод, дослідженні
санітарно- та еколого-гідрологічних причин захворюваності
населення тощо.

Для забезпечення виконання функцій ВРМ на основі дотримання
його принципів необхідно створювати міжнародні, національні,
корпоративні, громадські системи ВРМ. При цьому слід керуватися
такими науково-методичними засадами:

- розроблення, впровадження і функціонування систем ВРМ
мають ґрунтуватися на екологічних законах і принципах;

- методологія ВРМ має відповідати національним, глобальним
принципам гармонізації (теорія сталого розвитку);

- ВРМ мусить базуватися на світових та національних
стандартах і регламентах, методології системно-екологічного
підходу;

- функції ВРМ мають узгоджуватись із функціями адміні-
стративного управління;

- ВРМ слід реалізовувати відповідно до вимог його економічної
та соціальної ефективності;

- система ВРМ державних та приватних організацій потребує
єдиної системи інформаційного забезпечення та ін.

Враховуючи специфіку обʼєкта управління, основними
функціями водноресурсного менеджменту є:

- планування і прогнозування (розроблення, затвердження,
впровадження на практиці програм і проектів використання та
охорони водних ресурсів на основі системно-екологічного підходу;
передбачення негативних та кризових ситуацій);

- організація і координування (організація всіх видів робіт з ВРМ
на різних рівнях та в організаціях; організація виконання
запланованих рішень та дотримання нормативів; погодження
інтересів держави і бізнесу в галузі);

- контролювання (облік та статична звітність – планування,
ведення, оновлення, використання водного кадастру; формування і
аналіз статистичної звітності про водні ресурси; моніторинг –
проведення спостережень, збирання та оброблення інформації про
стан водних обʼєктів);
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- мотивування (проведення контролю за дотриманням водного
законодавства організаціями незалежно від форми власності та на
всіх рівнях; санкції за порушення водного законодавства; екологічне
виховання).

Загалом усі функції водноресурсного менеджменту можна
поділити на групи:

1) реалізація водного законодавства та контроль за його
дотриманням;

2) організація та проведення водоохоронних заходів;
3) узгодження інтересів держави, регіонів, бізнесу, громадськості

щодо охорони і раціонального використання водних ресрусів.
Виникнення і становлення теорії та практики водноресурсного

менеджменту відбувається на тлі загострення глобальних,
національних, місцевих водогосподарсько-екологічних проблем і
катастроф та спрямоване, насамперед, на їх системне розвʼязання,
стабілізацію ситуації, поліпшення якості життя. Водноресурсний
менеджмент розвивається на основі використання аналізу і синтезу
наукових досягнень людства у всіх сферах життя. Нині
водноресурсний менеджмент – це комплексний науковий напрям про
збалансовану екологічно безпечну взаємодію суспільства з
гідросферою та управління процесами, що відбуваються у системі
"людина – гідросфера".

Контрольні запитання та завдання
1. Що таке функція менеджменту? Назвіть відомі вам функції

менеджменту.
2. Опишіть систематизацію функцій менеджменту.
3. Розкрийте сутність загальних функцій менеджменту.
4. Назвіть функції попереднього, оперативного й завершального

управління у водноресурсному менеджменті.
5. Які основні функції водноресурсного менеджменту?
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РОЗДІЛ 7. ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ВОДНОРЕСУРСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

Як уже згадувалося, функція планування є однією з головних
функцій менеджменту. Вона реалізовується шляхом прогнозування,
визначення цілей, стратегії, політики і завдань певної організації,
структури чи галузі. В процесі планування визначається, що, як, кому
і коли робити.

Планування використання водних ресурсів набагато складніше,
ніж інших природних ресурсів, оскільки вони мають ряд характерних
особливостей, що зумовлюють взаємозалежність, взаємоповʼязаність
та різноманітність форм їх використання. Вони можуть безперервно
відновлюватися внаслідок колообігу води в природі. Відомо, що за 10
днів вся вода в атмосфері оновлюється, випадаючи на поверхню
Землі та океану. До того ж проблему ускладнює ще й нерівномірний
розподіл водних ресурсів по території і в часі та різноманітність форм
їх використання. Тому виникає необхідність комплексного підходу до
виконання різних господарських завдань у рамках єдиного водного
господарства країни.

План використання водних ресурсів, окрім загальних цифр, має
бути виражений ще й у конкретних схемах використання води, в
основі яких лежить рівняння водогосподарського балансу, тобто
співставлення потреб у водних ресурсах із їх наявністю. Нехтування
цими питаннями, як вказує В.Т. Турчинович, може призвести до
випадкових рішень і як наслідок – до невідповідності розташування
окремих обʼєктів щодо водних ресурсів певного регіону.

Нині планування у водноресурсному менеджменті передбачає,
насамперед, складання планів використання та охорони водних
ресурсів. Ці плани знаходять своє відображення у водогосподарських
балансах та схемах комплексного використання та охорони водних
ресурсів.
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7.1. Водогосподарські баланси
Водогосподарський баланс (ВГБ) – це кількісне зіставлення

обсягу водних ресурсів у річковому басейні чи на певній території
(прибуткова частина) з величиною сумарного необоротного
водокористування і обʼємом санітарного та спеціальних попусків
(витратна частина).

ВГБ мають велике значення у плануванні обсягів використання
водних ресурсів, яке є важливою передумовою для їх раціонального
використання. У результаті балансового розрахунку встановлюється
очікуваний резерв чи дефіцит води, а також кількість, характер і
строки здійснення заходів, необхідних для забезпечення водою
населення та різних галузей господарства.

Інформація ВГБ є такою ж важливою як показники балансів
сировинних ресурсів, палива, електроенергії, трудових ресурсів тощо,
які визначають масштаби розвитку і розміщення продуктивних сил на
території держави. Будь-який водогосподарський баланс
розрахований на наукове обґрунтування оперативного управління й
використання водних ресурсів для задоволення потреб населення та
господарства. За його допомогою оцінюється наявність і ступінь
використання вод. Кінцевою метою складання водогосподарського
балансу є встановлення надлишку чи дефіциту наявних водних
ресурсів для забезпечення водою існуючих або перспективних
споживачів; визначення вимог щодо заходів з регулювання і
перерозподілу стоку; економії та пошуку нових джерел води;
розробка заходів для розвитку і вдосконалення водного господарства
в цілому.

Для покриття виявленого дефіциту води (з урахуванням її якості)
розробляються відповідні заходи щодо обмеження розміщення
водоємких виробництв у даному басейні (на даній ділянці), зі
збільшення (відтворення) наявних водних ресурсів, а також
економного використання води.

Водогосподарський баланс є основною передумовою
менеджменту водних ресурсів і враховує:

- взаємозвʼязок і взаємозалежність водних ресурсів за кількістю
(обʼємом),  якістю та режимом у межах басейну річки в цілому
або певної її ділянки;

- мінливий характер стоку та його схильність до багаторічних,
сезонних і внутрісезонних коливань;
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- використання водних обʼєктів як приймачів стічних вод, які
зумовлюють зміни властивості води та необхідність
забезпечення санітарних норм у річці;

- комплексний характер використання водних ресурсів,
оптимізація розподілу яких необхідна в маловодні роки.

ВГБ можна скласти для будь-якої території – області,  регіону чи
річкового басейну. Як правило, у перших двох випадках їх складають
для потреб економіко-географічних досліджень; в останньому – для
фізико-географічних і потреб водного господарства.

Прибуткову частину балансу складають водні ресурси басейну,
витратну –  потреби у воді господарства,  віддача води у нижні
частини басейну. Результуюча частина балансу дає змогу встановити
забезпеченість водними ресурсами даного басейну чи їх дефіцит. На
їх основі оцінюється ступінь оптимальності використання водних
ресурсів та розробляються плани їх використання в умовах
експлуатації діючих водосховищ, даються рекомендації для
проведення певних водногосподарських робіт тощо.

ВГБ складаються для різних інтервалів часу –  від кількох годин
до декількох років і визначаються вони конкретними завданнями.
Залежно від проблеми, яка розвʼязується, і проміжку часу, за який
складається ВГБ, виділяють звітні, оперативні, планові і
перспективні баланси.

Звітні ВГБ – складова частина Державного водного кадастру
(ДВК)  і складаються щороку,  вони є одним з основних джерел
інформаційного забезпечення органів управління в галузі
використання і охорони водних ресурсів.

Оперативні ВГБ призначені для уточнення режимів водосховищ і
водогосподарських систем, а також для оперативного планування
розподілу води на найближчий період – місяць чи сезон.

Планові ВГБ призначені для перевірки збалансування приросту
потреб у воді  з згідно відповідними планами з наявністю водних
ресурсів.

Перспективні, або прогнозні, ВГБ розробляють у складі Схем
комплексного використання та охорони вод чи комплексної
водогосподарської системи на майбутні 15-20 років і призначені вони
для виявлення основних тенденцій розвитку господарства на
перспективу і можливостей задоволення його запитів за рахунок
ресурсів місцевого і транзитного стоку.
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Складання водогосподарських балансів передбачає реалізацію
таких завдань:

1. Кількісна і якісна оцінка поверхневих і підземних вод.
2. Встановлення величин безповоротних втрат води на основі

вимог різних водокористувачів.
3. Визначення обʼємів водних ресурсів, які можна надати

споживачам у природних умовах та при проведенні додаткових
заходів з регулювання стоку.

4. Встановлення вільних обʼємів водних ресурсів, що
залишаються в річці для їх використання за межами даної території.

При складанні ВГБ можна дотримуватися такої схеми:
1. Згідно із завданнями, що виконуються на основі ВГБ,

установлюються ділянки (частини) річкових басейнів, для яких
складатиметься баланс. Визначаються розрахункові періоди
(сучасний, найближча та віддалена перспектива). Добираються
інтервали часу, відносно яких розглядаються баланси (вони, як
правило, складаються для всіх місяців року і в цілому за рік).

2. Розробляються матеріали для прибуткової або ресурсної
частини ВГБ. Залежно від складу й особливостей водокористувачів і
значимості наміченого завдання встановлюється необхідна для
розрахунків серія різних за водністю років, найчастіше маловодного,
посушливого і гостропосушливого із розрахунковою забезпеченістю
відповідно 75, 90 і 95%, а за необхідності — багатоводний 5-10%. Під
розрахунковою забезпеченістю розуміють ймовірну кількість років у
відсотках від всього розрахункового періоду (як правило, це 100
років), протягом яких буде повністю забезпечена гарантована
водовіддача. При забезпеченості 90% із кожних 100 років 90 будуть
забезпечені водою, правда, не в календарному порядку, або ж це все
одно, що забезпечити гарантовану водовіддачу протягом 9 років із 10.
Розрахункова забезпеченість є однією з головних вихідних величин
при розробці ВГБ. Чим більше її значення, тим стійкішим і
надійнішим буде функціонування водогосподарського комплексу в
цілому чи його окремої ділянки. Від величини забезпеченості
залежать висота греблі, витрати насосних станцій, потужність ГЕС
тощо. Зниження забезпеченості призводить до обмежень подачі води
або енергії. Обґрунтувати розрахункову забезпеченість досить
складно, оскільки існує невизначеність екологічної та економічної
оцінки шкоди, заподіяної скороченням подачі води. Тому варто
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попередньо розглядати ряд варіантів забезпечення потреб у воді
певного обʼєкта, що дає змогу більш обґрунтовано встановлювати
величини розрахункової забезпеченості. На сьогодні норматив
розрахункової забезпеченості для задоволення потреб у воді
встановлюють різними методами, найчастіше календарним і методом
розрахунку за характерні роки відповідної забезпеченості по стоку.
При календарному методі використовують стік за багаторічний
період. Бажано щоби він містив багатоводну і маловодну фази, тобто
закінчений цикл водності. При використанні методу характерних
років визначають величини стоку у роки відповідної водності – 50,
75, 90 і 95-% забезпеченості. Як правило, частіше ВГБ складають для
гостропосушливого (95%) і посушливого (90%) років, рідше –
маловодного (75%) і середнього за водністю (50%). Для детальної
оцінки режимів найбільш несприятливих років (посушливого і
гостропосушливого) здійснюють аналіз їх стоку помісячно або
подекадно. За гостропосушливий або посушливий рік береться той,
що був зафіксований протягом багаторічного циклу гідрологічних
спостережень. Це так званий реальний рік. Прийнято вважати, що у
гостропосушливому році забезпечуються мінімальні запити
водокористувачів, а у маловодному, як правило, усі. Розрахункову
забезпеченість можна визначити із даних практики. Так, зокрема,
можливість задоволення потреб у воді можна встановлювати із
урахуванням розрахункової забезпеченості (за кількістю
бездефіцитних років в %) залежно від необхідної надійності
постачання водою споживачів – водопостачання населених пунктів і
промисловості – 95-99%, гідроенергетики – 75-95%, зрошення – 75-
85%, водного транспорту – 80-90%, рибного господарства – 75-95%.
Ці цифри наближені, їх можна коректувати у кожному конкретному
випадку залежно від масштабу даного водогосподарського обʼєкта і
його значення.

У разі необхідності детально дослідити умови водозабезпечення
користувачів, ВГБ складаються за хронологічними календарними
рядами. Тривалість рядів може охоплювати кілька десятиліть або
низку років, які досить повно відображають особливості режиму
стоку виділених ділянок річкового басейну.

При складанні балансу стік приводиться до природного, не
порушеного господарською діяльністю, стану його формування.
Зміни,  що вносяться у режим річкового стоку існуючими
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водосховищами, враховуються у прибутковій частині ВГБ на основі
даних про фактичну їх роботу відповідно до затверджених правил
експлуатації.

У прибутковій частині ВГБ враховуються також водні ресурси,
які надходять з інших басейнів (наприклад, каналами або
водоводами) чи потрапляють у річку вище створів, що розглядають, у
вигляді скидних вод (колекторно-дренажні, шахтні, стічні та ін.). При
розгляді перспективних розрахункових періодів додаткові водні
ресурси, які надходитимуть за рахунок перекидання стоку з інших
басейнів, приймаються на основі затверджених проектів. Проте в
більшості випадків виконання завдань про необхідність додаткових
водних ресурсів відбувається при складанні схем комплексного
використання й охорони водних ресурсів.

До прибуткової частини ВГБ зараховують лише ті підземні води,
які не звʼязані з поверхневими.

3. Розробляється видаткова частина ВГБ, де враховуються
потреби у воді не лише користувачів,  які знаходяться у межах
басейну,  але й тих,  що перебувають за його межами і
забезпечуватимуться водою з даного басейну. Враховуються також
витрати, необхідні для збереження річок як елементів природного
ландшафту, підтримання в них сприятливих гідрохімічного і
гідробіологічного режимів тощо.

Підсумкова частина ВГБ дає змогу встановити, наскільки
задовольняють чи не задовольняють водні ресурси потреби
водокористувачів.

При складанні ВГБ можливі різні варіанти виконання одних і тих
же завдань. При виборі остаточного варіанта слід памʼятати про
особливу відповідальність за прийняття рішення у звʼязку з високою
вартістю більшості водогосподарських споруд, тривалістю термінів їх
експлуатації і складністю внесення суттєвих змін до обраної
водогосподарської системи. Особливість водних ресурсів полягає в
тому, що плани їх використання у складі водогосподарських систем,
баланси і схеми повинні враховувати більш віддалену перспективу,
ніж це звичайно прийнято при використанні інших ресурсів. Окрім
того, слід мати на увазі, що на практиці водні ресурси і їх споживачі
мають нерівномірне територіальне розміщення, що призводить до
виникнення дефіциту перших.
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ВГБ складають із врахуванням перерозподілу водних ресурсів
між водо-користувачами по всій довжині річок. Тому гідрологічні та
гідравлічні характеристики певних ділянок річки, для якої
складається баланс, повинні бути узгоджені між собою.

При розрахунках ВГБ необхідні дані про безповоротні втрати та
їх зміни залежно від часу й удосконалення системи промислового і
сільськогосподарського виробництва. ВГБ обовʼязково слід
узгоджувати з варіантами розміщення продуктивних сил, особливо в
маловодних районах. Важливо взяти до уваги наявність корисних
копалин, ґрунтові і кліматичні умови для сільського господарства,
транспортні звʼязки та інші фактори. Для оцінки ефективності
використання води доцільно застосовувати такі економічні
показники, як валовий доход чи валовий продукт, що припадають на
одиницю обʼєму води. З цією ж метою варто знати не тільки розміри
водоспоживання і безповоротних втрат, але й мати дані про ступінь
впливу різних видів водокористування на якість водних ресурсів. До
безповоротних втрат відносять стічні води, якщо немає можливості їх
повторного використання в даному районі. Також визначають
додаткові обʼєми чистої води, необхідної для розведення стічних вод.

Вихідними матеріалами для складання ВГБ є дані Державного
водного кадастру, Державного обліку вод та їх використання,
статистичні звіти про сучасний стан і плани перспективного розвитку
окремих галузей і економіки в цілому. При складанні ВГБ необхідно
враховувати також фізико-географічні особливості річкових басейнів
чи водогосподарських районів, взаємозвʼязки між поверхневими і
підземними водами та їх нестабільність, якість води, вплив
господарської діяльності на елементи гідрологічного режиму і
зокрема на водні ресурси, економічні особливості, які зумовлюють
специфіку вимог до кількісних, якісних та інших характеристик
водних ресурсів.

Отже, ВГБ є відображенням складної взаємодії водних ресурсів,
які формуються під впливом природних і антропогенних факторів, та
потреб у воді, що визначаються економічними, технологічними та
соціальними факторами. Їх правильне зіставлення вимагає ретельного
аналізу й узагальнення гідрологічних, водогосподарських та
економічних показників і характеристик.

Розробка водогосподарських балансів – одне з основних завдань
Держводгагентства України.
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7.2. Схеми комплексного використання і охорони водних
ресурсів

При вирішенні питань раціонального використання й охорони
водних ресурсів, особливо при їх обмеженості, важливе значення має
складання схем комплексного використання й охорони водних
ресурсів. Це – основний плановий документ, який дає змогу найбільш
правильно розподілити водні ресурси між водокористувачами,
намітити необхідні водогосподарські заходи, врахувати водний
фактор при розміщенні продуктивних сил і розвʼязати інші проблеми,
що необхідно здійснити для задоволення перспективних потреб у
воді населення і всіх галузей господарства, а також для охорони вод і
запобігання їхній шкідливій дії.

Схеми комплексного використання водних ресурсів є
матеріальним вираженням ВГБ річкових басейнів. У них відображені
обʼєкти, що потребують води; джерела, шляхи та методи їх подачі.
Саме тому ВГБ є основою будь-якої схеми,  а складання балансу –
початковий етап її розробки, без якого остання не має сенсу.

Схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів
розробляються на основі всебічної науково-технічної та економічної
оцінки водних ресурсів, стану їх використання, перспективних планів
розвитку економіки і водогосподарських балансів.

Залежно від призначення і ступеня деталізації розробок
складаються генеральна, басейнові і територіальні схеми
комплексного використання й охорони водних ресурсів.

Генеральна схема розробляється для визначення принципових
напрямів розвитку водогосподарського комплексу країни; басейнові –
для басейнів річок та інших водних обʼєктів на основі генеральної
схеми; територіальні – для економічних районів і адміністративних
областей на основі генеральної та басейнових схем.

Генеральна схема розробляється на віддалену перспективу (20-30
років) з поділом на окремі періоди. Ця схема, зберігаючи принципові
положення, має систематично уточнюватись і поглиблюватись.
Порядок розробки її встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Басейнові та територіальні схеми комплексного використання й
охорони водних ресурсів складаються на менші періоди, в них
накреслюються першочергові обʼєкти для будівництва. Спорудження
водогосподарських обʼєктів, не передбачених схемами, допускається
лише в разі виникнення якихось незвичайних ситуацій у розвитку та
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розміщенні продуктивних сил і за умови обовʼязкової увʼязки їх із
басейновими схемами.

Накреслені в схемах заходи мають забезпечувати найефектив-
ніше для галузей господарства використання вод (з урахуванням
першочергового задоволення потреб у воді населення) шляхом
регулювання стоку, вжиття заходів для економного витрачання води і
припинення скидання неочищених стічних вод. Необхідно також
унеможливити виникнення диспропорцій між потребами у воді та
реальною спроможністю їх задоволення, не допустити забруднення,
засмічення і виснаження ресурсів природних вод.

Схеми комплексного використання водних ресурсів найбільших
річок України (Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Тиси та ін.)
розроблялися здавна. Проте підготовчі роботи зі складання першої
генеральної схеми комплексного використання й охорони водних
ресурсів України було розпочато лише у 1960 p., а сама схема
складена протягом 1963-1965 pp. Генеральна схема надала
можливість виконувати такі завдання:

• оцінка поверхневих і підземних водних ресурсів стосовно
окремих річкових басейнів, економічних районів і адміністративних
областей;

•  виявлення й урахування впливу господарської діяльності на
режим водних обʼєктів;

•  зʼясування основних вимог до води різних галузей народного
господарства для різних періодів їхнього розвитку і з урахуванням
змін у використанні вод (повторне і послідовне використання);

•  узгодження запитів окремих водокористувачів між собою і
виділення серед них тих, які найефективніше і ощадливіше
використовуватимуть воду;

•  розробка перспективних водогосподарських балансів, виділення
на їх основі районів,  які мають надлишок водних ресурсів чи мають
найбільший дефіцит у них;

•  визначення головних обʼєктів водогосподарського будівництва
як на найближчу, так і на віддалену перспективу; прогнозування
якості водних ресурсів з урахуванням усіх намічених
водогосподарських заходів;

•  встановлення сум капітальних вкладень, необхідних для
виконання плану водогосподарського будівництва на окремих етапах
його здійснення;
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•  розробка на основі складених водогосподарських балансів
пропозиції про оптимальне розміщення промислових обʼєктів,
транспортних вузлів і меліорованих сільськогосподарських площ;

•  визначення основних заходів з охорони водотоків і водойм від
забруднення, очищення та знешкодження стічних промислових і
комунальних вод;

•  оцінка можливих змін природних умов у районах, де планується
проведення значних водогосподарських заходів;

•  обґрунтування необхідних найважливіших проектно-пошукових
та науково-дослідних робіт і визначення складу їх виконавців.

Генеральна схема уточнювалась і доповнювалась, але завжди
залишалась основою для вжиття заходів, спрямованих на раціональне
використання й охорону водних ресурсів.

Нова генеральна схема комплексного використання й охорони
водних ресурсів України складена Укрдіпроводгоспом (нині
Укрводпроект) у 1990 р. на період до 2010 р.

Басейнові та територіальні схеми, складені для багатьох річок
України, в тому числі й малих, на строк 10-20 років із подальшим
уточненням і доповненням, містять: кількісні характеристики
поверхневих і підземних водних ресурсів, їх режим та використання;
дані про розміщення галузей господарства, їх вимоги до кількісних і
якісних характеристик водних ресурсів; основні заходи з охорони
вод, запобігання або ліквідації їх забруднення та виснаження. В цих
схемах передбачено необхідні заходи для задоволення водою
водокористувачів у перспективі та розраховуються водогосподарські
баланси, на основі яких встановлюється дефіцит або надлишок
водних ресурсів для конкретних річок чи регіонів.

Схеми комплексного використання й охорони водних ресурсів
розробляються Держводагентством України (як основним
замовником) разом із іншими водогосподарськими та
водоохоронними організаціями й установами.

На основі схем комплексного використання й охорони водних
ресурсів, водного кадастру і даних державного обліку вод
розробляються державні, міждержавні та регіональні програми
використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів, мета яких
– задоволення потреб населення та галузей економіки у воді,
збереження, раціональне використання й охорона вод, запобігання їх
шкідливій дії.
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7.3. Державне планування раціонального використання й
охорони водних ресурсів

Раціонально використовувати водні ресурси важко, якщо немає
заздалегідь складеного плану. Тому і держава, і окремі
водокористувачі мають планувати раціональне використання водних
ресурсів, стосовно їх сучасного стану та потреб у майбутньому.

У державному масштабі планування раціонального використання
й охорони водних ресурсів здійснюється у вигляді комплексних
державних програм, планів міністерств, відомств, підприємств і
організацій (державна і колективна власність) та інших
водокористувачів. Зокрема, пропозиції щодо комплексних державних
програм реалізації економічної державної політики (з урахуванням
водного чинника), довгострокових прогнозів розвитку водного
господарства, сільськогосподарського водопостачання, меліорації
земель, виробничої бази розробляє Мінекономіки України і
Держводагентство України.

Планування використання й охорони водних ресурсів –
невідʼємна ланка системи управління водним господарством, яка має
забезпечувати науково обґрунтований розподіл вод між
водокористувачами з урахуванням першочергового задоволення
питних і побутових потреб населення, охорону вод і запобігання їхній
шкідливій дії.

Державне планування раціонального використання й охорони
водних ресурсів у нашій країні проводиться з 1975 р. Раніше
нагальної потреби в цьому не було, оскільки масштаби впливу
господарської діяльності на навколишнє середовище були порівняно
незначні, а негативні явища та диспропорції в природокористуванні
згладжувались або помʼякшувалися внаслідок саморегулювання
природних систем. Склад і характер окремих природоохоронних
заходів планувались і здійснювались галузевими міністерствами та
відомствами, місцевими Радами відповідно до вимог санітарних
правил, технічних умов, державних стандартів та інших нормативів.

Проте в останні десятиріччя характер взаємодії суспільства і
природи змінився. Вплив людини на елементи природного
середовища, особливо на водні ресурси, за масштабами,
інтенсивністю та складністю зіставляється з геологічними процесами.
В таких умовах природа неспроможна відновлювати порушену
екологічну рівновагу, відтворювати вилучені в неї ресурси.
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Перевантаження, яких зазнає природа, та несприятливі наслідки
впливу господарської діяльності на окремі її елементи негативно
позначаються на умовах суспільного виробництва та на стані
здоровʼя людей. Тому держава вимушена виділяти все більші ресурси
на попередження та подолання негативних наслідків впливу
господарської діяльності на природне середовище, на охорону і
відтворення її ресурсів.

За таких умов великого значення набуло комплексне
природоохоронне планування, оскільки ізольовані, локальні заходи,
які проводилися раніше, не відповідали зростаючим вимогам охорони
природи і раціонального використання природних ресурсів.

Основними показниками планування раціонального
використання й охорони водних ресурсів є водокористування,
водовідведення, введення в дію споруд для очищення стічних вод,
пристроїв для збирання нафти, сміття, інших забруднювачів.
Показники наводяться у розрізі галузей господарства за басейновим
принципом з переходом до територіальних адміністративних
підрозділів. При визначенні планових завдань вихідним показником є
обʼєм водокористування, який зумовлює обʼєм стоків, склад і
потужність очисних споруд, потребу в капіталовкладеннях тощо.

Обʼєм води, яка забиратиметься з водотоків і водойм,
розраховується окремо для населення, промисловості, сільського
господарства, комунальних та інших підприємств, зрошувального
землеробства. Такий підхід зумовлений диференціацією норм і
якісного стану використаної води, локалізацією очистки стічних вод.

Розмір водокористування встановлюється на основі запланованих
обʼємів промислового виробництва, площ зрошуваних земель,
чисельності населення тощо та укрупнених норм витрачання води на
одиницю продукції, зрошувальної площі, на одну людину і т. д.

При складанні плану враховуються тенденції розвитку окремих
галузей, динаміка чисельності населення і норми використання води в
розрахунку на душу населення, а також фактори, що зумовлюють
відносне скорочення використання води (перехід на безводне і
маловодне виробництво, замкнуті системи, повторне використання
технічної води, використання забруднених стічних вод та ін.).

Показник повного відбору води всіма користувачами
доповнюється розрахунком необоротного водокористування. За
показниками загального і необоротного водокористування планується
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обʼєм водовідведення, в тому числі забруднених стоків, які
підлягають очищенню.

Водовідведення, як і водокористування, планується в межах
річкових басейнів, регіонів, міст і промислових центрів за галузями
національного господарства.

Необхідність виділення окремих водокористувачів зумовлюється
різновидністю складу і концентрацією забруднень у скидних стічних
водах. Найдоцільніше роздільне очищення промислових і побутових
стічних вод. Суміщене очищення виправдане лише в разі
ідентичності стоків або за незначної кількості промислових
забруднень. Характер же забруднень визначає вид очищення
(біологічне, хімічне, механічне чи інше), його технологію та
величину капітальних затрат.

При плануванні охорони і раціонального використання водних
ресурсів враховуються нормативи якості води, оскільки вони значною
мірою визначають розміри затрат.

Контрольні запитання та завдання
1. Які види робіт передбачає планування у водноресурсному

менеджменті?
2. Розкрийте сутність поняття водогосподарського балансу. Яке

його призначення?
3. Охарактеризуйте основні види водогосподарських балансів.
4. Опишіть алгоритм складання водогосподарського балансу.
5. Назвіть джерела даних формування ВГБ.
6. Охарактеризуйте сутність та призначення схем комплексного

використання і охорони водних ресурсів.
7. Вкажіть основні відомі вам типи схем комплексного

використання і охорони водних ресурсів.
8. Поясність необхідність та актуальність державного

планування раціонального використання й охорони водних
ресурсів.

9. Назвіть та охарактеризуйте основні показники державного
планування раціонального використання й охорони водних
ресурсів.
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РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВОДНОРЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

8.1. Організаційна структура державного водноресурсного
менеджменту

Водні ресурси в Україні є загальнонародною власністю. Народ
здійснює управління ними через Верховну Раду, яка проводить
законодавче регулювання водних відносин, визначає основні
напрямки державної політики в цій галузі, розпоряджається водним
фондом України. Верховна Рада створює законодавчу базу, яка є
основою для державного, виробничого та суспільного менеджменту
водних ресурсів у рамках виконавчої влади.

Водним кодексом визначено компетенцію державних органів у
галузі управління і контролю за використанням, охороною вод та
відтворенням водних ресурсів, у тому числі Кабінету Міністрів
України,  Міністерства екології та природних ресурсів України та
Державного агентства водних ресурсів. Найважливішим органом
виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який реалізує
державну політику в галузі управління і контролю за використанням
та охороною вод і відтворенням водних ресурсів, координує дії всіх
виконавчих структур у цій галузі та розмежовує їх повноваження
через затвердження відповідних положень про дані структури.
Повноваження в галузі управління і контролю за використанням та
охороною вод надані Міністерству екології та природних ресурсів
України, Держводагентству та іншим органам державної влади.

Сучасна організаційна структура державного водноресурсного
менеджменту в Україні зображена на рис. 8.1.

Переваги подібної організаційної форми полягають в тому, що
вона охоплює комунікації між субʼєктами і обʼєктами управління як
по вертикалі, так і по горизонталі. Лінійні структури характеризують,
насамперед, ієрархію рівнів управління і базуються на принципах
передачі повноважень зверху вниз. При цьому чим вищий орган
управління, тим у нього більше повноважень. Якісно не відрізняють
систему управління водним господарством від інших господарських
структур її горизонтальні звʼязки. Держводагентство взаємодіє з
Міністерством охорони здоровʼя, з Міністерством транспорту, з
Міністерством економіки, з Міністерством аграрної політики тощо.
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Однак у відносинах між ними з приводу використання водних
ресурсів відсутні як відносини прямої адміністративної залежності,
так і товарообмінні відносини.

Рис. 8.1. Організаційна структура державного водноресурсного
менеджменту в Україні
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Міністр екології та
природних ресурсів

Державне агентство
водних ресурсів

Міністерство екології та
природних ресурсів

Міністерство охорони
здоров’я

Державний комітет
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архітектури та житлової
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Взаємодія між цими структурами не базується ні на матеріальній
відповідальності, ні на адміністративній відповідальності. За
виконання взаємних зобовʼязань вищезгадані міністерства
відповідають тільки перед органом вищого рівня – Кабінетом
Міністрів України.

З цієї причини одним із пріоритетних напрямків удосконалення
організаційної системи водноресурсного менеджменту виступає
налагодження ефективних горизонтальних звʼязків між різними
міністерствами, а також максимально можливе розширення ринкових
відносин у взаємодії між ними, що передбачене концепцією
інтегрованого водноресурсного менеджменту. Чим вищі темпи
приватизації, тим більше можливостей для формування повноцінного
ринкового середовища та її використання з метою підвищення
ефективності управління.

Принципова схема поєднання вертикальних і горизонтальних
комунікаційних звʼязків подана на рис. 8.2.

Державний водноресурсний менеджмент здійснюється за
басейновим принципом на основі державних, міждержавних та
регіональних програм використання й охорони вод. Ці програми
також є формою забезпечення горизонтальних комунікацій і
розробляються з метою здійснення цілеспрямованої і ефективної
діяльності щодо задоволення потреб населення та галузей економіки
у воді, збереження, раціонального використання і охорони вод,
запобігання їх негативного впливу. Державні, міждержавні та
регіональні програми використання і охорони вод та відтворення
водних ресурсів розробляються на основі даних державного обліку
вод, водного кадастру, схем використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів.

Державне управління обʼєктами і спорудами, що збудовані для
регулювання й перерозподілу стоку, транспортування водних
ресурсів до міст, промислових центрів та окремих великих
споживачів води здійснюється Державним агентством водних
ресурсів. З решти видів діяльності принцип єдиноначальності
порушується. Так, управління обʼєктами водозабезпечення та
водопостачання населених пунктів, промислових, інших підприємств
здійснюється Держводагентством, Міністерством економіки,
Міністерством палива та енергетики.
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Кабінет Міністрів України

Міністр екології та природних ресурсів

Постійна урядова комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Штаб цивільної оборони України

У
пр

ав
лі

нн
я

гі
др

ом
ет

ео
ро

ло
гі

ї
Д

ер
ж

ав
но

їс
лу

ж
би

зн
ад

зв
ич

ай
ни

х
си

ту
ац

ій

Держводагентство

М
ін

іс
те

рс
тв

о
ек

ол
ог

ії
та

пр
ир

од
ни

х
ре

су
рс

ів
У

кр
аї

ни

М
ін

іс
те

рс
тв

о
об

ор
он

и
У

кр
аї

ни

Управління
магістральних

каналів
Басейнові водогосподарські обʼєднання

Республіканський комітет
АР Крим по

водогосподарському
будівництву та
зрошуваному
землеробству

Облводгоспи

Республіканській комітет
АР Крим з охорони

навколишнього
природного середовища

Місцеві органи Міністерства екології та природних
ресурсів України

Головне управління
Державної служби з

надзвичайних ситуацій
України в АР Крим

Обласні управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій
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Рис 8.2. Функціональна схема взаємодії Держводагентства України з
урядом, іншими міністерствами та підвідомчими підрозділами

Подальша дифузія управлінських структур зумовлює
розходження інтересів учасників, появу суперечностей між ними,
посилення відцентрових тенденцій. Це негативно відбивається як на
результативності управління, так і на майбутньому стані водного
господарства.

Оскільки водні ресурси визначають розвиток економіки держави
та її продуктивних сил, важливо передбачити зміни, що можуть
статися у водному господарстві і під їх впливом у природно-
господарських комплексах через 20-30 років. Відомо, що
водогосподарське будівництво потребує значних капіталовкладень і
часу для його завершення, а строки експлуатації гідротехнічних
споруд сягають багатьох десятків років. Це зумовлює суттєву
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відмінність матеріальної бази водного господарства від матеріальної
бази інших галузей економіки. Тут абсолютно переважає пасивна
частина основних виробничих фондів, що визначає специфічні форми
управління водним господарством. Цей момент необхідно
враховувати і при визначенні стратегічних напрямків їх
вдосконалення.

У даний час виділяють два найбільш застосовувані напрямки
удосконалення системи управління водним господарством:

1.Управління водогосподарських комплексом у басейнах річок
виконується як відомствами, так і адміністративно-
територіальними управліннями. Завдання полягає в тому, щоб
перевести систему управління водними ресурсами на
басейновий принцип, як це передбачено Водним кодексом
України, створити інститути колективного управління
водокористуванням, впровадити нові економічні важелі,
децентралізувати управління. Подібна система функціонує у
Франції, частково у Німеччині та інших країнах.

2.Підвищення ефективності існуючої системи шляхом
упровадження сучасних інформаційних технологій, зокрема,
автоматизованої системи управління водогосподарських
комплексом та контролю, яка б інтегрувала у собі сучасні
досягнення в галузі водного господарства і навколишнього
середовища, зокрема, впровадження різноманітних
телеметричних та дистанційних вимірювальних засобів на
стаціонарних і мобільних носіях, програмного й математичного
забезпечення, засобів обчислювальної техніки та компʼютерних
мереж передачі одержаної інформації.

При управлінні водними ресурсами басейнів річок важливе
своєчасне прийняття ефективних управлінських рішень на основі
аналізу різноманітних ситуацій, що складаються внаслідок
гідрологічних, радіологічних та інших чинників. Для цього керівник
на основі оперативно одержаних відомостей і умов, що склалися, за
допомогою доступу до банку даних та виконаних розрахунків, планує
послідовні дії щодо раціонального розподілу водних ресурсів.

Удосконалення управління водним господарством залежить,
зокрема, від поступового розвитку ринкових відносин і їх
інтенсифікації, від проникнення в галузь новітніх технологій, від
чинників глобалізації економіки, яка стимулює входження України в
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систему широкогосподарських звʼязків та її участь у сучасних
інтеграційних процесах.

Конкретним проявом тут виступає участь прикордонних регіонів
у транскордонних міжнародних проектах, які дозволяють досягати
сумісності систем управління водним господарством держав, що
входять до них, та просуватися у бік європейських норм і стандартів.
У результаті частина органів управління водним господарством
країни стає складовою єдиної міжнародної системи управління. Ці
тенденції цілком закономірні, оскільки проблеми водного
господарства носять екстериторіальний характер і потребують
аналогічних підходів до їх розвʼязання. Управління дедалі більше
набуває міжнародного характеру.

8.2. Організація управління водогосподарським комплексом у
басейнах річок

Згідно з діючим Водним кодексом України, державне управління
в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
здійснюється, як уже згадувалося, за басейновим принципом на
основі державних, міждержавних та регіональних програм.
Практично ж у сучасних умовах управління водогосподарським
комплексом у басейнах річок виконується як відомствами, на балансі
яких перебувають гідротехнічні споруди, так і адміністративно-
територіальними управліннями.

Безумовно, така розпорошеність у підпорядкуванні
гідротехнічних споруд між багатьма відомствами, неузгодженість
функцій регулювання і контролю за використанням та відведенням
водних ресурсів ускладнює систему управління водогосподарським
комплексом і потребує реформування на основі басейнового
принципу, як це передбачено Водним кодексом України; створення
інститутів колективного управління водокористування;
впровадження нових економічних важелів, децентралізацію
управління тощо. Подібна система понад 25 років функціонує у
Франції. Басейновий принцип управління частково прийнятий у
Німеччині та інших країнах Європи, що дало змогу за короткий час
(5-6 років) поліпшити основні якісні показники води таких
забруднених річок, як Майн і Рейн.
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Основні принципи водноресурсного менеджменту в басейнах
річок:

1. Управління здійснюється не адміністративною територією, а
річковим басейном. Басейновий принцип управління ґрунтується на
реально діючих взаємозвʼязках та єдності поверхневих і підземних
вод у межах річкового басейну. При цьому управління водними
ресурсами здійснюється не як з виміряним один раз обʼємом або
фізичним тілом, а як з речовиною, що багаторазово використовується,
тобто це управління складною водообмінною системою, з її
основними характеристиками, включно з багатогалузевою
структурою водокористування, складом води, середовищем,
екологічним станом тощо.

2.Управління водними ресурсами басейну річки на кінцевому
етапі здійснюється колективно на двох рівнях управління –
законодавчому і виконавчому. Перший реалізується шляхом
створення басейнової ради, другий – створенням агентства води або в
наших умовах басейнового водогосподарського обʼєднання (БВО).

Ради і агентство (БВО)  –  головні структури в системі
колективного управління водними ресурсами річок басейну
(можливо, кількох невеликих басейнів).

Басейнова рада виступає законодавцем з усіх водних проблем
басейну і являє собою невеликий справжній "парламент води" у
складі відповідальних представників водогосподарських організацій,
водокористувачів, місцевої адміністрації та представників населення.
Члени ради призначаються адміністрацією, вибираються населенням
або рекомендуються організаціями.

Рада проводить водогосподарську політику в рамках
національних програм з метою захисту водних ресурсів басейну від
виснаження і забруднення, забезпечення функціонування
господарства та природного середовища; вона ж затверджує програму
дій агентства (БВО) і кошториси витрат.

Національні міністерства і відомства, місцева адміністрація не
повинні втручатися в дії ради та агентства, а навпаки, мають
створювати умови для забезпечення реалізації їх планів.

Агентство води (БВО) є виконавцем рішень ради. Воно
зобовʼязане стежити за станом річок, усіма споживачами води і
забезпечувати увʼязку водоспоживання та водовідведення з
проблемами охорони водних джерел.
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Головне в діяльності агентства (БВО) – виробнича та фінансова
допомога у виконанні організаціями агентства окремих видів робіт,
окремих проектів, кредитування на пільгових умовах інших
підрядних організацій, які виконують водогосподарські роботи.

3.Управління водними ресурсами здійснюється за допомогою
нових економічних важелів, зокрема, запровадженням плати за
використання води та її забруднення. Всі кошти повинні надходити
до агентства й використовуватися на поліпшення якості води та
екологічного стану річок басейну, водозабезпечення населення і
проведення інших заходів.

Для кожного басейну треба розробити науково обґрунтовану
програму збереження та поліпшення водно-екологічного стану на
перспективу (5-10 років) і затвердити її на басейновій раді. Потім ця
програма реалізується агентством води (БВО). Важливо, щоб кошти,
які надходять за воду, не оподатковувалися й не витрачалися на інші
цілі, крім водогосподарських проблем у басейні.

4.Децентралізація управління. Вода є державною власністю,
національним багатством народу, а отже, жителі країни, басейну
мають право користуватися нею. Виходячи з цього, управління
водокористування має здійснюватися колективно, тобто
керівництвом агентства і місцевою адміністрацією. Держава ж
забезпечує вирішення тільки національних питань.

5.Впровадження принципу “Розподіл відповідальності”, згідно з
яким кожний державний орган чи особа є водночас власником і
відповідачем за стан водного обʼєкта в частині, що йому належить.
Цей орган зобовʼязаний дотримуватися правил та виконувати
програми розвитку водного обʼєкта, відповідати за нього перед
агентством води (БВО).

Обласні природоохоронні органи, що діють під керівництвом
адміністрації (держави), виконують контрольно-податкові функції.
Міські служби здійснюють виробничу й економічну діяльність із
забезпечення питною водою, очищення стічних вод,
водогосподарського упорядкування території населених пунктів і
несуть відповідальність перед адміністрацією та агентством води
(БВО).

Упровадження зазначеної системи управління водними
ресурсами басейнів річок у нашій державі дещо змінює функції і
структурну схему управління Державного агентства водних ресурсів
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України, зокрема щодо забезпечення виконання національних
програм і конкретних важливих для країни обʼєктів розвитку водного
господарства та охорони водних ресурсів, розробки економічних
водогосподарських методик, удосконалення взаємозвʼязків між БВО і
різними групами водокористувачів, виробничої діяльності великих
водогосподарських обʼєктів тощо.

У структурній схемі управління Держводагентства БВО
(агентства води) стануть основною опорною ланкою в управлінні
водними ресурсами і водогосподарським комплексом. Разом з тим,
вони виконуватимуть функції робочого органу басейнової ради,
сфера діяльності якої має бути визначена у законодавчому порядку.

8.3. Державне агентство водних ресурсів України та його
функції

Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну
політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної
меліорації земель, управління, використання та відтворення
поверхневих водних ресурсів.

Держводагентство у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, указами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та
законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства.

Основні завдання Держводагентства:
1) реалізація державної політики у сфері управління,

використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку
водного господарства і меліорації земель та експлуатації державних
водогосподарських обʼєктів комплексного призначення,
міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем;

2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування
державної політики у сфері розвитку водного господарства та
гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів.

Держводагентство згідно з покладеними на нього завданнями:
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1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств
та в установленому порядку подає їх Міністрові екології та
природних ресурсів;

2) видає, анулює, здійснює переоформлення дозволів на
проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на
землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж
морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах,
лиманах та територіальному морі) і видає їх дублікати;

3) надає висновки дозвільним органам щодо можливості видачі
дозволу на спеціальне водокористування;

4) розробляє та бере участь у виконанні державних цільових
програм з питань водного господарства, меліорації земель,
управління, використання та відтворення поверхневих водних
ресурсів;

5) забезпечує задоволення потреб населення і галузей економіки
у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення
пріоритетів розвитку водного господарства та гідротехнічної
меліорації земель;

6) розробляє та встановлює режими роботи водосховищ
комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів,
затверджує правила їх експлуатації;

7) встановлює режими роботи водосховищ та ставків, наданих у
користування на умовах оренди;

8) затверджує правила та встановлює режим експлуатації
загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем,
забезпечує їх дотримання;

9) здійснює контроль за дотриманням режимів роботи
водосховищ, водогосподарських систем і каналів;

10) аналізує та узагальнює звіти водокористувачів щодо
використання водних ресурсів, перевіряє їх достовірність;

11) проводить моніторинг технічного стану меліоративних
систем та гідротехнічних споруд підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери його управління;

12) проводить моніторинг якості вод у контрольних створах у
районах основних водозаборів комплексного призначення,
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водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського
водопостачання;

13) забезпечує функціонування системи державного
моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і
гідрохімічних спостережень на водних обʼєктах комплексного
призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських
системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, у
зонах впливу атомних електростанцій;

14) проводить моніторинг меліоративного стану зрошуваних та
осушуваних земель,  а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних
систем;

15) проводить моніторинг водних обʼєктів за радіологічними
показниками на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення;

16) проводить моніторинг за переформуванням берегів;
17) проводить кризовий моніторинг водних обʼєктів;
18) здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення

поверхневих вод та догляду за ними;
19) погоджує межі зон санітарної охорони водних обʼєктів;
20) погоджує договори оренди та паспорти водних обʼєктів;
21) погоджує створення на річках та у їх басейнах штучних

водойм і водопідпірних споруд;
22) погоджує проекти щодо розмірів та режиму користування

смуг відведення;
23) здійснює у межах повноважень, передбачених законом,

разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання
надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней,
забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;

24) забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню
та аваріям на гідротехнічних спорудах загальнодержавних і
міжгосподарських меліоративних систем, а також з ліквідації
наслідків аварій на таких спорудах;

25) здійснює заходи, повʼязані із запобіганням шкідливій дії
вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист
сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

26) організовує виконання робіт, повʼязаних з мінімізацією
наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від
підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту
сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
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27) розробляє схеми комплексного використання та охорони
водних ресурсів, формує довгостроковий прогноз водогосподарських
балансів, бере участь у вирішенні питань, повʼязаних з міждержавним
розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;

28) забезпечує з урахуванням галузевих особливостей
проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від
шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем
водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних
споруд і каналів, меліоративних систем та окремих обʼєктів
інженерної інфраструктури, водогосподарських обʼєктів
багатоцільового використання;

29) проводить галузеву експертизу проектно-кошторисної
документації на будівництво (реконструкцію) окремих обʼєктів
інженерної інфраструктури меліоративних систем;

30) забезпечує експлуатацію державних водогосподарських
обʼєктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних
і осушувальних систем, а також забезпечує проведення планово-
запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;

31) розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо
основних напрямів розвитку гідротехнічної меліорації земель та
використання меліорованих угідь;

32) розробляє та подає Мінекології пропозиції щодо
розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з
проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських
обʼєктів і меліоративних систем;

33) здійснює управління обʼєктами державної власності, які
належать до сфери управління Держводагентства;

34) забезпечує виконання прикладних науково-дослідних робіт
у сфері водного господарства, меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

35) погоджує нормативи водопостачання;
36) веде державний облік водокористування;
37) веде державний водний кадастр за розділом

“Водокористування”;
38) здійснює паспортизацію річок і джерел питного

водопостачання;
39) здійснює інвентаризацію та паспортизацію

загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;
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40) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає
органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування,
організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів
зміни екологічного стану водних обʼєктів і меліорованих земель;

41) організовує та координує підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвитку водного
господарства і меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів;

42) погоджує документацію із землеустрою у випадках та
порядку, що визначені Земельним кодексом України та Законом
України “Про землеустрій”, щодо відповідності зазначеної
документації водному законодавству;

43) погоджує проекти на проведення робіт на землях водного
фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), повʼязаних з
будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд,
поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних
копалин (крім піску, гальки і гравію у руслах малих та гірських
річок), розчищенням річищ річок, каналів і дна водойм,
прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також
виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

44) розробляє заходи щодо забезпечення централізованим
водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються
привізною водою;

45) готує та вносить на розгляд Міністра екології та природних
ресурсів пропозиції до державних цільових програм щодо прогнозів
розвитку водного господарства і меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на
коротко- та середньостроковий періоди і забезпечує їх виконання;

46) забезпечує інформування громадськості про реалізацію
державної політики у сфері розвитку водного господарства і
гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів;

47) здійснює міжнародне співробітництво у галузі
використання і охорони вод та відтворення поверхневих водних
ресурсів прикордонних вод;

48) готує пропозиції щодо укладення та денонсації
міжнародних договорів, укладає міжнародні договори України
міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною за



Організаційне забезпечення водноресурсного менеджменту

111

міжнародними договорами зобовʼязань з питань, що належать до його
компетенції;

49) надає пропозиції щодо обсягів державного замовлення для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

50) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну,
інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і
впровадженню сучасних інформаційних технологій та компʼютерних
мереж у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель,
управління, використання та відтворення поверхневих водних
ресурсів;

51) здійснює розгляд звернень громадян з питань, повʼязаних з
діяльністю Держводагентства, підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери його управління;

52) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Держводагентство з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом,

здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх
реалізацією в апараті Держводагентства та на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держводагентства та на керівні
посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та
організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий
резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
працівників апарату Держводагентства;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті
Держводагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління,
здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних
ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського
обліку в установленому законодавством порядку;

4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання
документів в апараті Держводагентства відповідно до встановлених
правил;
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5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом,
виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної
готовності держави.

Держводагентство для виконання покладених на нього завдань
має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих
робіт,  участі у вивченні окремих питань учених і фахівців,
працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,
що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від державних органів та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності та їх посадових осіб,  а також
громадян та їх обʼєднань інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)  скликати наради,  утворювати комісії та робочі групи,
проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до
його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами
звʼязку і комунікацій, мережами спеціального звʼязку та іншими
технічними засобами.

Держводагентство здійснює свої повноваження безпосередньо та
через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Держводагентство у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, та
тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними
органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами
місцевого самоврядування, обʼєднаннями громадян, громадськими
спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними
органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також
підприємствами, установами та організаціями.

Держводагентство у межах повноважень, передбачених законом,
на основі і на виконання Конституції та законів України, актів
Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
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Міністрів України, наказів Мінприроди видає накази організаційно-
розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

Держводагентство очолює Голова, який призначається на посаду
та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Премʼєр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра
екології та природних ресурсів.

Голова Держводагентства:
1) очолює Держводагентство, здійснює керівництво його

діяльністю, представляє Держводагентство у відносинах з іншими
органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та
за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра екології та природних ресурсів
пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у
сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та
розроблені Держводагентством проекти законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо
проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра екології та природних ресурсів
проекти нормативно-правових актів Мінприроди з питань, що
належать до компетенції Держводагентства;

4) організовує та контролює виконання в апараті
Держводагентства, його територіальних органах Конституції та
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, наказів Мінприроди;

5) подає Міністрові екології та природних ресурсів для
затвердження плани роботи Держводагентства;

6) звітує перед Міністром екології та природних ресурсів про
виконання планів роботи Держводагентства та покладених на нього
завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час
проведення перевірок діяльності Держводагентства, його
територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) забезпечує взаємодію Держводагентства з визначеним
Міністром екології та природних ресурсів структурним підрозділом в
апараті Мінприроди;
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8) забезпечує дотримання встановленого Міністром екології та
природних ресурсів порядку обміну інформацією між Мінприроди і
Держводагентством та вчасність її подання;

9) подає на розгляд Міністра екології та природних ресурсів
пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

10) розподіляє обовʼязки між своїми заступниками;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з

Міністром екології та природних ресурсів керівників і заступників
керівників самостійних структурних підрозділів апарату
Держводагентства, призначає на посаду та звільняє з посади інших
державних службовців і працівників апарату Держводагентства;

12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи
апарату Держводагентства;

13) призначає на посаду за погодженням з Міністром екології та
природних ресурсів і головами відповідних місцевих
держадміністрацій керівників територіальних органів
Держводагентства та звільняє їх з посади;

14) призначає на посаду за погодженням з Міністром екології та
природних ресурсів заступників керівників територіальних органів
Держводагентства та звільняє їх з посади;

15) забезпечує виконання Держводагентством наказів і доручень
Міністра екології та природних ресурсів з питань,  що належать до
компетенції Держводагентства;

16) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних
органів Держводагентства;

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та
організації, затверджує їх положення (статути), в установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників,
здійснює у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з
управління обʼєктами державної власності, що належать до сфери
його управління;

18) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом,
реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за
її збереженням в апараті Держводагентства;

19) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення
та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних
службовців і працівників апарату Держводагентства, керівників
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територіальних органів Держводагентства, присвоює їм ранги
державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

20) вносить у встановленому порядку подання щодо
представлення державних службовців і працівників
Держводагентства та його територіальних органів до відзначення
державними нагородами;

21) залучає державних службовців і працівників міністерств,
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
компетенції Держводагентства;

22) дає у межах повноважень, передбачених законом, обовʼязкові
для виконання державними службовцями і працівниками
Держводагентства та його територіальних органів доручення;

23) утворює комісії, робочі та експертні групи;
24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його

компетенції;
25) підписує накази Держводагентства;
26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл

бюджетних коштів, розпорядником яких є Держводагентство;
27) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції

Держводагентства, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Держводагентстві може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Держводагентстві
можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні,
дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних
або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них
затверджує Голова Держводагентства.

Граничну чисельність державних службовців та працівників
Держводагентства затверджує Кабінет Міністрів України.
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Структуру апарату Держводагентства затверджує його Голова за
погодженням з Міністром екології та природних ресурсів.

Штатний розпис, кошторис апарату Держводагентства
затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Держводагентство є юридичною особою публічного права, має
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

8.4. Організаційна структура Держводагентства
Організаційна вертикаль розпочинається із голови

Держводагентства, який має двох заступників, у тому числі одного
першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади
Кабінетом Міністрів України за поданнями Премʼєр-міністра
України, внесеними на підставі пропозицій Міністра екології та
природних ресурсів (рис. 8.3).

Керівництву Держводагентства підпорядковується центральний
апарат, до складу якого входять:

1. Управління водних ресурсів та координації діяльності
територіальних органів. Його основними завдання є:

- підготовка пропозицій щодо формування державної політики у
сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних
ресурсів і участь у її реалізації;

- організація заходів щодо забезпечення потреб населення та
галузей економіки у водних ресурсах, а також функціонування
системи державного моніторингу довкілля у частині моніторингу
поверхневих вод;

- імплементація у межах компетенції Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з
атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони;

- координація діяльності територіальних органів Держвод-
агентства, а також установ, підприємств та організацій, що належать
до його сфери управління, при виконанні заходів з управління,
використання та відтворення водних ресурсів.

2. Управління експлуатації водогосподарських систем,
енергозбереження та механізації, серед основних завдань якого:

- організація, разом з структурними підрозділами апарату
Держводагентства України, єдиної технічної політики щодо
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Рис. 8.3. Сучасна організаційна структура Держводагентства
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експлуатації та реконструкції відомчих водогосподарських обʼєктів
комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і
осушувальних систем, захисних гідротехнічних і протипаводкових
споруд на водних обʼєктах спільного користування, каналів
багатоцільового використання та міжбасейнового перерозподілу
стоку водних ресурсів, організації звʼязку, застосування
нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, раціонального і
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, охорони
праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;

- розроблення та здійснення комплексних заходів з підтримання
експлуатаційної надійності каналів міжбасейнового перерозподілу
водних ресурсів, забезпечення безаварійної роботи енергетичного та
насосно-силового обладнання на водогосподарських обʼєктах і
меліоративних системах, впровадження нових методів і технологій
ремонтно-доглядових робіт, відновлення та реставрації насосно-
силового устаткування та іншого гідротехнічного обладнання;

- розробка заходів щодо енергозабезпечення, енергозбереження,
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- забезпечення та координація дій підвідомчих організацій при
виконанні заходів з попередження шкідливої дії вод, планування та
здійснення заходів з ліквідації наслідків підтоплення населених
пунктів і сільськогосподарських угідь та експлуатації захисних
протипаводкових гідротехнічних споруд.

3. Відділ економіки та стратегічного планування
Основні завдання:
- формування єдиної політики щодо управління обʼєктами

державної власності, що належать до сфери управління
Держводагентства;

- реалізація державних концепцій і програм, що стосуються
сфери діяльності Держводагентства, у частині організації і
вдосконалення планово-економічної і аналітичної роботи;

- забезпечення проведення державної політики у сфері соціально-
трудових відносин і регулювання оплати праці, додержання штатної
дисципліни організаціями, що належать до сфери управління
Держводагентства.
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4. Відділ фінансів
Основні завдання:
- організація планово-фінансову роботу в частині фінансування

Держводагентства, підприємств, установ та організацій, що належить
до сфери його управління;

- участь у розробці проектів прогнозних і програмних документів
з питань фінансового забезпечення водогосподарсько-меліоративного
комплексу, підготовка необхідних розрахунків, обґрунтування,
погодження із заінтересованими міністерствами і відомствами;

- здійснення методичного керівництва та контролю за
дотриманням вимог бюджетного законодавства у частині складання
та виконання кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансовій
діяльності, виявлення і мобілізація фінансових ресурсів.

5. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Основні завдання:
- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської

діяльності бюджетної установи та складення звітності, керуючись
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” і Положенням про Державне агентство водних ресурсів
України;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі
інформації про господарські операції і результати діяльності,
необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями
(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними)
ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті
бюджетних зобовʼязань, своєчасного подання на реєстрацію таких
зобовʼязань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних
зобовʼязань;

- забезпечення за результатами узагальнення бухгалтерської
звітності контролю за наявністю і рухом майна, використанням
фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до
затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-
господарській діяльності, виявлення і мобілізація
внутрішньогосподарських резервів;
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- здійснення методичного керівництва та контролю за
дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського
обліку,  складення фінансової та бюджетної звітності у
підпорядкованих установах та підприємствах.

6. Відділ документообігу, контролю та господарського
обслуговування

Основні завдання:
- здійснення контролю за виконанням законів України, актів та

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і
доручень керівництва Держводагентства, звернень та запитів
народних депутатів України, звернень громадян;

- дотримання єдиного порядку ведення діловодства та архіву в
апараті Держводагентства, підприємствах, установах та організаціях,
що належать до сфери управління Держводагентства,  відповідно до
встановлених правил;

- приймання, облік, зберігання та використання документів з
грифом "Для службового користування";

- господарське обслуговування та дотримання належного стану
приміщень апарату Держводагентства відповідно до правил
виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.

7. Відділ звʼязків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ
Основні завдання:
- забезпечення практичної реалізації державної інформаційної

політики, ефективної взаємодії із засобами масової інформації,
підтримання діалогових відносин з громадськістю;

- проведення моніторингу та аналізу громадської думки щодо
діяльності Держводагентства, сприяння врахуванню зазначеної
інформації під час формування та реалізації державної політики у
сфері діяльності Держводагентства;

- організаційне забезпечення діяльності керівництва
Держводагентства.

8. Відділ водогосподарського будівництва, інвестицій та
проектних робіт

Основні завдання:
- здійснює виконання заходів з реалізації державних цільових

програм, повʼязаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією
її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених
пунктів та сільськогосподарських угідь;
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- організовує виконання робіт, повʼязаних із запобіганням та
мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі щодо захисту
від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту земель,
а також сільських населених пунктів, забезпечує в установленому
порядку функціонування підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління Держводагентства, в разі виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- забезпечує з урахуванням галузевих особливостей
проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від
шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем
водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних
споруд і каналів, меліоративних систем, водогосподарських обʼєктів
комплексного призначення;

- проводить галузеву експертизу проектно-кошторисної
документації на будівництво (реконструкцію) окремих обʼєктів
інженерної інфраструктури меліоративних систем.

9. Відділ з управління персоналом
Основні завдання:
- реалізація державної політики у сфері державної служби та з

питань управління персоналом у сфері діяльності Держводагентства
України;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового
менеджменту, документальне оформлення проходження державної
служби та трудових відносин;

- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне
використання;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до
службової карʼєри, забезпечення їх безперервного навчання.

10. Відділ науково-технічного та інформаційного забезпечення
Основні завдання:
- забезпечення єдиної науково-технічної політики в проектуванні,

будівництві та експлуатації водогосподарських обʼєктів, організація
роботи щодо метрологічного забезпечення галузі та впровадження
науково-технічних досягнень, винаходів і раціоналізаторських
пропозицій, а також проведення обміну передовим досвідом роботи і
науково-технічною інформацією;
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- забезпечення виконання прикладних науково-дослідних робіт у
сфері водного господарства та меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

11. Відділ міжнародного співробітництва
Основні завдання:
- підготовка пропозицій щодо формування державної політики у

сфері водного господарства і меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в частині
здійснення міжнародного співробітництва;

- підготовка пропозицій щодо укладення та денонсації
міжнародних договорів України, координація виконання зобовʼязань,
узятих Україною за міжнародними договорами з питань, що належать
до компетенції Держводагентства;

- координація міжнародного співробітництва в галузі водного
господарства та меліорації земель, використання, управління та
відтворення поверхневих водних ресурсів, а також використання
міжнародної технічної та фінансової допомоги для реалізації
водогосподарських та водоохоронних проектів в системі
Держводагентства;

12. Юридичний відділ
Основні завдання:
- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної

правової політики у галузі водного господарства, правильного
застосування законодавства в Агентстві та водогосподарських
організаціях, у представленні інтересів Агентства в судах;

-  розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-
правових актів з питань, що належать до компетенції
Держводагентства;

- здійснює у межах компетенції заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Наступний щабель організаційної схеми управління становлять
басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів,
технічні школи, державні підприємства та організації АР Крим.
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Контрольні запитання та завдання:
1. Яка сучасна організаційна структура водноресурсного

менеджменту в Україні. Назвіть її сильні та слабкі сторони.
2. Охарактеризуйте найбільш поширені напрямки вдосконалення

системи управління водним господарством.
3. Розкрийте основні принципи водноресурсного менеджменту в

басейнах річок.
4. Опишіть завдання басейнової ради та басейнового агентства.
5. Назвіть основні функції Державного агентства водних

ресурсів України.
6. Вкажіть компетенції голови Державного агентства водних

ресурсів України.
7. Розкрийте організаційну структуру Держводагентства

України.
8. Опишіть структуру центрального апарату Держводагентства

України та функції його основних підрозділів.
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РОЗДІЛ 9. КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ВОДНОРЕСУРСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

9.1. Сутність контролю у водноресурсному менеджменті
Контроль – це важлива функція менеджменту, завданнями якої є

кількісна і якісна оцінка та облік результатів роботи як всієї
організації, так і її окремих структурних одиниць. Головні
інструменти виконання цієї діяльності – спостереження, перевірка
всіх сторін діяльності, облік і аналіз. У процесі управління контроль
виступає як елемент зворотного звʼязку, за даними якого коригуються
раніше прийняті рішення та плани. Ефективно поставлений контроль
має бути стратегічно спрямованим, своєчасним і досить нескладним.

Як показує світова практика, сучасні умови управління
організацією вимагають від їх керівників розвʼязання великої
кількості проблем, обумовлених впливом зовнішніх та внутрішніх
чинників. Розвʼязання цих проблем вимагає модифікування
інформаційної та організаційної структури окремих управлінських
ланок організацій з метою вироблення механізму швидкого
реагування на зміни, що відбуваються в суспільстві. Саме
використання контролінгу, як окремої ланки в управлінні, дозволяє
враховувати максимум зовнішніх та внутрішніх чинників і
запропонувати виконання як оперативних, так і стратегічних завдань.

Науково-технічний прогрес, динамічність і крайня нестабільність
зовнішнього середовища змушують підприємства водогоспо-
дарського комплексу трансформуватися у більш складні технічні
системи. Для підвищення ефективності їх роботи необхідні сучасні
управлінські методи, що відповідають завданням, які вони
виконують. Одним з нових напрямків в управлінні такими
підприємствами стало впровадження контролінгу як функціонально
відособленої керівної ланки, що забезпечує прийняття оперативних та
стратегічних рішень у водогосподарському комплексі.

У сучасній методології управління великими водогоспо-
дарськими обʼєктами акценти повинні зміщатись з простого
фіксування фактів у сторону перспективного, випереджального
контролю, а також оперативного відстеження поточних подій.

На основі аналізу виробляються рекомендації для прийняття
управлінських рішень.
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Підприємства системи водогосподарського комплексу (ВГК)
мають свою особливу соціальну енергетику,  особливу культуру і
традиції групових та колективних відносин, що значною мірою
впливає на свідомість людини в процесі прийняття нею
управлінських рішень.

Займаючи особливе місце в системі управління
водогосподарствами, контролінг здійснює інформаційне забезпечення
прийняття рішень з метою оптимального використання наявних
можливостей, обʼєктивної оцінки сильних та слабких сторін субʼєкта
господарювання, а також виступає інструментом запобігання
кризових ситуацій та згладжування непередбачених екстремумів у
кризовий період.

Необхідність впровадження контролінгу зумовили такі чинники:
1. Підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває

додаткові вимоги до системи управління підприємством,
упровадженням нових управлінських технологій, що дозволяють
змістити акцент з контролю минулого на аналіз майбутнього.

2. Ускладнення системи управління вимагає вдосконалення
механізму координації всередині такої системи.

3. Інформаційний бум через дефіцит обʼєктивної інформації
потребує побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення
управління.

4. Прагнення до інтеграції різних областей знання і людської
діяльності.

Під час вибору концепції контролінгу в системі
водокористування доцільно орієнтуватися на синтез функцій
управлінської інформаційної системи в загальну технологію
управління з акцентом на координацію. Це припускає створення
загальної інформаційної системи управління, розробку та
повʼязування технологічних блоків управління, оптимізацію
інформаційних потоків, а також корпоративну координацію
структури.

Сучасна теорія управління і менеджмент поділяють цілі
водогосподарств на дві групи: оперативні (короткострокові) та
стратегічні (довгострокові, перспективні). Контролінг як система, що
дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненням як
стратегічних, так і оперативних цілей, містить у собі два основних
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аспекти – стратегічний і оперативний, що розрізняються за
орієнтацією, рівнем управління, цілями та головними задачами.

На нинішньому етапі мета стратегічного контролінгу у
водокористуванні – забезпечення виживання підприємства і
"відстеження" руху до запланованої стратегічної мети шляхом
аналізу інформації про зовнішні та внутрішні умови роботи
підприємства.

На етапі стратегічного управління прогноз зміни зовнішніх умов
відіграє винятково важливу роль, тому необхідно аналізувати
зовнішні та внутрішні чинники.

На відміну від стратегічного, оперативний контролінг
орієнтований на досягнення короткострокових цілей і
використовується як система для підтримки рішень, спрямованих на
недопущення кризових ситуацій.

Водогосподарства являють собою складну, багаторівневу та
багатофункціональну корпоративну систему з безліччю організацій,
організаційно-технічних підсистем і структурних підрозділів.

Така система має загальну мету (ціль); складається із
взаємоповʼязаних елементів; існує у середовищі з певними обмежен-
нями; володіє ресурсами, що забезпечують її функціонування;
очолюється управляючим центром (органом управління).

Варто зазначити, що мозковий центр контролінгової роботи
водогосподарств повинен знаходитися у вищій організації із сильною
командою аналітиків. Окремі фахівці служби контролінгу
корпоративного підприємства повинні наглядати за його
структурними підрозділами і відповідати за організацію
контролінгової роботи та своєчасне одержання керівництвом
підприємства зведених аналітичних форм із підрозділів. З іншого
боку, концентрація провідних спеціалістів в адміністративному
центрі дає простір для командної роботи та обміну досвідом,
спільного розвʼязання складних виробничих проблем. Єдність у
підходах реорганізації контролінгу може забезпечити відповідний
стандарт підприємства із переліком аналітичних таблиць, методів
аналізу кількості та термінів аналітичних звітів тощо. Якщо рівень
стандарту досить високий, варто зобовʼязати служби контролінгу всіх
підрозділів дотримуватися його.

Єдність стандартів всієї системи контролінгу дозволяє автомати-
зувати процес управління інформаційними потоками на підприємстві.
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У процесі управління відбувається перетворення інформації:
управлінський вплив дозволяє отримувати інформацію особливого
виду, у вигляді сукупності даних, зменшуючи ступінь невизначеності.
Тому інформація, що надається системою контролінгу, має
відповідати таким вимогам: вірогідність, повнота, релевантність
(істотність), корисність (ефект від використання повинен переви-
щувати витрати на її одержання), зрозумілість, регулярність тощо.

Контролінг є окремою ланкою у загальному комплексі
управління, здійснюючи інформаційне забезпечення прийняття
рішень з метою оптимального використання наявних можливостей.
Така інформація носить вигляд аналітичних таблиць та звітів і надає
можливість забезпечити прийняття оперативних та стратегічних
рішень.

Володіючи якісною інформацією, керівник здійснює моніторинг
всієї фінансово-господарської діяльності водогосподарства і
відстежує процеси на підприємстві у реальному часі; має можливість
оперативно втручатися в процес управління, забезпечуючи цим
найефективнішу роботу водогосподарського комплексу.

Координуючи, інтегруючи та спрямовуючи діяльність
управлінських структур і підприємства у цілому, контролінг виконує
функцію "управління управлінням" і є синтезом планування, обліку,
контролю, економічного аналізу, а також створює основу для
прийняття результативного управлінського рішення.

Системний підхід у керівництві водогосподарським
підприємством із виділенням контролінгу, як окремої ланки
управління, дає можливість власнику чи менеджерам різного рівня
мати оперативну, актуальну та достовірну інформацію про усі
процеси на підприємстві, використовувати дані, отримані після
аналізу зовнішніх та внутрішніх чинників для стратегічного
планування бізнесу, а також аналізу загальних результатів діяльності
підприємства. Однак варто зазначити, що створення (інтеграція) такої
окремої ланки як контролінг досить складне, комплексне питання, що
вимагає, перш за все, обережного та виваженого підходу в підборі
кваліфікованих працівників та досить суттєвих матеріальних затрат,
тому вибір моделі управління та оптимізація витрат потребують
додаткового розгляду як науковцями, так і практиками.
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9.2. Водогосподарський моніторинг
Водогосподарський моніторинг – це система спостережень,

оцінка стану вод з метою отримання інформації про їх якість, що
необхідна для раціонального використання водних ресурсів і
здійснення заходів щодо їх охорони від забруднення і виснаження.

Водогосподарський моніторинг розвʼязує такі завдання:
1) спостереження і контроль рівня забруднення поверхневих вод

за фізичними, хімічними, токсикологічними та радіологічними
показниками;

2) вивчення динаміки забруднюючих речовин і виявлення умов,
при яких відбуваються різкі коливання рівня забруднення;

3) вивчення закономірностей процесів самоочищення і
нагромадження забруднюючих речовин у донних відкладах;

4) встановлення закономірностей виносу речовин через гирлові
створи річок для складання балансу хімічних речовин водних
обʼєктів.

Відповідно до Порядку здійснення державного моніторингу вод,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 815 від
20.07.1996 p., державний моніторинг вод здійснюється з метою забез-
печення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про
стан вод, прогнозування його змін та розроблення науково
обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

До обʼєктів державного моніторингу природних вод України
відносять:

- поверхневі води (ставки, струмки, водосховища та канали);
- підземні води і джерела;
- внутрішні морські води;
- джерела забруднення вод, включаючи аварійні скиди рідких

продуктів і відходів, втрати продуктів і матеріалів при
видобутку корисних копалин в межах акваторій поверхневих і
морських вод;

- води поверхневого стоку з сільськогосподарських угідь;
- масовий розвиток синьо-зелених водоростей.
Субʼєктами моніторингу вод в Україні є:
1. Управління гідрометеорології Державної служби України з

надзвичайних ситуацій. Проводить моніторинг гідрохімічного
стану вод на 151  водному об`єкті,  а також здійснює
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гідробіологічні спостереження на 45 водних об`єктах.
Отримуються дані по 46 параметрах, що дають можливість
оцінити хімічний склад вод, біогенні параметри, наявність
зважених часток та органічних речовин, основних
забруднюючих речовин, важких металів та пестицидів. На 8
водних об`єктах здійснюються спостереження за хронічною
токсичністю води. Визначаються показники радіоактивного
забруднення поверхневих вод. Управляє мережею моніторингу
стану прибережних вод, яка складається із станцій
моніторингу в місцях скиду стічних вод та науково-дослідних
станцій, що розташовані на прибережних територіях Чорного
та Азовського морів. На існуючих станціях вимірюють від 16
до 26 гідрохімічних параметрів вод та донних відкладів.

2. Державна екологічна інспекція Міністерства екології та
природних ресурсів України. Відбирає проби води та отримує
дані по 60 вимірюваних параметрах.

3. Державне агентство водних ресурсів України. Здійснює
моніторинг річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем і
водойм у межах водогосподарських систем комплексного
призначення, систем водопостачання, транскордонних
водотоків та водойм у зонах впливу атомних електростанцій.
Контролює якість води за фізичними і хімічними показниками
на 72 водосховищах, 164 річках, 14 зрошувальних системах, 1
лимані та 5 каналах комплексного призначення. Окрім того, у
рамках радіаційного моніторингу вод водогосподарськими
організаціями контролюється вміст радіонуклідів у
поверхневих водах.

4. Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства
охорони здоровʼя України. Здійснює спостереження за
джерелами централізованого та децентралізованого
постачання питної води, а також місцями відпочинку вздовж
річок та водосховищ. Проводить хімічний аналіз підземних
вод, призначених для питного споживання, здійснює
моніторинг якості морської води в зонах рекреаційного та
оздоровчого водокористування.

5. Державна служба геології та надр України. Здійснює
моніторинг стану підземних вод. У місцях моніторингу
проводиться оцінка рівня залягання підземних вод (наявність),
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їх природного геохімічного складу. Проводяться визначення
22  параметрів,  в тому числі концентрації важких металів та
пестицидів.

6. Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону
Чорного моря та Державна Азовська морська екологічна
інспекція (Мінекології) мають власні системи спостережень.
До їх повноважень відносяться щомісячні відбори проб та
аналіз впливу джерел забруднення, що розташовані на
узбережжі; моніторинг скидів з кораблів; забруднення від
діяльності з пошуку та видобування нафти, газу і будівельних
матеріалів на морському шельфі; нагляд за використанням
живих ресурсів моря тощо.

За призначенням державний моніторинг класифікують на такі
види:

1) фоновий, що здійснюється на водних обʼєктах у місцях
мінімального антропогенного навантаження;

2) загальний (стандартний), що складається з моніторингу
антропогенного впливу на водні обʼєкти та моніторингу
водних обʼєктів у місцях їх використання;

3) спеціальний моніторинг озер і водосховищ для розробки
моделей, прогнозів та заходів щодо поліпшення їх стану;

4) кризовий моніторинг, що ведеться на обʼєктах підвищеного
ризику та у зоні впливу аварій і надзвичайних ситуацій.

Фоновий моніторинг поверхневих і підземних вод здійснюється
шляхом проведення систематичних спостережень за якісним станом
та витратами води у річках та інших поверхневих водних обʼєктах, як
правило, в їх гирлових частинах та нижче впадіння приток, з метою
отримання вихідної інформації для математичних моделей при
прогнозуванні змін стану цих обʼєктів. Фоновий моніторинг також
включає метеорологічні спостереження, необхідні для здійснення
прогнозових розрахунків.

Фоновий моніторинг поверхневих і підземних вод здійснює
Міністерство екології та природних ресурсів України.

Загальний моніторинг – це систематичні спостереження за
якісним станом водних обʼєктів у місцях впливу скидів стічних вод та
іншої господарської діяльності з метою визначення необхідних
обмежень на скиди стічних вод чи інше використання водного
обʼєкта та контролю за дотриманням встановлених обмежень.



Контроль у системі водноресурсного менеджменту

131

Спостереження за антропогенним впливом здійснюються, як правило,
у місцях повного змішування стічних вод із водою водного обʼєкта та
в місцях максимального дефіциту розчиненого кисню у воді водного
обʼєкта. Спостереження за антропогенним впливом на озера і
водосховища проводять у рамках спеціального моніторингу озер та
водосховищ.

Моніторинг антропогенного впливу на поверхневі водні обʼєкти і
підземні води здійснює Міністерство екології та природних ресурсів
України.

Моніторинг поверхневих водних обʼєктів у місцях їх
використання здійснюється шляхом систематичних спостережень за
якісним станом води водних обʼєктів у районах основних водозаборів
комплексного призначення та у системах міжгалузевого
водопостачання з метою визначення придатності води для
використання.

Моніторинг поверхневих і підземних водних обʼєктів у місцях їх
використання організовує Міністерство екології та природних
ресурсів України.

Спеціальний моніторинг озер і водосховищ має за мету
отримання вихідної інформації для моделювання екологічного стану
цих обʼєктів. Моніторинг озер і водосховищ, як правило,
здійснюється через визначення кисневого метаболізму, температурної
стратифікації та інших параметрів якісного і кількісного стану води
та донних відкладів за спеціальною програмою, що розробляється на
основі вимог моделі озера чи водосховища.

Моніторинг озер і водосховищ також включає спостереження за
переформуванням берегів та гідрогеологічним режимом прибережних
територій.

Моніторинг озер і водосховищ здійснює Державне агентство
водних ресурсів України на основі спеціальних програм, розроблених
цим комітетом для кожного з указаних обʼєктів.

Кризовий моніторинг водних обʼєктів – це система спостережень
за кількісними та якісними параметрами водних обʼєктів у зонах
впливу можливих аварій та стихійного лиха, а також додаткових
спостережень за станом водних обʼєктів під час виникнення
несанкціонованих чи аварійних забруднень та стихійного лиха з
метою оповіщення і розробки оперативних заходів щодо ліквідації їх
наслідків та захисту населення і обʼєктів національного господарства.
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Кризовий моніторинг здійснюють:
1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій

(управління гідрометеорології) – за витратами та рівнями води
у поверхневих водних обʼєктах під час загрози чи виникнення
значних паводків та повеней;

2. Мінекології – за рівнями забруднення поверхневих водних
обʼєктів у зонах можливих аварійних забруднень та в районах
обʼєктів, що стали причиною аварійного чи несанкціонованого
забруднення, та за рівнями та забрудненням підземних вод,
якщо надзвичайна ситуація може вплинути на підземні води;

3. Державне агентство водних ресурсів України – за рівнями
забруднення поверхневих вод у районах водозаборів,
розташованих у зоні впливу аварійних забруднень, та
додатково у місцях, що забезпечують необхідну інформацію
для прогнозування поширення аварійних забруднень.

Координація діяльності міністерств і відомств під час здійснення
кризового моніторингу вод покладається на Міністерство екології та
природних ресурсів України.

Обмін інформацією, що генерується в процесі ведення
державного моніторингу вод, між міністерствами і відомствами
здійснюється безоплатно згідно зі схемою (табл. 9.1).

Власники даних зобовʼязані формувати вихідну інформацію у
вигляді компʼютерних текстових файлів та файлів типу dbf і dat,
поповнювати її із встановленою періодичністю та забезпечувати
безперешкодний доступ до них зазначених користувачів.

При створенні системи моніторингу вод використовуються різні
підходи до моніторингу різних видів водних обʼєктів. Так,
моніторинг річки значно відрізняється від моніторингу водосховища
чи озера. Наприклад, моніторинг водосховища в одній окремій точці
може мати сенс тільки в тому разі,  якщо ця точка розташована в
районі водозабору. Проте такі спостереження не можуть бути
використані для оцінки стану водосховища в цілому чи для
прогнозування змін цього стану. Моніторинг річки в одній точці
може мати сенс для вирішення основних завдань системи
моніторингу, якщо розташування цієї точки вибране правильно.
Наприклад, для оцінки стану та прогнозування якості води в річці,
безумовно, важливо встановити пункт спостережень нижче від місця
скиду стічних вод. Якщо ж місце цього пункту вибране поблизу
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скиду, а не в місці максимального змішування та максимуму
дефіциту кисню, то дані таких спостережень будуть
малоінформативними.

Таблиця 9.1
Схема обміну інформацією, що генерується в процесі ведення державного

моніторингу вод
Вид інформації Користувач

даними
Власник даних

Узагальнені річні дані про якість вод Мінекології,
 Держводагентство

Мінекології

Оперативні дані про високі рівні забруднення
вод

Мінекології,
 Держводагентство

Мінекології

Місячні узагальнені дані про радіаційний стан
вод

Водоканали,
Мінекології

 Держводагентство

Оперативні дані про якість води поблизу
водозаборів

Водоканали  Держводагентство

Поточні дані про витрати та рівні води  Держводагентство Мінекології
Прогнозні витрати та рівні води у водних
обʼєктах

 Держводагентство Мінекології

Дані про аварійні забруднення вод  Держводагентство Мінекології
Прогноз змін якості вод внаслідок змін умов
водокористування

 Держводагентство Мінекології

Прогноз поширення аварійних забруднень Мінекологїі,
водоканали

 Держводагентство

Дані про якість підземних вод Мінекологїі Мінекологїі
Дані про запаси підземних вод  Держводагентство Мінекології

Для річки основними параметрами спостережень є мінералізація,
вміст розчиненого кисню, БСК, амонію, нітритів, нітратів, фосфору,
пестицидів, зважених часток, хлоридів, сульфатів, окремих важких
металів та інших речовин залежно від ситуації у басейні.  Для
водосховищ і озер основною характеристикою є евтрофікація, що
вимагає проведення спостережень за кисневим метаболізмом,
температурною стратифікацією, прозорістю, поживними речовинами
та забруднювачами.

На основі даних моніторингу здійснюють прогнозування змін
стану водних обʼєктів шляхом математичного моделювання
кількісних і якісних показників води цих обʼєктів з метою розробки
рекомендацій щодо проведення необхідних заходів для запобігання
можливим негативним змінам та поліпшення існуючого стану вод.

Прогнозування змін стану водних обʼєктів здійснюють:
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1. Мінекології: а) прогнозування змін якісного стану води річок
при існуючих та очікуваних скидах стічних вод; виявлення на
цій основі пріоритетних джерел забруднення вод і підготовка
рекомендацій щодо їх усунення; б) прогнозування витрат води
у річках та очікуваного притоку води до водосховищ,
очікуваних рівнів води у річках під час проходження повеней і
паводків та видача відповідних попереджень; в)
прогнозування змін рівнів та якості підземних вод, виявлення
основних причин негативних змін та розробка рекомендацій
щодо їх усунення);

2. Держводагентство: а) прогнозування змін якісного і
кількісного стану вод та геоморфології озер і водосховищ,
виявлення на цій основі основних причин (джерел)
погіршення стану обʼєктів та розробка рекомендацій щодо їх
усунення; б) прогнозування поширення аварійних забруднень
у поверхневих водних обʼєктах);

3. Науково-дослідні установи та творчі колективи.

9.3. Облік водокористування
Облік водокористування є складовою частиною державного

обліку вод у країні. Відповідно до статті 25 Водного кодексу України
державний облік водокористування здійснюється з метою
систематизації даних про відбір та використання вод, скидання
зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем
оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі
системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік водокористування також відіграє важливу роль
у здійсненні управління в галузі використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів. Зокрема, Водний кодекс України
встановлює, що таке управління виконується на основі розробки та
реалізації державних, міждержавних та регіональних програм у даній
галузі,  які створюються на підставі даних державного обліку вод,  а
також схеми комплексного їх використання та охорони.

Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування,
затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України №78 від 16.03.2015 р., дані державного обліку водо-
користування систематизуються для:
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- поточного і перспективного планування використання водних
ресурсів та здійснення водоохоронних заходів;

- розміщення виробничих сил на території країни;
- складання схем комплексного використання та охорони водних

ресурсів і водогосподарських балансів;
- проектування обʼєктів, повʼязаних з використанням водних

ресурсів;
- прогнозування змін гідрологічних умов, водності річок та

якості вод;
- розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи

водогосподарських систем;
- нормування водоспоживання і водовідведення, а також

показників якості вод;
- розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та

ліквідації її наслідків;
- здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і

раціонального використання вод та відтворення водних
ресурсів;

- регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також
між водокористувачами та іншими підприємствами,
установами і організаціями;

- розвʼязання питань, повʼязаних з обліком та використанням
вод;

- інших цілей, визначених чинним законодавством.
Сьогодні державний облік водокористування здійснюється

шляхом щорічного збирання, аналізу та узагальнення даних про
відбори води для використання в національному господарстві та
водопостачання населення; про фактичне використання вод та їх
втрати, скиди стічних та інших вод; якість їх очищення й обсяги
скидів забруднюючих речовин, а також інших даних, що
характеризують параметри використання вод та скиди забруднюючих
речовин.

Державний облік водокористування здійснює Держводагентство
шляхом прийняття і обробки звітів водокористувачів про
використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна), які подаються
ними до Держводагентства через спеціалізовані підприємства,
установи та організації, що належать до сфери його управління, які є
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виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру, за
місцем здійснення водокористування.

Первинні дані обліку водокористування формують третій розділ
водного кадастру, в якому інформація подається у вигляді:

- каталогів водокористування;
- дозволів на спецводокористування;
- щорічних даних державного обліку використання вод по

водних обʼєктах і водогосподарських ділянках;
- басейнових і територіальних схем комплексного використання

та охорони водних ресурсів;
- даних водогосподарських балансів;
- даних про сучасні і проектовані обсяги використання водних

ресурсів.
Державний облік водокористування систематизує дані про

водокористувачів, що відбирають та/або використовують води,
скидають зворотні (стічні) води і забруднюючі речовини, зокрема:

- відбирають води із поверхневих та підземних водних обʼєктів в
обсязі від 20 м3 за добу;

- відбирають воду з водогінних або інших систем
водопостачання в обсязі від 20 м3 за добу (пересічно упродовж
календарного року)  і передають зворотні (стічні)  води до
систем водовідведення;

- відбирають воду для зрошення в обсязі від 20  м3 за добу
(пересічно упродовж зрошувального періоду);

- мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від
20 м3 за добу (пересічно упродовж періоду його роботи у межах
календарного року);

- мають оборотні системи водопостачання загальною
потужністю 1000 м3 за добу і більше, незалежно від кількості
відібраної (отриманої) води;

- використовують воду для виробництва напоїв незалежно від
кількості води;

- здійснюють скиди (незалежно від обʼєму) зворотних (стічних)
вод безпосередньо у водні обʼєкти та підземні горизонти;

- віднесені до галузі гідроенергетики;
- користуються водними обʼєктами для рибогосподарських

потреб (окрім суден флоту рибної промисловості).
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Обліковується використання вод промисловими, будівельними,
транспортними, сільськогосподарськими та іншими підприємствами,
організаціями і установами, незалежно від їхнього відомчого
підпорядкування і форм власності, джерел водопостачання і
приймачів зворотних вод.

Не вважається використанням вод проведення в акваторіях
водойм будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових,
геолого-розвідувальних робіт, а також робіт із видобування корисних
копалин, прокладання трубопроводів, кабелів тощо.

Звіт складається на основі даних первинного обліку
водокористування, зокрема, засобів вимірювальної техніки,
результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один
раз на квартал), які подаються до організацій із сфери управління
Держводагентства, разом зі звітом. За відсутності засобів
вимірювальної техніки звіт складається за технологічними даними (з
використанням побічних методів обліку).

Обсяги, періодичність та методи інструментально-лабораторних
вимірювань якості зворотних (стічних) вод визначаються
водокористувачами та організаціями, що належать до сфери
управління Держводагентства.

Інформація, що міститься у звіті, є первинними даними про
водокористувача та його водогосподарську діяльність.

Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі не пізніше
1 лютого наступного за звітним року подають звіти до організацій,
що належать до сфери управління Держводагентства.

Звіт підписується водокористувачем (уповноваженою особою
водокористувача) та скріплюється печаткою (за наявності).

Достовірність звітних даних аналізується на підставі наданих
водокористувачами даних первинного обліку водокористування та
результатів хімічних аналізів води, дозволів на спеціальне
водокористування, а також нормативних розрахунків водо-
користування та водовідведення.

Організації, що належать до сфери управління Держводагентства,
після аналізу достовірності звітних даних не пізніше 15 лютого
наступного за звітним року передають дані звітності за допомогою
відповідного програмного забезпечення засобами телекомуніка-
ційного звʼязку до Держводагентства.
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Держводагентство щороку не пізніше 1 квітня надає в
паперовому та/або електронному вигляді узагальнені дані про
водокористування в Україні в територіальному, галузевому та
басейновому розрізах до Мінекології, Мінфіну, Мінекономрозвитку,
ДФС, Держекоінспекції України та Держстату.

9.4. Вдосконалення системи обліку водокористування
Існуюча в Україні система державного обліку водокористування

не відповідає вимогам сучасності, а отже, не може в перспективі бути
базовою для розвʼязання питань управління в галузі використання й
охорони вод та відтворення водних ресурсів. Необхідні нові ідеї, що
будуть покладені в основу нової, удосконаленої системи державного
обліку та моніторингу вод.

Сучасні методи оцінки стану водних обʼєктів та їх басейнів на
основі математичного моделювання і розробки на цій основі планів і
заходів щодо збереження та відновлення таких обʼєктів, вимагають
значних баз даних спостережень за всіма показниками стану вод і
водокористування. Для розробки адекватної моделі якісного та
кількісного стану того чи іншого водного обʼєкта, необхідна якомога
більша деталізація даних про вплив на цей обʼєкт. Чим повніша база
даних, тим точніша модель, тим оптимальнішим може бути
розроблений на основі моделі план заходів щодо збереження та
відновлення обʼєкта. Бажано збільшити дискретність даних стосовно
водокористування, що дасть змогу більш точно описати
антропогенний вплив на водний обʼєкт. У багатьох країнах світу ці
дані збираються частіше ніж один раз на рік, зокрема, у США та
деяких інших країнах – щомісяця. З іншого боку, система звітності
має бути простішою, що полегшить процес збирання та обробки
даних. Деякі кроки в цьому напрямку вже робляться. Передбачено,
що перелік підзвітних забруднюючих речовин, по яких
водокористувачам встановлюються ГДС, буде значно скорочений (у
даний момент звітність про використання вод охоплює близько 100
різних забруднюючих речовин). Окрім того, планується
впровадження телекомунікаційних систем, що полегшить та
прискорить процес збирання і передачі даних.

Удосконалення звітності про водокористування вимагає сучасних
засобів автоматизації збирання та обробки даних, програмного
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забезпечення, впровадження телекомунікаційної системи для
водогосподарських організацій.

Державний облік водокористування і система водогосподарсько-
екологічного моніторингу повинні вдосконалюватися паралельно,
оскільки ці вони тісно повʼязані між собою. Остання має
здійснюватися в напрямі, визначеному Порядком ведення державного
моніторингу вод, розробленим відповідно до положень Водного
кодексу України.

Видача дозволів на спеціальне водокористування та встановлення
лімітів відбору води і скидів забруднюючих речовин також повʼязані
з веденням державного обліку водокористування. Водний кодекс
закріпив існуючий порядок видачі дозволів на спецводокористування
та встановив, що ліміти на відбір води та скиди забруднюючих
речовин встановлюються у цьому дозволі. Однак в разі потреби
(через маловоддя тощо) ліміти відбору води можуть бути оперативно
скориговані. Ліміти на скиди забруднюючих речовин встанов-
люються з розрахунку поетапного досягнення граничнодопустимих
скидів (ГДС). Останні є критерієм встановлення категорійності
стічних вод.

Нормативи граничнодопустимих скидів забруднюючих речовин у
водні обʼєкти – основний інструмент забезпечення належного
екологічного стану водойм.

Існуюча нині методика встановлення ГДС є неадекватною і
призводить до прийняття помилкових рішень при видачі дозволів на
скиди стічних вод.

По-перше, ця методика орієнтована на проведення розрахунку
впливу стічних вод та контролю за цим впливом на відстані 500 м у
водному обʼєкті нижче водовипуску. Оскільки повного
перемішування стічних вод з водою водного обʼєкта на такій відстані
навряд чи можна очікувати, то у вказаному створі завжди існує
значний градієнт концентрації, що призводить до невизначеності
щодо нормованого значення концентрації у воді тієї чи іншої
речовини.

По-друге, що більш важливо, згадана методика допускає значне
зменшення вмісту розчиненого кисню у воді водного обʼєкта значно
нижче за течією від водовипуску. На незначній відстані від
водовипуску вміст розчиненого кисню ще досить великий, оскільки
процес його споживання органічними речовинами тільки розпочався.
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Вниз за течією його вміст поступово зменшується. Водночас
відбувається поповнення кисню за рахунок реаерації з атмосфери.
Внаслідок дії цих двох конкуруючих процесів у водному обʼєкті
формується максимум дефіциту кисню, який, як відомо з літератури,
на рівнинних річках спостерігається на другу-третю добу, що
відповідає відстані приблизно від 20 до 100 км вниз за течією
залежно від конкретних умов у річці. Величина максимального
дефіциту кисню визначається біохімічним споживанням кисню (БСК)
стічними водами, коефіцієнтом реаерації, температурою, витратами
води тощо.

По-третє, методика встановлення ГДС повинна враховувати
сумарну дію всіх джерел забруднення,  які скидають стічні води у
одну і ту ж саму водойму. При наявності декількох водовипусків, що
скидають стічні води у одну річку (це завжди має місце на практиці),
поведінка розчиненого кисню у воді буде досить складною, і без
створення математичної моделі всієї річки розрахувати її практично
неможливо. Те ж саме стосується й інших забруднюючих речовин.

Таким чином,  для того,  щоб якість води у річці,  яка приймає
стічні води від різних водовипусків, відповідала нормативній на всій
течії, необхідне обмеження на вміст забруднюючих речовин у стічних
водах встановлювати на основі створення моделі всієї річки.

Для забруднюючих речовин, що підлягають нормуванню,
належать речовини, що впливають на вміст розчиненого у воді кисню
(даний показник є основним, який характеризує екологічне
благополуччя водного обʼєкта, оскільки він безпосередньо впливає на
розвиток водної флори і фауни. Окрім того, низька концентрація
розчиненого кисню свідчить про високий вміст органічних речовин,
що спричинюють утворення хлорорганічних канцерогенів при
підготовці води для питного водопостачання. В озерах та
водосховищах кисневий метаболізм однозначно характеризує рівень
евтрофікації та деградації водойми).

Нормуванню в стічних водах підлягають біохімічне і хімічне
споживання кисню, а також вміст біогенних речовин, які завжди
присутні у стічних водах і є основною причиною евтрофікації
водойм. Ідеться про такі речовини, як солі амонію (по азоту), нітрити,
нітрати, азот загальний та фосфор загальний (або фосфати). Не менш
важливими показниками для всіх стічних вод є рН, зважені частки,
загальна мінералізація, вміст хлоридів і сульфатів.
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 Для скидів теплообмінних вод важливе значення має
температура,  для скидів зливових вод – наявність нафтопродуктів та
синтетичних поверхнево-активних речовин, для скидів промислових
стічних вод – специфічних речовин, що використовуються чи
утворюються в процесі виробництва.

Очевидно, що розрахунки нормативів ГДС повинні
здійснюватися управлінням річкового басейну (басейновим
водогосподарським обʼєднанням) на замовлення підприємств і
організацій, що здійснюють скиди стічних вод, а затверджуватись –
відповідним обласним управлінням екологічної безпеки. При такому
підході будуть враховані комплексність формування якості води по
всій довжині річки (акваторії водосховища), а також місцеві
особливості.

Контрольні запитання та завдання
1. Розкрийте сутність функції контролю у водноресурсному

менеджменті.
2. Чим пояснюється необхідність впровадження контролінгу в

системі водокористування?
3. Опишіть специфіку контролінгової роботи в управлінні

водокористувачами.
4. Які сутність, завдання та обʼєкти водогосподарського

моніторингу?
5. Назвіть субʼєктів моніторингу вод в Україні.
6. Розкрийте особливості основних видів моніторингу вод.
7. Перелічіть основні завдання державного обліку

водокористування.
8. Розкрийте особливості обліку водокористування в Україні.
9. Опишіть шляхи вдосконалення системи обліку

водокористування в Україні.
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РОЗДІЛ 10. МОТИВАЦІЯ У ВОДНОРЕСУРСНОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ

10.1. Сутність функції мотивації в менеджменті
Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил,

що спонукають людину, задають форми діяльності, надають їй
спрямованості, орієнтованої на досягнення визначених цілей. Таке
прагнення передбачає активність у мінливому середовищі і вимагає
ситуаційного і системного підходу, що дозволить оцінити можливість
і визначити спосіб досягнення необхідного результату.

Шлях до ефективного управління лежить через розуміння
мотивації. Тільки знаючи, що спонукає людину до діяльності, які
мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати зрозуміти і
розробити ефективну систему форм і методів управління працею, що
забезпечить активізацію людського фактору.

Мотивацію необхідно розглядати, по-перше, як внутрішню
психологічну установку людини на діяльність або бездіяльність, а по-
друге, як функцію управління, спрямовану на забезпечення
ефективної роботи персоналу.

Успіх організації з точки зору впливу людського чинника
залежить від двох обставин:  який персонал і як він працює.  Тому
комплексна мотиваційна функція повинна одночасно розвʼязувати
три задачі:

1. Сприяти залученню кваліфікованих робітників.
2. Утримувати кваліфікований персонал.
3. Настроювати робітників на ефективну працю.
З точки зору психології за джерелом впливу на формування та

активізацію мотивів, залежно від цілей, які переслідує мотивування і
завдань, які воно виконує, виділяють два типи мотивування:

1. Зовнішнє, яке полягає в тому, що шляхом зовнішніх впливів на
людину, задіюються визначені мотиви, що спонукають людину
здійснювати визначені дії, які ведуть до бажаного результату.

2. Внутрішнє, основним завданням якого є формування
визначеної мотиваційної структури людини. Основна увага
звертається на те, що б розвити і підсилити бажані мотиви
діяльності людини, і навпаки, послабити ті мотиви, що
заважають ефективному управлінню людиною.
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Цей тип мотивування носить характер виховної й освітньої
роботи і не повʼязаний з якимись конкретними діями чи
результатами, що очікується отримати внаслідок діяльності
людини.

Зовнішня мотивація зумовлюється зовнішніми умовами,
впливом, обставинами з метою формування або підсилення
необхідного мотиву. Вважається, що зовнішня мотивація не
стимулює належним чином розвиток і перетворює будь-яку
діяльність на необхідність. За спрямованістю зовнішня мотивація
поділяється на зовнішню негативну мотивацію ("метод батога") та
зовнішню позитивну мотивацію ("метод пряника").

Внутрішня мотивація зумовлюється потребами, потягами,
інтересами, бажаннями самої людини без будь-якого зовнішнього
тиску. В економічному плані вона проявляється у вигляді схильності
до певної діяльності, задоволення від процесу або результатів цієї
діяльності, від розуміння її суспільної корисності.
Вважається, що внутрішня мотивація є джерелом розвитку людини,
основою її самомотивації.

Другий тип мотивування вимагає набагато більших зусиль, знань
і здібностей для здійснення. Його результати в цілому істотно
перевершують результати першого типу мотивування. Організації,
які засвоїли його і використовують у своїй практиці, можуть набагато
результативніше управляють своїми кадрами.

Найбільш відомою теорією мотивації, що вивчає внутрішні
мотиви людини, є концепція А. Маслоу. Згідно з нею, внутрішні
потреби поділяються на пʼять груп, які знаходяться в ієрархічній
залежності, що має вигляд піраміди (рис. 10.1). Перехід з одного
рівня потреб на інший можливий за умови задоволення потреб
нижчого рівня.

Таким чином, вивчення мотивації дозволяє зрозуміти, що змушує
людину працювати, що впливає на вибір засобу діяльності і чому
дотримується його протягом визначеного часу.
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Потреби у
самореалізації
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Потреби у
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Потреби у
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Фізіологічні
потреби

Рис. 10.1. Піраміда потреб А. Маслоу

10.2. Особливості мотивації у водноресурсному менеджменті
Система мотивації у водноресурсному менеджменті недостатньо

розроблена. Удосконалення методичних підходів до підвищення
рівня мотивації такої діяльності та формування екологічного
мислення суспільства в цілому є складним і важливим завданням,
оскільки саме від вмотивованості значною мірою залежить
екологічно орієнтована поведінка осіб, які приймають управлінські
рішення, а отже, і підприємств-деструкторів.

Ґрунтовні дослідження у сфері мотивації екологічно орієнтованої
діяльності, до якої належить, зокрема, і водноресурсний менеджмент,
були проведені такими вітчизняними вченими, як Б.М. Данилишин,
С.М. Ілляшенко, О.А. Лукʼянихіна, Л.Г. Мельник, М.М. Петрушенко,
О.В. Прокопенко та ін.

Проблематика формування ефективного мотиваційного
механізму водогосподарської діяльності потребує додаткової уваги з
позиції необхідності активізації внутрішньої мотивації, значення та
роль якої часто недооцінюються.

Зважаючи на те, що економічний механізм екологічного
регулювання в Україні на практиці ґрунтується виключно на
концепції платності природокористування (зовнішня негативна
мотивація), субʼєкти економічної діяльності продовжують
здійснювати екодеструктивну діяльність.
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Для високої ефективності тієї чи іншої діяльності найбільш
сприятливе таке співвідношення між видами мотивації, коли
інструменти внутрішньої мотивації домінують над інструментами
зовнішньої. Тобто схильність особистості до певної діяльності має
більшу мотиваційну значущість, аніж спонукання до неї, а останнє –
більшу значущість, ніж примушення. При цьому як зовнішня
позитивна мотивація, так і зовнішня негативна мотивація, порівняно
із внутрішньою мотивацією, мають меншу стійкість, швидко
втрачають свою стимулюючу силу.

Успішні компанії розвинених країн уже давно використовують
мотиваційні механізми, в основі яких лежать переважно внутрішні та
зовнішні позитивні мотиви (японський досвід). Проте переважна
більшість вітчизняних менеджерів переконані, що найефективнішими
є економічні методи мотивації, а внутрішня мотивація лише підсилює
їх дію.  Це повʼязано з тим,  що активізація внутрішньої мотивації є
нелегким та довготривалим завданням. При виборі поведінки людина
керується власними сформованими мотивами, а для їх зміни
необхідний певний час.

У сфері економіки природокористування та водноресурсного
менеджменту, зокрема, примусова група економічних методів досить
поширена (рис. 10.2), однак вона потребує значного вдосконалення.

Необхідно переглянути методику визначення розмірів плати і
стягнення платежів за забруднення водного середовища України,
адже, як показує аналіз динаміки загальної суми екологічних зборів,
на сьогодні не забезпечуються зростаючі потреби держави у
фінансуванні природоохоронних та природовідновлювальних заходів.
Щорічно державний та місцеві природоохоронні фонди
недоотримують чималі суми коштів на усунення забруднення та
відновлення екосистем країни. А механізми формування екологічних
фондів відверто непрозорі.

Екологічне законодавство України передбачає, що нераціональна
водогосподарська діяльність коштуватиме організації надто дорого і,
як наслідок, вона втратить конкурентну перевагу. Однак практика
показує зворотний звʼязок:  на жаль,  у більшості випадків
організаціям вигідніше здійснювати фіскальні екологічні платежі, ніж
витрачати кошти на водоохоронні заходи. Більше того, керівники
підприємств, використовуючи "звʼязки", часто сплачують
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установлений екологічний штраф не в повному обсязі або взагалі не
сплачують його.

Рис. 10.2. Види мотивації екологічно спрямованої діяльності

Показова примусова група економічних методів стимулювання
екологізації господарської діяльності у країнах Західної Європи. Вона
спрямована на впровадження екологічно чистих технологій. У
країнах ЄС діє понад 200 чітких механізмів реалізації екологічного
законодавства, застосовується майже 150 видів екологічних податків,
структура і тарифні ставки яких затверджені національними
парламентами. У Німеччині, наприклад, розроблена та реалізується
стратегія екологічно орієнтованого менеджменту   екологічного
підприємництва, що є важливим напрямом екологізації економіки.
Обовʼязкове для всіх підприємств проходження екологічного аудиту
на основі прийнятих національних стандартів, які його регулюють.
Якщо викиди шкідливих речовин перевищують зазначені норми, то
до таких підприємств держава застосовує штрафні санкції, підвищує
ставку кредиту, відміняє пільгове оподаткування. Побічним
наслідком такого регулювання стало поширення "екологічного
колонізму" – винесення за межі країни екологічно шкідливих,
багатовідходних та ресурсомістких галузей виробництва.
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Для стимулювання зростання інвестиційних вкладень в
екологічно орієнтоване виробництво необхідно, щоби економічна
ефективність таких проектів була вищою, аніж екодеструктивних.
Тому для екологічно орієнтованих виробників необхідно впровадити
пільгове оподаткування, субсидування цін екологічних товарів,
дотації, гранти, пільгове кредитування, бюджетне фінансування. Такі
заходи передбачені у статті 48 Закону України "Про охорону
навколишнього середовища", однак сам механізм їх реалізації на
практиці залишається неефективним. Це повʼязано, насамперед, із
дефіцитом коштів на природоохоронні заходи, які розподіляються за
залишковим принципом.

Розглянуті недоліки застосування примусових та заохочувальних
методів мотивації екологічно спрямованої діяльності свідчать про те,
що в існуючих умовах доцільно звернути увагу на внутрішню
мотивацію. Саме внутрішня мотивація є "ключем" для розвʼязання
екологічних проблем, першоосновою формування екологічної
культури.

На думку члена Римського клубу Д. Медоуза, зменшити
негативний вплив на довкілля можна лише через зміну особистих та
суспільних цінностей. Змінити існуючі цінності можна через
формування екологічної культури у населення. Шлях до високої
екологічної культури лежить через зміну людської свідомості та
формування нового типу особистості – "людини екологічної", для
якої характерні такі риси:

•  перехід від антропоцентричного типу екологічної свідомості
(найбільшу цінність у світі має людина, а природа повинна
задовольняти її потреби) до ексцентричного, гармонійного розвитку
людини і природи, які є елементами єдиної системи;

•  нова філософія життя - визначення розумної межі задоволення
власних потреб (обмеження споживацьких інстинктів);

•  принцип "випереджаючого відображення", згідно з яким у
свідомості людини відбувається постійна оцінка можливих наслідків
від її втручання у природу.

Екологічне виховання та інформування населення, підготовка
висококваліфікованих фахівців та екологічно свідомих громадян
названі у програмних виданнях міжнародного форуму в Ріо-де-
Жанейро як один із найважливіших і необхідних засобів здійснення
переходу до гармонійного розвитку всіх країн світу. Це положення
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підкреслюється і в останніх міжнародних документах (міжнародний
звіт "Ріо+5", "Керівництво з підготовки національних доповідей про
виконання країнами "Порядку денного на ХХІ сторіччя" та ін.).

Аналіз економічних методів мотивації екологізації господарської
діяльності та суспільства в цілому свідчить про те,  що законодавча
база їх застосування досить розроблена, однак сам механізм реалізації
на практиці залишається ще надто слабким.

Сьогодні необхідно формувати нові підходи до вдосконалення
мотивації екологічно спрямованої діяльності. В умовах нестабільної
фінансової ситуації в Україні доцільно надати пріоритетного
значення саме моральним методам мотивації, створити середовище
для формування нового типу особистості - "людини екологічної", яка
формується у тріаді: освіта, наука, виховання.

10.3. Відповідальність за порушення водного законодавства
Стаття 110 Водного кодексу України регламентує

відповідальність за порушення водного законодавства, яка згідно із
законодавством України, може бути дисциплінарною,
адміністративною, цивільно-правовою або кримінальною.

Водокористувачі звільняються від відповідальності за порушення
водного законодавства, якщо вони виникли внаслідок дії
непереборних сил природи чи воєнних дій.

Відповідальність за порушення водного законодавства несуть
особи, винні у:

1) самовільному захопленні водних обʼєктів;
2) забрудненні та засміченні вод;
3) порушенні режиму господарської діяльності у

водоохоронних зонах та на землях водного фонду;
4) руйнуванні річищ річок, струмків та водотоків або порушенні

природних умов поверхневого стоку під час будівництва і
експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних
комунікацій;

5) введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших
обʼєктів без очисних споруд чи пристроїв належної
потужності;

6) недотриманні умов дозволу або порушенні правил
спеціального водокористування;
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7) самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво
ставків, дамб, каналів, свердловин);

8) порушенні правил ведення державного обліку вод або
перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей у
документи державної статистичної звітності;

9) пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і
пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановлених
режимів їх роботи;

10) незаконному створенні систем скидання зворотних вод у
водні обʼєкти,  міську каналізаційну мережу або зливну
каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод;

11) використанні земель водного фонду не за призначенням;
12) неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні

ситуації на водних обʼєктах;
13) відмові від надання (приховуванні) проектної документації та

висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших
обʼєктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і
висновків комісій, які приймали обʼєкт в експлуатацію;

14) порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та
територіального моря від забруднення та засмічення.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність
і за інші правопорушення щодо використання й охорони вод та
відтворення водних ресурсів.

Склади правопорушень водного законодавства перелічені вище, а
також визначені Кримінальним кодексом України та Кодексом про
адміністративні правопорушення України, можна умовно поділити на
три групи:

- порушення права державної власності на води;
- забруднення, засмічення та виснаження вод, невиконання

заходів щодо запобігання шкідливим діям вод;
- недотримання умов та вимог щодо водокористування,

пошкодження водогосподарських та гідрометричних споруд і
пристроїв, порушення правил їх експлуатації.

Дисциплінарна відповідальність застосовується в разі
порушення водного законодавства винною особою в процесі
виконання трудових обовʼязків.



Функції водноресурсного менеджменту

150

Кодекс про адміністративні правопорушення України передбачає
адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на
посадових осіб та громадян за такі порушення водного законодавства:

а) порушення права державної власності на води (ст. 48);
б) порушення правил охорони водних ресурсів (ст. 59);
в) порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх

морських вод від забруднення і засмічення (ст. 59);
г) порушення правил водокористування (ст. 60);
д) пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв,

порушення правил їх експлуатації (ст. 61);
е) невиконання капітаном або іншими особами командного

складу судна чи іншого плавучого засобу передбачених чинним
законодавством обовʼязків по реєстрації в суднових документах
операцій із речовинами, шкідливими для здоровʼя людей або для
живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад
установлені норми, внесення зазначеними особами до суднових
документів неправильних записів про ці операції або незаконне
відмовлення предʼявити такі документи відповідним посадовим
особам (ст. 62).

Адміністративні штрафи накладаються відповідно до виду
правопорушення посадовими особами державних органів екології та
природних ресурсів, водного господарства, охорони здоровʼя.

У випадках, коли в діях порушників водного законодавства є
ознаки кримінальних злочинів, орган (посадові особи), що
здійснюють державний контроль у сфері використання та охорони
вод, готують щодо них відповідні матеріали і надсилають їх до
правоохоронних органів для прийняття рішення про притягнення
винних осіб до кримінальної відповідальності.

Кримінальний кодекс України (ст. 228) визнає злочином
забруднення рік, озер, водосховищ, каналів, ставків, тимчасових
водотоків, джерел та інших водних обʼєктів, підземних вод
неочищеними та незнезараженими стічними водами та відходами
промислових, сільськогосподарських, комунальних та інших
підприємств, установ та організацій, продуктами виробництва,
паливно-мастильними матеріалами, сировиною тощо, якщо це
призвело до заподіяння значних збитків (у розмірі не менш як пʼятсот
мінімальних розмірів заробітної плати) або до захворювання людей,
масового знищення обʼєктів тваринного і рослинного світу.
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Передбачена кримінальна відповідальність також за забруднення
моря речовинами, шкідливими для здоровʼя людей або для живих
ресурсів моря, або іншими відходами і матеріалами (ст. 228 КК
України). Згідно із цією статтею, кримінальному покаранню
підлягають особи, що здійснили незаконне скидання з метою
поховання в межах внутрішніх морських і територіальних вод
України з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден,
платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій
речовин, шкідливих для здоровʼя людей або для живих ресурсів моря,
або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам
відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання
моря, а також незаконне скидання з метою поховання у відкритому
морі зазначених речовин, відходів і матеріалів, якщо розмір
заподіяних збитків становить не менш як пʼятсот мінімальних
розмірів заробітної плати. Про незаконний характер зазначених дій
має свідчити їх невідповідність Правилам охорони внутрішнього
моря і територіальних вод від забруднення та засмічення,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого
1996 р. № 269. Кримінальна відповідальність передбачається і за
недотримання відповідними посадовими особами суден та інших
плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно
споруджених у морі конструкцій вимог щодо повідомлення
адміністрації найближчого порту України, організації, яка видає
дозволи на скидання, відомостей про скидання чи втрати речовин,
небезпечних для здоровʼя людей або для живих ресурсів моря, якщо
за такі самі дії до зазначених посадових осіб було застосовано
адміністративне стягнення.

Згідно з КК України, злочинними визнаються також: незаконне
заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
(ст. 162); проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони
рибних запасів (ст. 163); невжиття в зоні безпеки навколо споруд та
інших установок на континентальному шельфі України заходів для
захисту живих ресурсів моря від шкідливих відходів (ст. 163).

Цивільна відповідальність настає незалежно від притягнення
винних осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Підприємства, установи, організації та громадяни України, а також
іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства
зобовʼязані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень
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водного законодавства, в розмірах і порядку, встановлених
законодавством України.

У цій сфері застосовуються загальні правила відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, визначені ст. 69 Закону "Про
охорону навколишнього природного середовища". Крім того,
постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 966
встановлено спеціальний Порядок відшкодування збитків, завданих
водокористувачам, припиненням права або зміною умов спеціального
водокористування. Так, збитки відшкодовуються юридичними і
фізичними особами, які порушили правила спеціального
водокористування та охорони вод, що спричинило порушення прав,
наданих іншим водокористувачам.

За загальним правилом збитки відшкодовуються в повному
обсязі. Однак можливі випадки, коли розмір збитків може бути
зменшено за наявності певних поважних обставин, що безпосередньо
випливає зі ст. 69 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища". Збитки відшкодовуються, якщо вони
завдані здоровʼю людини, її майну, якості навколишнього природного
середовища. Збитки, заподіяні здоровʼю людини, визначаються за
правилами норм цивільного законодавства. Якщо ж збитки
спричинені природним ресурсам, застосовуються відповідні норми
екологічного законодавства (водного, лісового та ін.).

Розмір відшкодування збитків, завданих порушенням водного
законодавства, обраховується за спеціальними правилами,
методиками. Зокрема, вони містяться в Положенні про порядок
обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних
унаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України, затвердженому
наказом Мінекобезпеки України від 26 жовтня 1995 р. № 116, та
Методиці розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення законодавства про охорону та
раціональне використання водних ресурсів, затвердженій наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 18 травня 1995 р. № 37.

Остання методика передбачає настання відповідальності у
випадках: самовільного скиду зворотних вод з підприємств, суден та
інших обʼєктів; перевищення затверджених нормативів і норм скидів
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забруднюючих речовин; перевищення затверджених нормативів і
норм витрати зворотних вод; скидів забруднюючих речовин, не
вказаних у дозволах на спецводокористування або нормах;
самовільних скидів зворотних вод або сировини з морських або
річкових суден, плавзасобів, надводних або підводних споруд;
надходження зворотних вод або забруднюючих речовин у поверхневі,
підземні і морські води внаслідок аварій на насосних станціях,
колекторах і інших спорудах, витоку таких вод або речовин через
порушення технології, техніки безпеки, скиду сировини внаслідок
аварій на нафтопродуктових терміналах; вимушених санкціонованих
аварійних скидах, які не передбачені проектом, але здійснюються з
метою попередження аварійних ситуацій; скидів шкідливих речовин,
які призвели до забруднення підземних вод як безпосередньо, так і
внаслідок забруднення поверхні землі і зони аерації ґрунтів.

Здійснення платежів за забруднення навколишнього природного
середовища не звільняє від відшкодування збитків, заподіяних
порушенням екологічного законодавства. Варто розрізняти
відшкодування збитків як форму майнової відповідальності й
відшкодування платежів за забруднення водних ресурсів. Збитки у
всіх випадках відшкодовуються на користь потерпілої особи, а
платежі за забруднення відшкодовуються в місцеві бюджети за
викиди забруднюючих водні ресурси речовин як у межах
встановлених нормативів, так і понад ці межі. У цьому разі платежі
не можна розглядати як різновид майнової відповідальності, оскільки
цей захід встановлений державою як форма економічного впливу і
при правопорушенні, і при відсутності його (при забрудненні в межах
нормативів).

Факти скидів зворотних вод і забруднюючих речовин, а також
погіршення якості води водного обʼєкта встановлюються
інспекторами екологічної інспекції Мінприроди України, посадовими
особами спеціально уповноважених органів інших міністерств і
відомств, яким надані права держінспекторів з охорони
навколишнього природного середовища, або громадськими
інспекторами на підставі спеціальних досліджень, результатів
лабораторного контролю або візуально, з оформленням актів і
протоколів встановленої органами Мінприроди України форми.
Позовні заяви про відшкодування збитків мають право предʼявляти
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органи Мінприроди України, органи прокуратури, громадські
організації, громадяни та ін.

Відшкодування збитків, завданих унаслідок порушень водного
законодавства, не звільняє винних від плати за спеціальне
водокористування, а також від необхідності здійснення заходів щодо
ліквідації шкідливих наслідків.

Варто зазначити, що при відшкодуванні збитків необхідно
керуватися водним і іншим екологічним законодавством, а за
необхідності, коли відсутні норми для підрахунку збитків у водному
законодавстві, слід у субсидіарному порядку залучати норми
цивільного законодавства.

Контрольні запитання та завдання
1. Поясніть сутність та необхідність функції мотивації у

водноресурсному менеджменті.
2. Охарактеризуйте основні типи мотивування.
3. Опишіть основні проблеми формування мотиваційного

механізму у водноресурсній сфері.
4. Назвіть основні види порушень водного законодавства.
5. Опишіть особливості застосування дисциплінарної та

адміністративної відповідальності за порушення водного
законодавства.

6. Перелічіть злочини у водноресурсній сфері, за вчинення яких
може наставати кримінальна відповідальність.

7. Розкрийте особливості настання та застосування цивільної
відповідальності у водному законодавстві.

8. Які правила відшкодування збитків, завданих порушенням
водного законодавства?
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ЧАСТИНА ІІI. ІНСТРУМЕНТИ ВОДНОРЕСУРСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

РОЗДІЛ 11. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ
ВОДНОРЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

11.1. Нормування і стандартизація
Одними із базових механізмів водноресурсного менеджменту є

державне екологічне нормування і стандартизація, які здійснюються з
метою встановлення комплексу обовʼязкових норм, правил, вимог
щодо використання та охорони водних ресурсів і обʼєктів.

Стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод
та відтворення водних ресурсів здійснюються з метою забезпечення
екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення
комплексу взаємоповʼязаних нормативних документів, які
визначають взаємопогоджені вимоги до обʼєктів, що підлягають
стандартизації і нормуванню.

Система екологічних нормативів включає:
- нормативи екологічної безпеки (гранично допустимі

концентрації забруднювачів у воді);
- граничнодопустимі скиди у водні обʼєкти.
Нормативи граничнодопустимих скидів забруднювачів

установлюються під час нормування. Граничнодопустимі обсяги
скидів використовуються з метою визначення лімітів для
підприємств, установ та організацій на скиди забруднювачів у водні
обʼєкти.

Для оцінки екологічного стану вод, умов їхнього використання
встановлюється система спеціальних нормативів. Вона включає:

1. Нормативи екологічної безпеки водокористування – це
гранично допустимі концентрації речовин у водних обʼєктах –
нормативні показники, які виключають несприятливий вплив на
організм людини і можливість обмеження чи порушення нормальних
умов господарсько-питного, побутового та інших видів
водокористування.

Чинні нормативи дають змогу оцінити якість води для різних
категорій водокористування, а саме:
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- господарсько-питного водопостачання населення і підприємств
харчової промисловості;

- комунально-побутового призначення (для купання, спорту,
відпочинку населення);

- рибогосподарського призначення (для збереження і
відтворення різних видів риб).

Водні обʼєкти рибогосподарського призначення поділяються на
вищу, першу та другу категорії. Різні ділянки одного водного обʼєкта
можуть належати до різних категорій водокористування. Для кожної
з цих категорій встановлено нормативи на якість води в місцях
водокористування.

2. Екологічні нормативи якості води водних обʼєктів,  які містять
науково обґрунтовані значення концентрації забруднювачів та
показники якості води (загальнофізичні, хімічні, біологічні,
радіаційні). При цьому ступінь забрудненості водних обʼєктів
визначається відповідними категоріями якості води.

3. Нормативи граничнодопустимого скидання забруднювачів, які
встановлюються з метою досягнення екологічного нормативу якості
вод у водних обʼєктах. Граничнодопустимі скиди (ГДС) – обсяг
шкідливих речовин у стічних водах, максимально допустимий до
відведення в установленому режимі у певному пункті водного обʼєкта
за одиницю часу з метою забезпечення норм якості води у
контрольному пункті. ГДС встановлюється з урахуванням ГДК
речовин у місцях водокористування.

4. Галузеві технологічні норми утворення речовин, що
скидаються у водні обʼєкти, тобто нормативи граничнодопустимих
концентрацій речовин у стічних водах, що утворюються в процесі
виробництва одного виду продукції при використанні однієї і тієї
самої сировини.

5. Технологічні нормативи використання водних ресурсів, які
лягають в основу оцінки та забезпечення раціонального використання
води в галузях економіки (поточні технологічні нормативи
використання води – для існуючого рівня технології; перспективні
технологічні нормативи використання води – з урахуванням
досягнень на рівні передових світових технологій). Основна
нормативна вимога до якості води у водних обʼєктах – це дотримання
встановлених ГДК, тобто групи екологічних стандартів, які оцінюють
стан навколишнього середовища в цілому.
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Стандартизація та нормування у сфері питної води і питного
водопостачання

До системи стандартів у сфері питної води та питного
водопостачання входять національні стандарти, міжнародні та
регіональні стандарти, що визначають методики досліджень
(випробувань) безпечності і якості питної води. Зазначені національні
стандарти розробляються, затверджуються, переглядаються і
змінюються відповідно до вимог Закону України "Про
стандартизацію".

Затвердження показників безпечності та окремих показників
якості питної води здійснює Міністерство охорони здоровʼя України,
яке також затверджує перелік референс-методик вимірювання вмісту
(рівнів) забруднюючих речовин, залишків пестицидів питної води
тощо.

Затвердження показників безпечності та окремих показників
якості питної води здійснюється відповідно до міжнародних
стандартів, інструкцій чи рекомендацій та інших документів
відповідних міжнародних організацій або вимог законодавства
Європейського Союзу щодо питної води в разі відсутності вимог,
встановлених у зазначених документах.

Затвердження показників безпечності та окремих показників
якості питної води, які не встановлені в документах відповідних
міжнародних організацій та Європейського Союзу, або тих, що
визначають більш високий рівень захисту здоровʼя та інтересів
споживачів, здійснюється тільки після наукового обґрунтування, яке
повинно відповідати критеріям (вимогам), визначеним для такого
обґрунтування відповідними міжнародними організаціями.

МОЗ України з періодичністю один раз на пʼять років здійснює
перегляд показників безпечності та окремих показників якості питної
води з метою приведення їх у відповідність із вимогами. У разі
виникнення обставин, що обумовлюють необхідність такого
перегляду, він здійснюється позачергово і негайно.

У сфері питної води та питного водопостачання
встановлюються такі нормативи:

- нормативи питного водопостачання;
- екологічні нормативи якості води джерел питного

водопостачання;
- технологічні нормативи використання питної води;
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- технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання.
Порядок розроблення та затвердження нормативів питного

водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Для оцінки екологічного стану джерел питного водопостачання,

визначення водоохоронних заходів цих обʼєктів встановлюється
екологічний норматив якості води джерел питного водопостачання,
який містить науково обґрунтовані допустимі значення
забруднюючих речовин і показники якості води.

Екологічний норматив якості води в джерелах питного
водопостачання встановлюється з урахуванням вимог державних
гігієнічних та протиепідемічних правил і норм, гігієнічних
нормативів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері екологічної безпеки.

Для оцінки та забезпечення раціонального використання води
встановлюються відповідно до закону поточні та перспективні
технологічні нормативи використання питної води.

Технологічні нормативи використання питної води
розробляються кожним підприємством питного водопостачання,
погоджуються з обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища та затверджуються органами місцевого
самоврядування.

Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів
використання питної води встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері житлово-комунального господарства.

У технічних умовах зазначаються:
а) найменування та адреса обʼєкта, замовника, проектувальника,

вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва;
б) відомості про джерела питного водопостачання;
в) місце приєднання до водогінних мереж, вимоги до обладнання,

вузли приєднання;
г) основні розрахункові інженерні параметри системи питного

водопостачання, що включають:
-гарантовану кількість і якість питної води;
-тиск у місці підключення;
-умови водовідведення;
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ґ) вимоги до встановлення лічильників обліку споживання питної
води.

Порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері
питної води та питного водопостачання встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства.

Розроблення нормативів гранично допустимих скидів
забруднюючих речовин та обґрунтування значень гранично-
допустимої концентрації (ГДК) для водних обʼєктів

Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з
метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води
водних обʼєктів, тобто науково обґрунтованих значень концентрації
забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні,
біологічні, хімічні, радіаційні) і санітарно-гігієнічних норм у місцях
розташування джерел водопостачання та водокористування, для
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних
екосистем.

Нормативи ГДС – граничні обсяги скидання зворотних вод –
встановлюються для введених у дію господарських обʼєктів та тих,
що проектуються чи споруджуються.

Переліки забруднюючих речовин, скидання яких нормується,
переглядаються та доповнюються Мінекології і затверджуються
Кабінетом Міністрів України (один раз на три роки).

Водокористувачі виступають замовниками розроблення
нормативів ГДС забруднюючих речовин, що скидаються ними до
водних обʼєктів.

Розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин для
скидання зворотних вод підприємств, установ та організацій, які
проектуються, здійснюється в складі передпроектної (ТЕО або ТЕР) і
проектно-кошторисної документації (проект, робочий проект) на нове
будівництво, розширення, реконструкцію та їх технічне
переоснащення.

Скидання промислових забруднених стічних, шахтних,
карʼєрних, рудникових вод з накопичувачів здійснюється згідно з
індивідуальним регламентом, погодженим з відповідними органами
охорони навколишнього природного середовища. Нормативно-
правове забезпечення такого періодичного водовідведення до водних
обʼєктів затверджується Мінприроди.
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Органи, що уповноважені видавати дозволи на спеціальне
водокористування, проектів нормативів ГДС тощо розглядають їх
разом із розробниками цих нормативів. Нормативи ГДС
затверджуються органами, уповноваженими видавати дозвіл на
спеціальне водокористування, одночасно з видачею дозволу на
спеціальне водокористування.

Методичне забезпечення розроблення нормативів ГДС, форма
документів, які подаються на розгляд, здійснюються Мінекології.

Термін дії нормативів ГДС у кожному конкретному випадку
встановлюється органами, уповноваженими видавати дозвіл на
спеціальне водокористування, індивідуально залежно від терміну дії
дозволу на спеціальне водокористування.

Підставами для переоформлення нормативів ГДС є: закінчення
терміну дії нормативів, зміна умов водокористування, зміна категорії
якості води у водному обʼєкті, зміна законодавчої та нормативної
бази.

Водокористувач відповідає за наявність затверджених нормативів
ГДС та надання розробнику достовірних вихідних даних, отриманих
на основі проведення інвентаризації показників складу та
властивостей зворотних вод згідно з наведеними переліками
забруднюючих речовин, скидання яких нормується та ідентифікація
яких у зворотних водах є обовʼязковою, обсягу витрат зворотних вод
та інших необхідних для розрахунків даних.

У документах, що входять до складу проекту нормативів ГДС,
зазначаються фактичні дані про наявність забруднюючих речовин, що
скидаються водокористувачем у поверхневі водні обʼєкти, або таких,
концентрація яких у зворотній воді збільшується порівняно із
забраною водою (наприклад, на теплових або атомних
електростанціях), ліміти на скидання, проекти нормативів ГДС та
граничнодопустимих рівнів токсичності, плани заходів щодо
зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного
досягнення екологічного нормативу якості води у водному обʼєкті.
До цих документів додаються відповідні матеріали обґрунтування, у
разі відсутності яких проекти нормативів ГДС не розглядаються.

До складу матеріалів обґрунтування проектів ГДС повинні
включатися результати виконання робіт на різних етапах як розділи
пояснювальної записки, а саме: підготовка вихідних даних для
розрахунку ГДС речовин; визначення розрахункових умов та
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розроблення проекту (розрахунок) ГДС речовин; правове та
методичне забезпечення обґрунтування схеми і моделі розрахунку
ГДС речовин з урахуванням специфіки водокористування.

У разі відхилення проектів нормативів ГДС органи, уповноважені
видавати дозвіл на спеціальне водокористування, повинні надіслати
розробнику письмове повідомлення з обґрунтуванням причин
відхилення.

Розроблення проектів нормативів ГДС та проведення
інвентаризації показників складу і властивостей зворотних вод
здійснюється на договірних засадах.

11.2. Ліцензування
Ліцензування – це важлива спеціальна функція водноресурсного

менеджменту, сутність якої полягає у виданні дозволів (ліцензій) на
здійснення певних видів діяльності тощо.

Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" визначено поняття "документ дозвільного характеру",
яким може бути дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво,
інший документ, який дозвільний орган зобовʼязаний видати субʼєкту
господарювання в разі надання йому права на провадження певних
дій щодо здійснення господарської діяльності або видів
господарської діяльності та/або без наявності якого субʼєкт
господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення
господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Відповідно до п. 3 Положення про порядок видачі дозволів на
спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р. № 459,
дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів – це
офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ,
організацій, громадян на використання конкретних природних
ресурсів у межах затверджених лімітів.

Згідно з Водним кодексом України, ліцензуванню підлягає
спеціальне водокористування – забір води з водних обʼєктів із
застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та
скидання забруднюючих речовин у водні обʼєкти, включаючи забір
води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із
застосуванням каналів.
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Дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів – це
офіційний документ, який засвідчує право юридичних та фізичних
осіб здійснювати забір води з водних обʼєктів із застосуванням
споруд і технічних пристроїв та скидання забруднюючих речовин із
зворотними водами з використанням каналів упродовж визначеного в
ньому терміну спеціального водокористування у межах затверджених
лімітів забору води, використання води чи скидання забруднюючих
речовин.

Дозвіл на спеціальне водокористування видають:
- обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська

міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим – у разі використання води водних обʼєктів
загальнодержавного значення;

- обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська
міські державні адміністрації, орган виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища – у разі використання води водних
обʼєктів місцевого значення.

Дозвіл на спеціальне водокористування надається безоплатно.
Дозвіл на спеціальне водокористування або письмова відмова в

ньому видаються впродовж тридцяти календарних днів з дня
надходження на розгляд заяви та відповідних документів.

Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування
затверджує Кабінет Міністрів України.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються
ліміти відбору  і використання води та скидання забруднюючих
речовин. У разі маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені
спеціально уповноваженими державними органами без коригування
дозволу на спеціальне водокористування.

Спеціальне водокористування є платним.
Дозволи видаються за клопотанням водокористувачів з

обґрунтуванням потреби у воді, яке погоджується: у разі
використання поверхневих вод – з Республіканським комітетом по
водному господарству Автономної Республіки Крим,
територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або
обласними управліннями водних ресурсів; у разі використання
підземних вод – з Державною геологічною службою або дочірніми
підприємствами НАК "Надра України" за переліком, який затверджує
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Мінекоресурсів; у разі використання водних обʼєктів, віднесених до
категорії лікувальних, – з МОЗ.

На рівні обласних управлінь охорони навколишнього природного
середовища розроблені локальні документи, що регулюють
процедуру видачі дозволів на спецводокористування.

Поняття документів дозвільного характеру ширше за поняття
дозволу. До документів дозвільного характеру відповідно до Закону
належать не тільки дозволи, а й інші акти, як наприклад, погодження.
Зокрема, до переліку документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні
центри, і який закріплений у додатку 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526, входить, окрім
дозволів на спецводокористування, також "погодження клопотання
водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі
використання поверхневих вод", з чого випливає необхідність
дотримання при отриманні такого погодження визначеного порядку
видачі документів дозвільного характеру.

У разі використання підземних вод, природокористувачі, крім
дозволу на спеціальне водокористування, повинні отримати
спеціальний дозвіл на користування надрами, що передбачено
Кодексом України про надра та деталізується щорічними
постановами Кабінету Міністрів України про порядок видачі таких
дозволів, причому наявність дозволу на спецводокористування є
необхідною умовою видачі дозволу на користування надрами у
випадку видобування підземних вод.

У дозволі на спеціальне водокористування обовʼязково
зазначається термін, на який видано цей дозвіл: до 3 років
(короткострокове) і від 3 до 25 років (довгострокове). Конкретний
строк (та його різновид) визначається органом, що видає дозвіл в
кожному окремому випадку. Чітких вимог щодо цього законодавство
не передбачає, за винятком встановленого п. 6 Порядку погодження
та видачі дозволів на спеціальне водокористування, згідно з яким
"спеціальне водокористування може бути: короткотерміновим (до 3
років) – у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у
водні обʼєкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі, які
встановлюються територіальними органами Мінекології;
довготерміновим (від 3 до 25 років) – в усіх інших випадках".
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Отже, у випадках скидання забруднюючих речовин у водні
обʼєкти, яке є різновидом спеціального водокористування, та
неможливості дотримання гранично допустимих скидів і відповідно,
необхідності встановлення тимчасово погоджених скидів
забруднюючих речовин у водні обʼєкти спеціальне водокористування
може бути лише короткостроковим. В інших випадках скидання
забруднюючих речовин у водні обʼєкти,  строк дії дозволу,  як
правило, повʼязується з строками дії встановлених гранично-
допустимих скидів (5 років), зміна яких може відповідно тягнути
зміну умов водокористування, що теж є невідʼємним елементом
змісту дозволу.

На відміну від права використання інших природних ресурсів,
Водний кодекс України не передбачає можливості постійного
водокористування, тобто всі види спеціального водокористування є
тимчасовими.

Встановлення термінів природокористування повинно
стимулювати субʼєктів права природокористування раціонально, по-
господарськи використовувати обʼєкт і тим самим забезпечувати його
охорону, необхідну в процесі експлуатації. Статтею 50 Водного
кодексу України передбачена можливість продовження терміну дії
спеціального водокористування, яке здійснюється у спрощеному
порядку без переоформлення дозволу. Відповідно до п. 6 Порядку
погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, у
разі коли умови спеціального водокористування залишаються
незмінними, за клопотанням водокористувача термін спеціального
водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на
період відповідно коротко- або довготермінового водокористування
органом, що видав дозвіл, про що в дозволі робиться відповідна
відмітка. Таким чином, можливість продовження терміну
спеціального водокористування повʼязана з двома обставинами: по-
перше, не змінюються умови спеціального водокористування,
передбачені в дозволі (екологічні нормативи, режими
водокористування тощо) і, по-друге, загальний термін спецв-
одокористування (з урахування всіх продовжень) не перевищує для
короткострокового – трьох років, а для довгострокового – двадцяти
пʼяти років.

Здійснення спеціального водокористування після закінчення
строку та відсутності позитивного рішення про його продовження,
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незалежно від подачі клопотання, буде вважатися самовільним
спецводокористуванням та тягне за собою застосування заходів
юридичної відповідальності. До речі, в практиці дуже поширені
випадки застосування санкцій до підприємств за самовільне (без
дозволу) водокористування, термін дії дозволу на спеціальне
водокористування в яких закінчився і вони (з різних причин) не
продовжили його.

Детальнішого правового регулювання та приведення у
відповідність з вимогами законодавства про дозвільну систему
потребує порядок визначення термінів дії дозволів, їх продовження,
підстави відмови в їх наданні. На практиці варто також чітко
відмежовувати правові режими здійснення різних видів
водокористування та однозначно виходити з необхідності отримання
дозволу лише у випадках здійснення субʼєктом спеціального
водокористування.

11.3. Аудит
Згідно із Законом України "Про екологічний аудит", екологічний

аудит – це документально оформлений системний незалежний процес
оцінювання обʼєкта екологічного аудиту, що включає збирання і
обʼєктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності
визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного
управління та інформації з цих питань вимогам законодавства
України про охорону навколишнього природного середовища та
іншим критеріям екологічного аудиту.

Обʼєктами екологічного аудиту є:
- підприємства, установи та організації, їх філії та

представництва чи обʼєднання, окремі виробництва, інші
господарські обʼєкти;

- системи екологічного управління;
- інші обʼєкти, передбачені законом.
Екологічний аудит може проводитись щодо підприємств, установ

та організацій, їх філій та представництв чи обʼєднань, окремих
виробництв, інших господарських обʼєктів у цілому або щодо
окремих видів їх діяльності.

Субʼєктами екологічного аудиту є:
-замовники;
-виконавці екологічного аудиту.
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У разі проведення обовʼязкового екологічного аудиту,
замовником якого є зацікавлені органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, субʼєктами екологічного аудиту також є
керівники чи власники обʼєктів екологічного аудиту.

Замовниками екологічного аудиту можуть бути зацікавлені
центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи.

Виконавцем екологічного аудиту може бути юридична чи
фізична особа (екологічний аудитор), кваліфікована для здійснення
екологічного аудиту відповідно до вимог цього Закону.

Метою екологічного аудиту видів діяльності, повʼязаних із
використанням водних ресурсів, є:

- оцінка впливу екологічних наслідків підприємства або
організації на водні ресурси;

- встановлення відповідності діяльності вимогам чинного
водного і природоохоронного законодавства;

- безпосереднє забезпечення екологічної безпеки виробництва.
Екологічний аудит підприємств, діяльність яких повʼязана з

використанням водних ресурсів, здійснюється у таких випадках:
- при видачі дозволів для різних видів діяльності, що справляють

певний вплив на навколишнє середовище;
- при підготовці інвестиційних проектів і програм;
- при виявленні можливих екологічних ризиків.
У рамках екологічного аудиту аудитори повинні сприяти

підприємствам і організаціям розробляти запобіжні заходи,
cпрямовані на виконання екологічних вимог, норм і правил, а також
допомогти в зниженні фінансового ризику діяльності підприємств.

Аудит проводиться в три етапи:
- 1-й етап – підготовчий;
- 2-й етап – основний;
- 3-й етап – заключний.
На першому етапі проводиться анкетування підприємства, яке

дозволить отримати перше уявлення про стан водних ресурсів. У
анкеті можуть міститися питання про екологічні аварії, загальний
стан обʼєкта і його вплив на навколишнє середовище.

У процесі анкетування і експертизи аудитор повинен
скористатися даними державної статистичної звітності. Джерелами
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інформації для проведення аудиту можуть служити державний
водний кадастр, дані гідрометслужби тощо.

Для повноти і достовірності проведення аудиту необхідно
конкретизувати коло питань, з яких мають бути зібрані початкові
дані,  зокрема: 1) описати всі джерела води,  а також існуючі дані про
якість цих джерел; 2) визначити джерела водопостачання на
підприємстві, обʼєми (проектні і фактичні), стан берегів, дані про
водозабірні та гідротехнічні споруди, інформацію про насосну
станцію (кількість насосів, їх потужність (проектна і фактична)), стан
гідротехнічних споруд; 3) обʼєми водопостачання (проектний і
фактичний) і способи обліку води (водоміри, лічильники роботи
насосного обладнання тощо); 4) описати джерела питної води для
підприємства, регулярність хлорування і перевірки води; виявити
ступінь дотримання діючих стандартів; 5) описати порядок
використання води, дані про якість води в джерелах; 6) описати
характеристику системи оборотного водопостачання вод; 7) копії
дозволів на водокористування із зазначенням дати видачі і закінчення
терміну дії;  8)  описати всі джерела і обʼєми стічних вод;  розкрити
вміст забруднюючих речовин в стічних водах; 9) описати процеси
очищення стічних і оборотних вод; 10) визначити, куди здійснюється
скидання очищених (неочищених) стічних вод; 11) вказати, чи
проводились які-небудь роботи з очищення ємностей,  в які
скидаються стічні води тощо.

Для визначення кількості та якості вод, що використовуються,
втрачаються безповоротно і скидаються у водні обʼєкти, необхідно
використати інформацію про:

- дозвіл на водокористування;
- дозвіл на користування комунальними водогінними мережами;
- договори на скидання стічних вод в каналізацію;
- екологічний паспорт підприємства, паспорт водного обʼєкта;
- нормативи ГДС, дані про інвентаризацію джерел забруднення

водних ресурсів, інвентаризацію джерел скидів;
- дані статистичних звітів за формою № 2-ТП водгосп;
- існуючі екологічні плани, карти-схеми, картографічний

матеріал, ТЕО;
- довідки про платежі за користування водними ресурсами, про

платежі за забруднення.
Усі виявлені невідповідності, повинні бути задокументовані.
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При оцінці початкової екологічної документації підприємства
аудитором повинні бути проаналізовані можливі розходження,
невідповідності, помилки вихідних даних. Для цього, рекомендується
звернути увагу на розходження даних в статистичній звітності і
довідок про платежі; між обʼємами споживання матеріалів і реагентів
із заявленими обʼємами скидів, що містять ці речовини; на
відсутність даних про неорганізовані скиди; на розходження між
заявленим виконанням планів природоохоронних заходів і їх
ефективністю; на невідповідність між заявленою ефективністю
роботи систем очищення стічних вод і фактичними витратами
реагентів на очищення.

Для отримання повної і достовірної інформації про стан водних
обʼєктів підприємства необхідне проведення натурного обстеження
водних ресурсів.

При натурному обстеженні проводяться:
- аналіз стану і тенденції забруднення водних ресурсів

безпосередньо на підприємстві і прилеглій території;
- оцінка забруднення водних ресурсів;
- оцінка обʼєму безповоротного водоспоживання;
- оцінка впливу різних чинників на водні ресурси;
- виявлення критичних джерел забруднення водних ресурсів;
- виявлення неорганізованих джерел скидання забруднюючих

речовин;
- аналіз причин несприятливої екологічної ситуації з

урахуванням зовнішніх джерел, розташованих на прилеглій до
підприємства території.

Натурне обстеження здійснюється у два етапи: 1) оглядове
обстеження за наявними даними; 2) інструментальне обстеження
відповідно до висновків оглядового.

Перший етап обстежень розпочинається з характеристики водних
обʼєктів. Аудитор повинен зробити опис гідрографічної мережі,
виявити найбільш критичні точки несприятливого впливу на
навколишнє середовище і найбільш незахищені від негативного
впливу компоненти навколишнього природного середовища і
природні обʼєкти, а також проаналізувати причини несприятливої
екологічної ситуації у водних обʼєктах з урахуванням зовнішніх
джерел.
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Для водотоків зазначається швидкість течії, витрата води,
морфометричні параметри річища (довжина, ширина, глибина).

Для водоймищ – морфометричні параметри, рівневий режим,
течії.

Для водних обʼєктів вказуються характеристики берегових і
гідротехнічних споруд; параметри; і просторова привʼязка точок
відбору води (водоспоживання) і скидів стічних вод.

Збираються дані про зосереджені скиди стічних вод
(промислових, технологічних, комунальних, зливової каналізації, а
також очисних споруд), складається їх перелік згідно з даними форм
2-ТП (водгосп) і власної інформації підприємства.

Характеристика кожного скидання вказується за обсягами
стічних вод і масою забруднюючих речовин (концентраціями).

Неканалізований поверхневий стік характеризується обсягами
дощового стоку і стоку талих вод, концентраціями забруднюючих
речовин у ньому, а також даними про площі забудови (в тому числі
індивідуальної), асфальтовані площі і площі зелених насаджень.

Аудитори після першого етапу повинні узагальнити інформацію,
отриману після обстеження. Отримані результати за видами і
джерелами забруднень наносяться на карти-схеми або план території,
що обстежується, з виділенням зон з перевищенням нормативних
величин забруднення або видів впливу з відповідними джерелами
впливу. Застосовується фото- і відеозйомка.

Після завершення першого етапу обстеження основні його
результати з висновками і рекомендаціями оформляються у вигляді
протоколу.

Якщо результатів обстеження на першому етапі недостатньо для
рішення завдань, необхідне проведення інструментального
обстеження на підприємстві.

До складу робіт з інструментального обстеження обʼєкта входять
результати спостережень за забрудненістю поверхневих вод в
досліджуваному районі, надходженнями забруднюючих речовин в
поверхневі води з навколишньої території, результати спостережень
за забрудненістю підземних вод тощо.

Спостереження проводяться в місцях водозаборів з річки і скидів
у неї стічних вод. Для обліку забруднюючих речовин, що надходять з
бічними притоками, доцільно провести спостереження в гирлі.
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На водоймищах в місцях організованого скидання стічних вод
намічається ряд радіальних місць від місця випуску стічних вод.

Відбір проб доцільно провести в тому інтервалі діб, коли
скидається найбільша кількість специфічних забруднюючих речовин.
Обсяг проб повинен відповідати кількості води, необхідної для
проведення хімічного аналізу.

Спостереження за джерелами забруднень поверхневих вод
виконуються з метою уточнення якісного і кількісного складу стічних
вод. Пункти спостережень встановлюються в місцях випуску стічних
вод у водний обʼєкт.

Визначають період відбору відповідно до режиму їх скидання.
При нерегулярному скиданні стічних вод відбираються проби,
складені з порцій, пропорційних обʼємам стічних вод, що скидаються
протягом доби. У пробах стічних вод визначають вміст якомога
більшої кількості забруднюючих речовин, зокрема специфічних.

При відборі проб води і донних відкладів виконуються необхідні
гідрологічні спостереження. Одночасно з відбором проб води на
водотоках вимірюється рівень і витрата води, швидкість течії ріки,
параметри русла. При обстеженні забрудненості підземних вод
відбираються проби з колодязів, джерел, інших джерел підземних
вод.

Після проведення натурних та інструментальних обстежень
аналізують і узагальнюють інформацію.

Аудитори повинні виявити пріоритетні обʼєкти дослідження за
забрудненням поверхневих вод, для чого узагальнюються дані про
скиди шкідливих речовин у водні обʼєкти обстежуваної території. Всі
скиди потрібно розподілити як за обсягом вод, що скидаються, і
кількістю в них забруднюючих речовин,  так і у відсотках до
сумарного обʼєму скидів і кількості речовин. Виділяються специфічні
речовини з максимальними концентраціями.

Для встановлення впливу стічних вод різних виробництв на
забруднення водного обʼєкта необхідно провести узагальнення даних
про стан якості води водних обʼєктів за тими ж показниками, які
визначаються у стічних водах з урахуванням специфіки.

Необхідно встановити пріоритетність забруднюючих шкідливих
речовин у поверхневих водах.

У цей перелік включаються компоненти, що мають найбільш
високі значення перевищень ГДК, їх найбільшу повторюваність,
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речовини, скидання яких має масовий характер, найбільш токсичні
речовини.

Аналізуючи статистичні дані про концентрації забруднюючих
речовин у воді або їх перевищення над ГДК за поточний і попередній
період, аудитор повинен визначити тенденції зміни рівня
забрудненості.

Аудитори повинні провести оцінку забрудненості поверхневих
вод на основі нормативних показників. Із цією метою проводиться
порівняння концентрацій речовин, що спостерігаються, з
нормативними значеннями ГДК.

Шкідливі і отруйні речовини нормуються за показником
шкідливості.

Оцінка якості води проводиться за такими параметрами: вмістом
завислих і плаваючих речовин, запахом, присмаком, забарвленням,
температурою води, значенням рН, наявністю кисню і органічних
речовин, концентрацією шкідливих і токсичних домішок. Шкідливі і
отруйні речовини нормуються за лімітуючим показником
шкідливості.

Результати натурного обстеження потрібно оформити у вигляді
звіту. Його зміст повинен відображати:

- короткий опис природних умов території, що обстежується;
- характеристику обʼєкта і характеристику господарської

діяльності;
- опис джерел забруднення і його характеристик, пріоритетні

джерела скидів, розташування джерел забруднення з
нанесеними на карти-схеми місцями скидання забруднюючих
речовин, дані про обсяги і склад, характеристику і тип очисних
споруд;

- інформацію про заходи, що здійснюються для захисту
навколишнього середовища від забруднення;

- докладну характеристику етапів виконаних робіт, включаючи
використані методи відбору і аналізу проб;

- перелік забруднюючих речовин і його обґрунтуванням;
- рекомендації щодо поліпшення екологічної обстановки;
- копії документів, таблиці, карти, схеми, графіки.
У процесі проведення аудиту здійснюється також перевірка

правильності і своєчасності здійснення платежів за водо-
користування.
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Проведений системний аналіз завершують конкретизацією
недоліків, виявлених при аналізуванні документації та в результаті
огляду місцевості з поданням конкретних пропозицій із поліпшення
ситуації в галузі водоспоживання та водовідведення.

11.4. Експертиза
Згідно із Законом України "Про екологічну експертизу",

екологічна експертиза в Україні – вид науково-практичної діяльності
уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та
обʼєднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному
дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших
матеріалів чи обʼєктів, реалізація і дія яких може негативно впливати
або впливає на стан навколишнього природного середовища, і
спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої
чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки.

Відповідно до ст. 22 Водного кодексу України, для забезпечення
екологічної безпеки під час розміщення, проектування і будівництва
нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших обʼєктів,
повʼязаних із використанням вод, здійснюється державна, громадська
та інша екологічна експертиза в порядку, визначеному
законодавством.

Мета екологічної експертизи – запобігання негативному впливові
антропогенної діяльності на стан водних обʼєктів і ресурсів та
здоровʼя людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки
господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих
територіях та обʼєктах. Перелік обʼєктів екологічної експертизи нині
значно розширено. До них належать проекти законодавчих,
нормативно-правових актів; передпроектні та проектні матеріали;
документація з впровадження нової техніки, технологій, матеріалів,
речовин, продукції; діючі господарські обʼєкти, особливо –
екологічно небезпечні. У цілому в поле уваги екологічної експертизи
потрапляють усі ті обʼєкти, функціонування яких може призвести до
порушення екологічних нормативів, негативного впливу на здоровʼя
населення та стан навколишнього природного середовища.
Екологічній експертизі можуть також підлягати екологічні ситуації,
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що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, військові,
оборонні та інші обʼєкти, інформація про які становить державну
таємницю.

Основні завдання екологічної експертизи такі:
- визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої

чи здійснюваної діяльності;
- організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки

обʼєктів;
- встановлення відповідності обʼєктів вимогам екологічного

законодавства, будівельних норм і правил;
- оцінка впливу діяльності обʼєктів на стан навколишнього

природного середовища та якість природних ресурсів;
- оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
- підготовка обʼєктивних, усебічно обґрунтованих висновків.
Виконання цих завдань покладено на субʼєкти екологічної

експертизи, до яких належать: органи загального державного
управління: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,
Верховна Рада АР Крим, Рада Міністрів АР Крим; спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів – Міністерство екології та природних
ресурсів України, його органи на місцях, створювані ними
спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи
чи комісії; органи місцевого самоврядування, органи виконавчої
влади на місцях, інші державні органи відповідно до законодавства;
органи громадського управління: статутні органи обʼєднань громадян
та інших громадських формувань; інші установи, організації та
підприємства, у тому числі іноземні юридичні й фізичні особи, які
залучаються до проведення екологічної експертизи; окремі громадяни
в порядку, передбаченому законом України "Про екологічну
експертизу" та іншими законодавчими актами.

Основними формами екологічної експертизи, які визначені
законодавством і здійснюються в Україні, є державна, громадська та
інші. Правовий статус цих експертиз різний. Висновки державної
екологічної експертизи обовʼязкові для виконання, а висновки
громадської та інших експертиз мають рекомендаційний характер і
можуть бути враховані під час проведення державної екологічної
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експертизи, а також у процесі прийняття рішень щодо подальшої долі
обʼєкта експертизи.

Як субʼєкти (еколого-експертні органи чи формування), так і
замовники екологічної експертизи повинні, відповідно до
законодавства, забезпечувати гласність її проведення, повідомляти
про її висновки через засоби масової інформації.

Екологічна експертиза спирається на принципи обовʼязковості,
наукової обґрунтованості, незалежності, гласності та демократизму.
Принцип обовʼязковості поширюється, в першу чергу, на види
діяльності та обʼєкти, що становлять підвищену екологічну
небезпеку. Їх перелік встановлюється Кабінетом Міністрів України за
поданням Мінекології і МОЗ України. До екологічно небезпечних
належать обʼєкти атомної промисловості та енергетики, нафтохімії,
нафтопереробки, хімічної, біохімічної та фармацевтичної
промисловості, металургії; обʼєкти, повʼязані зі зберіганням,
транспортуванням, переробкою й захороненням небезпечних
відходів, виробництвом і застосуванням мінеральних добрив,
пестицидів, вибухових речовин тощо. Проведення додаткових
державних екологічних експертиз можливе з ініціативи зацікавлених
осіб на підставі договору про надання еколого-експертних послуг або
за рішенням Кабінету Міністрів України, уряду АР Крим, місцевих
рад чи їх виконавчих комітетів.

Провідна роль у здійсненні державної екологічної експертизи
належить Міністерству екології та природних ресурсів України,
зокрема його Управлінню екологічної експертизи та оцінки впливу.
Міністерство є тим органом, який безпосередньо виконує процедуру
державної екологічної експертизи своїми силами або за допомогою
експертних комісій, до складу яких входять вчені, фахівці та
представники громадськості. До компетенції інших субʼєктів
державної екологічної експертизи (Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Верховна Рада АР Крим, Рада Міністрів АР Крим,
органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади на
місцях) віднесено:

- законодавче регулювання відносин у сфері екологічної
експертизи;

- визначення основних принципів і порядку здійснення
екологічної експертизи;
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- призначення проведення основної й додаткової державних
екологічних експертиз;

- визначення порядку передавання документації на державну
екологічну експертизу;

- координація діяльності субʼєктів екологічної експертизи;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства про

екологічну експертизу;
- вирішення інших питань у сфері екологічної експертизи.
Громадська, або соціальна, екологічна експертиза може

здійснюватись в будь-якій сфері діяльності, що потребує
екологічного обґрунтування, з ініціативи громадських організацій чи
інших громадських формувань. Вона може проводитись окремо або
водночас з державною екологічною експертизою шляхом створення
на добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-
експертних колективів громадських організацій чи інших
громадських формувань. Потреба в здійсненні громадської
екологічної експертизи здебільшого виникає в разі розвʼязання
складних екологічних проблем, повʼязаних із розвитком регіону,
населеного пункту, розміщенням окремих обʼєктів національного
господарства, реалізацією проекту певної забудови тощо. Соціальним
чинником, який визначає необхідність і мету проведення такої
експертизи, в основному є інтереси місцевих територіальних громад.
Намагання забезпечити екологічну безпеку певної території за
всебічного врахування місцевих умов стимулює процеси
попереднього громадського обговорення можливостей реалізації
конкретних проектів з подальшим створенням незалежних комісій
або груп із представників громадськості та фахівців з екології.
Нерідко до цього процесу залучаються органи місцевого
самоврядування.

Окрім державної й громадської екологічних експертиз, в Україні
останнім часом почали розвиватися інші форми екологічної
експертизи. Стимулом розвитку нових спеціалізованих експертиз є
ринкове конкурентне середовище, інвестиційні, приватизаційні
процеси, впровадження нових технологій тощо. Провідниками
втілення в життя цих форм експертиз виступають переважно
недержавні організаційні структури, які намагаються здійснювати
багатофункціональну діяльність з одночасним проведенням
екологічної експертизи.
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11.5. Сертифікація
Сертифікація – це процедура підтвердження відповідності, за

допомогою якої незалежна від виробника (продавця, виконавця) і
споживача (покупця) організація засвідчує в письмовій формі, що
продукція, процес або послуга відповідає встановленим вимогам.

Нині недостатньо декларувати "якість" і "безпеку": треба мати їх
обʼєктивні докази. Отримання таких доказів здійснюється через
незалежну сертифікацію.

В Україні існують обʼєктивні засади для формування механізму
екологічної сертифікації, яка поєднує можливості як державного, так
і ринкового регулювання. Створено основи законодавчої бази
технічного регулювання (закони України "Про стандартизацію", "Про
підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності"). Чинне законодавство містить початкові засади
правового поля щодо відповідальності за правопорушення у сфері
сертифікації.

Чинне водне право створює і регулює необхідне правове поле
для впровадження й функціонування системи екологічної
сертифікації.

Нормативно-методична база охорони довкілля охоплює
екологічні стандарти та керівні нормативні документи Міністерства
екології та природних ресурсів, які встановлюють екологічні норми і
забезпечують методологію проведення аналітичних вимірювань
екологічних характеристик.

Ефективність механізму екологічної сертифікації як гаранта
якості і безпеки продукції та діяльності обʼєктів управління, які
отримують відповідні сертифікати, забезпечується за умови, що
системна методологія побудови цього механізму має своїми
обовʼязковими засадами відомі "сертифікаційні" принципи:

- незалежність (виключається вплив будь-яких юридичних чи
фізичних осіб на результати сертифікації);

- обʼєктивність (виключається надання переваг будь-яким
юридичним чи фізичним особам);

- компетентність (учасники системи екологічної сертифікації
мають необхідну кваліфікацію, засоби і повноваження для
виконання покладених на них завдань);
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- відкритість (відсутні обмеження на доступ юридичних і
фізичних осіб до участі в роботі системи екологічної
сертифікації та до інформації про її діяльність);

- закритість (дотримання конфіденційності інформації, яка
становить комерційну таємницю);

- відсутність комерційних інтересів (відмова від одержання
прибутку в процесі роботи).

Під час створення системи екологічної сертифікації слід
враховувати її особливість, яка полягає в тому, що ця система ставить
за мету забезпечити захист не тільки споживачів від недоброякісної й
небезпечної продукції, а й самого навколишнього середовища від
шкідливого впливу як цієї продукції, так і деструктивної діяльності
людини. Тому саме для екологічної сертифікації набуває особливого
значення розподіл сфер "обовʼязковості" і "добровільності", інтересів
національної безпеки і ринкових інтересів у визначенні структури цієї
системи та правил її функціонування.

За своїм характером будь-яка сертифікація може бути
обовʼязковою або добровільною.

Згідно зі стандартом ДСТУ 3410-96 "Система сертифікації
УкрСЕПРО", обовʼязкова сертифікація проводиться на відповідність
обʼєкта сертифікації вимогам чинних законодавчих актів України та
обовʼязковим вимогам нормативних документів міжнародних і
національних стандартів інших держав, що діють в Україні.
Обовʼязкова сертифікація є формою державного контролю за
безпекою продукції і має законодавчо регулюватись. Добровільна
сертифікація проводиться на відповідність усім необхідним
споживчим вимогам, що не віднесені до обовʼязкових, на договірних
засадах між заявником та органом із сертифікації. Добровільна
сертифікація законодавчо нерегулюється і може здійснюватися як у
державній, так і в недержавній системах сертифікації.

Сертифікацію в недержавній сфері, на відміну від державної,
може проводити як вітчизняний орган із сертифікації, так і
представництво закордонного органу із сертифікації.

В Європейському союзі переважає добровільна сертифікація. Для
України, з огляду на її загальний екологічний стан, існує потреба в
посиленому державному управлінні в галузі екологічної безпеки й
контролю за додержанням екологічних вимог. Саме цей чинник
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наголошує на першочерговому значенні для нашої держави
обовʼязкової екологічної сертифікації.

Вибір "обовʼязковості" чи "добровільності" в процесі
підтвердження відповідності встановленим вимогам має
здійснюватись з обовʼязковим врахуванням ступеня екологічного
ризику для кожного обʼєкта, який підлягає сертифікації.

Для державної системи сертифікації можна визначити такі
обʼєкти обовʼязкової екологічної сертифікації:

- екологічно небезпечні продукція, технології, виробництва;
- системи екологічного управління на виробництвах, повʼязаних

із випуском екологічно небезпечної продукції;
- відходи виробництва і споживання, у тому числі екологічно

небезпечні й ті, що є обʼєктом транскордонного перевезення;
- діяльність у сфері поводження з відходами;
- очисні споруди;
- технології та обладнання для підготовки питної води;
- види тварин і рослин,  що підпадають під дію Конвенції про

міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які
перебувають під загрозою винищення.

11.6. Паспортизація
Екологічна паспортизація є інструментом екологічного обліку

субʼєктивних характеристик різних обʼєктів підготовки
управлінських рішень, ефективним заходом охорони довкілля та
оздоровлення екологічної ситуації. Може здійснюватися
паспортизація як водних обʼєктів і ресурсів,  так і субʼєктів
господарювання (водокористувачів).

Якщо облік водних ресурсів має достатньо розвинуті форми у
вигляді водного кадастру, то облік екологічних характеристик
водокористувачів потребує адекватного інформаційного
забезпечення для повноцінного врахування їх впливу на такі водні
ресурси. Основою екологічного обліку водокористувачів став
екологічний паспорт підприємства.

Необхідність застосування екологічних паспортів визначена в ст.
"Державний облік обʼєктів, що шкідливо впливають на стан
навколишнього природного середовища" закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища". Нині вважається,
що екологічний паспорт є комплексним державним документом, що
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містить характеристики взаємовідносин будь-якого техногенного або
природного обʼєкта з навколишнім природним середовищем.

Екологічний паспорт промислового підприємства як нормативно-
технічний документ був затверджений і вперше введений у дію в
1990 р. ГОСТ 17.0.0.04-90 "Экологический паспорт промышленных
предприятий". Цей стандарт розроблений для систематизації
інформації, яка визначає вплив підприємства на навколишнє
середовище, і контролю за дотриманням природоохоронних норм та
правил у процесі господарської діяльності.

Екологічний паспорт підприємства належить до його основної
проектно-технологічної документації, він має бути на кожному
підприємстві.

Екологічний паспорт підприємства – це комплексний документ,
що містить характеристику взаємовідносин підприємства з
навколишнім природним середовищем.

Екологічний паспорт призначений для відображення даних, що
характеризують джерела шкідливого впливу підприємства на
довкілля (джерела викидів, скидів, утворення відходів), розсіювання
забруднюючих речовин у навколишнє середовище, рівень
використовуваних на підприємстві технологій, можливостей
скорочення цього шкідливого впливу тощо.

На відміну від різних форм екологічної звітності, які
характеризують підприємство як джерело шкідливого впливу на
довкілля, головною метою введення екологічного паспорта
підприємства є створення інформаційної бази для екологізації його
технологічних процесів і гармонізації його діяльності в системі
"природа-суспільство". У цьому контексті розробка й використання
екологічного паспорта підприємства спрямовані на досягнення таких
цілей:

- створення державної системи обліку та моніторингового
контролю за станом субʼєктів господарювання;

- застосування в системі державного екологічного управління
для всіх субʼєктів господарювання, незалежно від форм
власності, єдиного інформаційного документа для
відображення видів шкідливого впливу субʼєктів на природні
ресурси та оцінки їхнього комплексного впливу на довкілля;
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- створення інформаційної бази для оцінки ефективності
використання підприємством сировинних, паливно-
енергетичних, водних, земельних та інших ресурсів;

- створення інформаційної бази для оцінки екологічності
використовуваних на підприємстві технологій;

- забезпечення інформаційної основи для ліцензування
природокористування;

- забезпечення інформаційної основи для впровадження
економічних механізмів стимулювання діяльності підприємств
у напрямку екологізації використовуваних технологій, економії
природних ресурсів і енергозбереження.

Підґрунтям для розробки екологічного паспорта є основні
показники виробництва, проекти розрахунків норм ГДВ, ГДС,
дозволи на природокористування, паспорти газо- й водоочисних
споруд і установок з утилізації та використання відходів, форми
державної і статистичної звітності та інші нормативні й нормативно-
технічні документи. Структура екологічного паспорта підприємства
складається з таких блоків:

1. Загальні дані про підприємство та його реквізити.
2. Коротка природно-кліматична характеристика району

розташування підприємства:
- характеристика кліматичних умов;
- характеристика стану, у тому числі фонових концентрацій

в атмосфері;
- характеристика джерел водозабору та приймачів стічних

вод, фоновий хімічний склад вод водних обʼєктів.
3. Короткий опис технології виробництва і дані про продукцію,

балансова схема матеріальних потоків.
4. Відомості про використання земельних ресурсів.
5. Характеристика сировини, використовуваних матеріальних і

енергетичних ресурсів.
6. Характеристика викидів в атмосферу.
7. Характеристика водоспоживання і водовідведення.
8. Характеристика відходів.
9. Дані про рекультивацію порушених земель.
10. Дані про транспорт підприємства.
11. Дані про еколого-економічну діяльність підприємства.
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Відповідно до пріоритетів, означених в Основних напрямах
державної екологічної політики, в Україні на сьогодні найбільшого
розвитку набули напрями екологічної паспортизації потенційно
небезпечних обʼєктів (ПНО) та відходів. Затверджено Положення про
паспортизацію потенційно небезпечних обʼєктів, яке визначає
загальні засади паспортизації потенційно небезпечних обʼєктів для
створення загальнодержавного реєстру їх техногенного та
природного характеру як складової частини Єдиної державної
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру.

Екологічний паспорт ПНО містить дані, на підставі яких
виконується оцінка потенційної небезпеки виробничої діяльності
обʼєкта:

- вид (природа) небезпеки (радіаційна, хімічна, біологічна,
бактеріологічна, вибухопожежна тощо);

- інтенсивність джерел небезпеки та час їх негативного впливу
(постійне випромінювання, залпові викиди, систематичне
накопичення небезпечного ефекту на поверхні ґрунту тощо);

- характер та ступінь негативного впливу на реципієнти;
- сфера забруднення (атмосфера, гідросфера, літосфера);
- технічний стан будівель, споруд, технологічного обладнання та

інженерних комунікацій, ступінь їх зношеності;
- загальний стан техніки безпеки.
Паспортизація ПНО здійснюється за загальною формою

паспорта, яка підлягає певній модифікації для кожного конкретного
типу обʼєкта з урахуванням специфіки його виробництва.

Обʼєкти правової охорони навколишнього природного
середовища, особливо окремі території та природні комплекси, від
стану яких безпосередньо залежить безпека життєдіяльності
населення, як і субʼєкти господарювання, також потребують такого
самого обліку й контролю. До таких обʼєктів, що підлягають
екологічній паспортизації, належать, зокрема, водні обʼєкти, які є
джерелами питного водопостачання.

Для оцінки екологічного стану басейнів річок та розробки заходів
щодо раціонального використання та охорони вод і відновлення
водних ресурсів складаються їх екологічні паспорти в порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України.
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Паспортизація водних обʼєктів – це сукупність державних
заходів, спрямованих на впорядкування використання водних
обʼєктів, охорону їх від забруднення, засмічення та вичерпання,
запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їхніх наслідків,
поліпшення стану водних обʼєктів.

Паспортизація водного обʼєкта – це встановлення гідрологічних
характеристик і технічних параметрів водного обʼєкта з метою
забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне
відновлення) усіх ресурсів, повʼязаних з існуванням водойми,
надійності функціонування споруд і для підвищення ефективності їх
використання.

Чіткого та ясного визначення паспорта водного обʼєкта
українське законодавство не дає, але, згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку складання паспортів
річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та
користування ними" від 14 квітня 1997 р. №347, можна дати його
визначення.

Паспорт водного обʼєкта – це уніфіковане зведення основних
даних про водний режим, фізико-географічні особливості,
використання природних ресурсів і його екологічну обстановку

Зокрема, екологічний паспорт річки – це уніфіковане зведення
основних даних про водний режим, фізико-географічні особливості,
використання природних ресурсів і екологічну обстановку в її
басейні, а також відпрацювання рекомендацій щодо підвищення
стійкості екологічної системи. Паспорти розробляються для річок, що
мають площу водозабору до 50 тис. км2.

Основні джерела вихідної інформації для складання паспортів
річок:

- матеріали комплексних польових обстежень річок та їх
басейнів;

- дані багаторічних спостережень за режимом поверхневих і
підземних вод;

- відомості про природні умови регіону;
- архівні матеріали про екстремальні показники

гідрометеорологічних характеристик;
- матеріали інженерно-гідрометеорологічних і спеціальних

експедиційних досліджень;
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- топографічні й тематичні карти і плани,  складені за
матеріалами аерофотозйомок;

- дані водообліку і Державного водного кадастру;
- схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів;
- Державний земельний кадастр та природно-сільсько-

господарське районування території басейну річки;
- фондові й оперативні дані наукових і проектних організацій.
На водні обʼєкти, які є джерелами питного водопостачання,

складання екологічних паспортів регламентує закон України "Про
питну воду та питне водопостачання". Перелік показників якості води
в паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку,
що визначений державним стандартом на питну воду.

Замовником робіт із розроблення паспорта водного обʼєкта є його
орендодавець.

Паспорт водного обʼєкта розробляється за спеціальною формою і
складається із:

1. Короткої пояснювальної записки, де зазначаються: назва
водного обʼєкта; назва річки (водотоку), на якій (якому)
розташований водний обʼєкт; місцезнаходження греблі, водного
обʼєкта, відстань від гирла річки до греблі; призначення водного
обʼєкта (водосховища, ставка) відповідно до проекту будівництва; рік
здачі в експлуатацію; тип водного обʼєкта, експлуатація у каскаді (як
частина водогосподарської системи) чи ізольовано; вид регулювання
стоку; дата наповнення до нормального підпірного рівня (далі –
НПР); наявність акта прийому в експлуатацію водосховища (ставка)
або гідровузла; наявність правил експлуатації та режиму роботи
водного обʼєкта; замовник проекту будівництва водосховища (ставка)
або гідровузла; розробник проекту будівництва водосховища (ставка)
або гідровузла; відомча приналежність гідровузла (власник,
балансоутримувач); балансова вартість гідровузла; користувачі,
якими здійснюється забір води з водного обʼєкта (наявність у них
дозволів на спецводокористування).

2. Характеристик річки (водотоку):
- до якого басейну належить річка (водотік);
- водозбірна площа, км2;
- рівень зарегульованості річки (співвідношення загального

обʼєму водосховищ і ставків у басейні річки до обсягу стоку
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даної річки в розрахунковий маловодний рік, який
спостерігається один раз на двадцять років);

- гідрологічні показники стоку:
- модуль річного стоку, л/с з 1 км2;
- середній багаторічний обсяг стоку, тис.м3: за рік, за період

повені, за період межені;
- витрати води, м3/с: середня багаторічна, середньомісячна

максимальна (1% забезпеченості) та мінімальна (95%
забезпеченості);

- величина санітарних витрат води, м3/с;
- внутрішньорічний розподіл стоку (у роки із 50, 75, 95%

забезпеченості), тис.м3.
3. Характеристик водного обʼєкта:

- довжина, м;
- максимальна та середня ширина, м;
- найбільша та середня глибина, м;
- площа водного дзеркала при НПР, га;
- відсоток заростання водного обʼєкта, %;
- відмітка НПР, м Балтійської системи висот (далі – БС);
- відмітка максимального (форсованого) підпірного рівня, м

БС;
- відмітка рівня мертвого обʼєму (далі – РМО), м БС;
- обʼєм при НПР, тис.м3;
- обʼєм при максимальному (форсованому) підпірному рівні,

тис.м-3;
- обʼєм при РМО, тис.м3;
- корисний обʼєм, тис.м3;
- обʼєм санітарного попуску, тис.м3 (визначається окремо для

кожного водного обʼєкта для діапазону від 0,3 до 0,5 м від
НПР);

- основні гідрохімічні показники якості води: головні іони,
біогенні речовини, мікроелементи, органічні речовини,
специфічні забруднюючі речовини;

- втрати на випаровування та фільтрацію упродовж року,
тис.м3.

4. Характеристик греблі: тип, конструкція;
- матеріал;
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- конструктивні параметри: ширина по гребеню, м, довжина, м,
максимальна висота, м;

- закладання відкосів: верхового, низового;
- кріплення відкосів: верхового, низового;
- наявність та конструктивні параметри переїзду,

розташованого на греблі.
5. Характеристик водоскидної споруди: тип; матеріал;

конструктивні параметри (вхідний оголовок, м, водогінна частина, м,
вихідний оголовок, м); вид регулювання; пропускна здатність
водоскидної споруди, м3/с.

6. Характеристик відвідного каналу: тип; матеріал; довжина, м;
ширина по дну, м; кріплення; пропускна здатність водоскидної
споруди, м3/с.

7. Характеристик прибережної захисної смуги:
- інформація про встановлення, залуження та заліснення;
- розмір (ширина) смуги, м.

8. Графічних матеріалів:
- ситуаційний план водного обʼєкта, М 1:10000 – 1:50000;
- план водного обʼєкта, М 1:500 – 1:2000;
- план гідровузла;
- плани та розрізи всіх основних елементів гідровузла

(водопідвідних, водорегулюючих, водоскидних,
водовідвідних);

- поздовжній профіль по осі водного обʼєкта;
- поперечні перерізи у характерних місцях;
- графіки залежності площі водного дзеркала та обʼєму від

відмітки рівня води: S=f(h), W= f(h), де S – площа водного
дзеркала, W – обʼєм, h – відмітка рівня води, f – функція.

Паспорт водного обʼєкта погоджується з Державним агентством
водних ресурсів України у термін, що не перевищує 15 робочих днів з
дня його надходження.

Паспорт водного обʼєкта розробляється в чотирьох примірниках,
які зберігаються по одному: в архіві басейнового або обласного
управління водних ресурсів, Державному агентстві водних ресурсів, у
орендодавця, а також надається орендарю.

Після завершення терміну оренди орендар повертає свій
примірник паспорта водного обʼєкта орендодавцю.
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Якщо інше не передбачено договором оренди водного обʼєкта,
паспорт водного обʼєкта підлягає перегляду кожні 5 років,  а також у
разі змін технічних параметрів водного обʼєкта і гідротехнічних
споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) та
відповідному коригуванню.

Сьогодні екологічна паспортизація природних і техногенних
обʼєктів в Україні тільки розпочинається.

Контрольні запитання та завдання:
1. Розкрийте сутність та механізм нормування у

водноресурсному менеджменті.
2. Опишіть систему екологічних нормативів у галузі

водокористування.
3. Розкрийте особливості стандартизації та нормування у сфері

питної води і питного водопостачання.
4. Що таке ліцензування? Які особливості ліцензування у галузі

водних ресурсів ви знаєте?
5. Опишіть схему проведення екологічного аудиту підприємств,

діяльність яких повʼязана з використанням водних ресурсів.
6. Які дані повинен проаналізувати аудитор під час проведення

аудиту підприємства-водокористувача.
7. Охарактеризуйте сутність та види екологічної експертизи

підприємств, споруд та інших обʼєктів, повʼязаних із
використанням вод.

8. Обґрунтуйте необхідність паспортизації водних обʼєктів і
підприємств-водокористувачів.

9. Перелічіть найважливіші показники і характеристики, що
містяться в паспорті водного обʼєкта.
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РОЗДІЛ 12. ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
ВОДНОРЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

12.1. Сутність економічного механізму водноресурсного
менеджменту та актуальність його впровадження

Формування ринкових відносин в Україні зумовило необхідність
залучення до сфери товарно-грошових відносин природних, у тому
числі й водних, ресурсів, що дало змогу в системі економічних
відносин повною мірою врахувати інтереси як держави – власника
водних ресурсів, так і окремих водоспоживачів.

Панування до початку 80-х років ХХ ст. концепції безоплатності
водних ресурсів сформувало екстенсивний характер їх використання.

Зі збільшенням потреби у воді, що, природно, підвищувало
дефіцит доступних для використання водних ресурсів, виникла
необхідність в ускладненні водогосподарських систем. Це
супроводжувалося збільшенням питомих витрат на формування
додаткових доступних для використання водних ресурсів. При цьому,
як свідчать дослідження, швидкість приросту питомих приведених
витрат у десятки разів перевищує швидкість приросту доступних для
використання водних ресурсів. Неврахування цього положення та
відсутність економічної оцінки водних ресурсів у джерелі призвели
до того, що регулювання річкового стоку на деяких притоках на
півдні басейну Дніпра перевищило навіть верхню економічно
доцільну межу регулювання річкового стоку. Йдеться, зокрема, про
басейни річок Самари, Вовчої, Інгульця тощо.

Екстенсивний характер використання водних ресурсів спричинив
виникнення кризових водогосподарсько-екологічних ситуацій у
басейнах багатьох річок. Впровадження економічного механізму
регулювання водокористування стало необхідним.

У 1982 р. для промислових підприємств була введена плата за
відбір води із системи водозабезпечення. Нормативи плати визначали
за економічною оцінкою, розрахованою згідно з витратною
концепцією. Тарифи 1982 р. за використання водних ресурсів мали
такі недоліки: платниками були лише водокористувачі – промислові
підприємства, виплати яких у загальній сумі витрат на формування і
функціонування водозабезпечення, наприклад у басейні Дніпра,
становили лише 20-25%; тарифи визначалися виходячи тільки з
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поточних щорічних витрат на експлуатацію системи
водозабезпечення без урахування вартості води як обмеженого
ресурсу та умов його формування в часі.

Десятирічний досвід впровадження цих тарифів показав, що вони
не розвʼязали проблему економічного регулювання водокори-
стування.

У 1992 р. в Україні на основі нових методологічних підходів як
до визначення економічної оцінки води в системі водозабезпечення
(рентна концепція), так і до розподілу витрат між усіма учасниками
водогоспо-дарського комплексу були визначені тимчасові тарифи на
використання водних ресурсів системи водозабезпечення для всіх
водокористувачів, які за поданням Мінекобезпеки України були
затверджені Кабінетом Міністрів України і введені в дію постановою
від 8 лютого 1994 p., а постановою Кабінету Міністрів від 8 лютого
1997 р. "Про встановлення нормативів плати за спеціальне
використання водних ресурсів" затверджені вже постійні базові
нормативи плати.

Розроблена концепція плати за використання водних ресурсів
ґрунтується на принципах державного суверенітету та відносин
власності на водні ресурси України, Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища", Водному кодексі України
та інших законодавчих актах.

Метою розробки та впровадження механізму платного
використання водних ресурсів була необхідність:

- формування економічних відносин у сфері використання
водних ресурсів; забезпечення економічних умов для захисту
водних джерел від нераціональної експлуатації, зведенні до
мінімуму економічних втрат, зумовлених екстенсивним
використанням водних ресурсів;

- формування економічного значення показника "водний
чииник"; формування фінансових джерел для впровадження
державних і регіональних заходів щодо відтворення та охорони
водних ресурсів;

- створення сприятливих умов для стимулювання розвитку
нових технологій щодо витрат води та зменшення скидів
відпрацьованих вод.

Відповідно до цієї мети розроблені концептуальні положення
платного водокористування, в основу яких покладено рентний підхід
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до економічної оцінки водних ресурсів, а принципи функціонування
механізму платності водних ресурсів визначені системою
економічних взаємовідносин між власником водних ресурсів та
водокористувачами.

Досягнення поставленої мети передбачало виконання таких
завдань:

- забезпечення економічних умов розвитку ринкових відносин у
сфері використання природних ресурсів;

- формування механізму плати за використання водних ресурсів
як частини єдиної цінової політики України;

- узгодження загальнодержавних інтересів з інтересами окремих
регіонів (областей, Автономної Республіки Крим та ін.) шляхом
формування цільового фонду;

- створення ринкових механізмів регулювання раціонального
водокористування, які забезпечують екологічність
господарської діяльності.

Концепція регулювання раціонального водокористування у
цілому спрямована на те, щоб при збереженні регулюючих функцій
держави використовувати ринковий механізм для посилення
екологізації господарської діяльності. Це зумовлює необхідність
узгодження екологічної політики з економічними чинниками,
надання заходам з охорони та раціонального використання водних
ресурсів пріоритетного значення.

Економічний механізм водноресурсного менеджменту обʼєднує
програмно-цільові заходи та економічні методи водоохоронної
діяльності.

Правові засади такого механізму загалом передбачені Законом
України "Про охорону навколишнього природного середовища",
згідно з яким взаємозвʼязок усієї адміністративної (управлінської),
науково-технічної та господарської діяльності організацій усіх форм
власності з раціональним використанням водних ресурсів та
ефективністю водоохоронних заходів ґрунтується на економічних
важелях.

Складовими економічного механізму водноресурсного
менеджменту є:

- рентна плата за використання водних ресурсів;
- екологічний податок на скиди забруднюючих речовин у водні

джерела;
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- відшкодування збитків, зумовлених порушенням законодавства
щодо охорони навколишнього природного середовища та
Водного кодексу;

- ліміти на використання водних ресурсів та скиди
забруднюючих речовин у водні джерела;

- тимчасові фінансові пільги щодо плати, які надаються
підприємствам певного напряму діяльності для впровадження
економічно безпечних технологій.

12.2. Плата за воду
В економічному механізмі водноресурсного менеджменту

особливе місце займає плата за воду як природний ресурс, що має
загальногалузевий характер. Ця плата є складовою повної
економічної оцінки водозабезпечення, яка додатково до плати за воду
як природний ресурс включає ще й плату, зумовлену суто галузевими
втратами (забір, водопідготовка, доставка, внутрішньогосподарський
розподіл, використання, водовідведення).

Основою формування механізму платного водокористування є
економічна оцінка води, методологічною базою якої є трудова теорія
вартості.

Плату за воду як за природний ресурс визначають за
економічною оцінкою води у системі водозабезпечення – річковій
водогосподарській системі. Враховуючи єдність природних вод,
економічна оцінка поверхневих водних ресурсів визначається
"франко-берег" для певної річки або її частки, для підземних вод –
"франко-водоносний горизонт".

У межах системи водозабезпечення здійснюються формування
доступних для використання водних ресурсів (за обсягом та в часі) на
етапі річкового стоку, а також їх охорона від забруднення на етапі
схилового стоку, боротьба зі шкідливою дією вод, вивчення й оцінка
водних ресурсів. Тобто всі заходи мають міжгалузевий характер.

Загальногалузеві споруди та заходи відповідають вимогам
забезпечення нормативного функціонування системи
водозабезпечення. У реалізації загальногалузевих заходів беруть
участь усі галузі (водоспоживачі) незалежно від того, як здійснюється
водоспоживання (з вилученням води із джерела чи без її вилучення).
Пайовий же внесок за витратами на всі споруди та заходи визначають
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згідно з пайовим вкладом кожного водоспоживача у формування
параметрів річкової водогосподарської системи (загальногалузевих).

Передумовами економічної оцінки води, як і будь-якого іншого
виду природного ресурсу,  є:  потреба у воді,  її обмеженість як
ресурсу, якість, ефективність використання, техніко-економічні
показники використання води за різними варіантами
водозабезпечення, включаючи безводні технології.

Економічна оцінка водних ресурсів за прямими витратами мала
суто компенсаційний характер і не відображала їх дефіцитність. Із
часом виникнення водогосподарсько-екологічних кризових ситуацій
у басейнах окремих річок зʼявилася потреба у врахуванні поряд з
прямими витратами так званих витрат зворотного звʼязку. Інакше
кажучи, обмеженість водних ресурсів та різні напрями їх
використання з неоднаковим рівнем ефективності зумовлюють
потребу у виконанні економічної оцінки з урахуванням
диференційної ренти.

Як відзначають багато дослідників, економічна оцінка водних
ресурсів, як і інших видів природних ресурсів, має ґрунтуватися,
насамперед, на їх обмеженості. Плата за використання водних
ресурсів повинна компенсувати всі витрати на утримання,
експлуатацію та амортизацію водогосподарських систем і споруд та
забезпечити нагромадження для розширеного відновлення водного
господарства.

Рентну концепцію платного використання водних ресурсів
почали розробляти в 60-х роках Л.B. Канторович, Г.М. Матлін,
Н.П. Федоренко, Т.С. Хачатуров та ін. В останні роки вона набула
розвитку в частині визначення економічної оцінки води як
природного ресурсу, економічного ефекту від, використання водних
ресурсів, розподілу затрат між водокористувачами залежно від частки
кожного у формуванні параметрів системи водозабезпечення,
визначення граничних затрат та економічно ефективної межі
регулювання стоку.

Виходячи з цього, економічна оцінка води в системі
водозабезпечення (Вз) дорівнює поточним щорічним затратам на
формування і охорону доступних для використання водних ресурсів
(Впр) та економічній оцінці води (Bр) як природного ресурсу:

Вз = Впр + Вр
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Економічна оцінка води як природного ресурсу за умов його
обмеженості дорівнює рентній оцінці води джерела за економічною
ефективністю використання води замикаючим (за соціально-
економічним ефектом) водокористувачем.

Додаткове збільшення доступних для використання водних
ресурсів, зумовлене збільшенням дефіциту водних ресурсів,
супроводжується певними граничними затратами. Дослідження
показали, що межею збільшення цих затрат є рентна оцінка води
джерела, тобто граничні затрати не повинні перевищувати
економічну ефективність використання води замикаючим
водокористувачем.

Граничний рівень затрат характеризує певну економічно
ефективну межу (нижню, верхню) регулювання річкового стоку або
впровадження прогресивних маловодних технологій як альтернативи
збільшенню доступних для використання водних ресурсів (при
регулюванні річкового стоку в межах від нижньої до верхньої межі
ефективного регулювання стоку).

Щорічні прямі затрати повʼязані з необхідністю підтримувати
споруди систем водозабезпечення у нормальному стані (Векс),
проведенням заходів охорони водних ресурсів від забруднення на
етапі формування схилового стоку та прилеглих до водотоку
територій від шкідливої дії вод (Вохор), вивченням та оцінкою
водних ресурсів (Воц), формуванням нормативного прибутку (Вп):

Впр = Векс + Вп + Вохор + Воц
Загальна економічна оцінка води у системі водозабезпечення

визначається сумою прямих поточних щорічних та замикаючих
(граничних) затрат:

Вз = Впр + Вα, гр.
Стаття 255 Податкового кодексу України встановлює

використання рентної плати за спеціальне використання води,
платниками якої є всі водокористувачі, крім тих, які використовують
воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних
потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній
території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та
тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних
ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і
санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та платників єдиного податку.



Економічні інструменти водноресурсного менеджменту

193

Обʼєктом оподаткування рентною платою за спеціальне
використання води є фактичний обсяг води, який використовують
водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах
водопостачання.

Обʼєктом оподаткування рентною платою за спеціальне
використання води без її вилучення з водних обʼєктів є:

- для потреб гідроенергетики – фактичний обсяг води, що
пропускається через турбіни гідроелектростанцій для
вироблення електроенергії;

- для потреб водного транспорту – час використання
поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним
флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та
пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від
кількості місць).

Обʼєктом оподаткування рентною платою за спеціальне
використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води,
необхідної для поповнення водних обʼєктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке
повʼязане із втратами води на фільтрацію та випаровування).

Ставки рентної плати за спеціальне використання поверхневих
вод встановлені у таких розмірах:

Басейн річки, включаючи притоки всіх порядків Ставка рентної плати,
гривень за 100 м3

Дніпра на північ від м. Києва (Припʼяті та Десни),
включаючи м. Київ

45,11

Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця) 42,91
Інгульця 65,44
Сіверського Дінця 87,98
Південного Бугу (без Інгулу) 49,61
Інгулу 60,87
Дністра 27,03
Вісли та Західного Бугу 27,03
Пруту та Сірету 20,30
Тиси 20,30
Дунаю 18,09
Річок Криму 90,21
Річок Приазовʼя 108,31
Інших водних обʼєктів 49,61
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Ставки рентної плати за спеціальне використання підземних вод
встановлені у таких розмірах:

Найменування регіону Ставка плати,
грн./100 м3

Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя) 83,43
м. Севастополь 83,43
Вінницька 72,11
Волинська 74,48
Дніпропетровська 63,19
Донецька 85,74
Житомирська 72,11
Закарпатська 47,37
Запорізька (Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський
райони)

72,11

Запорізька (інші адміністративно-територіальні одиниці області) 65,44
Івано-Франківська (Богородчанський, Верховинський, Долинський,
Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони)

112,77

Івано-Франківська (інші адміністративно-територіальні одиниці області) 63,19
Київська (Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський,
Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський,
Миронівський, Обухівський, Поліський райони)

52,42

Київська (інші адміністративно-територіальні одиниці області) 61,85
Кіровоградська 83,43
Львівська 65,44
Луганська 94,71
Миколаївська 94,71
Одеська 78,95
Полтавська (Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький,
Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський,
Хорольський, Шишацький райони)

48,78

Полтавська (інші адміністративно-територіальні одиниці області) 54,37
Рівненська (Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський,
Рівненський, Сарненський, Острозький райони)

58,19

Рівненська (інші адміністративно-територіальні одиниці області) 67,59
Сумська (Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони) 54,37
Сумська (інші адміністративно-територіальні одиниці області) 61,91
Тернопільська 87,98
Харківська 67,64
Херсонська 67,64
Хмельницька (Деражнянський, Красилівський, Летичівський,
Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський
райони)

56,41

Хмельницька (інші адміністративно-територіальні одиниці області) 85,74
Черкаська 48,78
Чернівецька 78,95
Чернігівська (Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький,
Щорський, Талалаївський райони)

67,64

Чернігівська (інші адміністративно-територіальні одиниці області) 52,88
м. Київ 67,39
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Рентна плата за спеціальне використання води не справляється:
- за воду, що використовується для задоволення питних і

санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для
задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних
потреб юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
платників єдиного податку;

- за воду, що використовується для протипожежних потреб;
- за воду, що використовується для потреб зовнішнього

благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
- за воду,  що використовується для пилозаглушення у шахтах і

карʼєрах;
- за воду, що забирається науково-дослідними установами,

перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, для
проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для
виробництва елітного насіння рису;

- за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських
каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах;

- за підземну воду,  що вилучається з надр для усунення
шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву,
забруднення тощо), крім карʼєрної, шахтної та дренажної води,
що використовується у господарській діяльності після
вилучення та/або отримується для використання іншими
користувачами;

- за воду,  що забирається для забезпечення випуску молоді
цінних промислових видів риби та інших водних живих
ресурсів у водні обʼєкти;

- за морську воду, крім води з лиманів;
- за воду, що використовується садівничими та городницькими

товариствами (кооперативами);
- за воду,  що забирається для реабілітації,  лікування та

оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та
дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями
фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які
засновані всеукраїнськими громадськими організаціями
інвалідів відповідно до закону;

- для потреб гідроенергетики – з гідроакумулюючих
електростанцій, які функціонують у комплексі з
гідроелектростанціями;
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- для потреб водного транспорту:
1) з морського водного транспорту, який використовує

річковий водний шлях виключно для заходження з моря у
морський порт, розташований у пониззі річки, без
використання спеціальних заходів забезпечення
судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);

2) під час експлуатації водних шляхів стоянковими
(нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери,
доки плавучі,  судна з механічним обладнанням та інші
стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та
експлуатації водних шляхів річки Дунаю.

Ставки рентної плати за спеціальне використання встановлені на
рівні:

- для потреб гідроенергетики – 8,77 гривні за 10 тис. куб. метрів
води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;

- для потреб водного транспорту з усіх річок, окрім Дунаю:
- для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що

експлуатується, – 0,1503 гривні за 1 тоннаж-добу
експлуатації;

- для пасажирського флоту, що експлуатується, – 0,0167
гривні за 1 місце-добу експлуатації;

-для потреб рибництва:
- 46,03 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
- 55,34 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води;

-за воду, що входить виключно до складу напоїв:
- 42,82 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
- 49,94 гривні за 1 куб. метр підземної води;

- за шахтну, карʼєрну та дренажну воду – 9,92 гривні за 100 куб.
метрів води.

Для теплоелектростанцій з прямоточною системою
водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що
пропускається через конденсатори турбін для охолодження
конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.

Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок
рентної плати коефіцієнт 0,3.

За умови використання води з каналів платниками рентної плати
застосовуються ставки рентної плати, встановлені за спеціальне
використання води водного обʼєкта, з якого забирається вода в канал.
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За умови використання води зі змішаних джерел водопостачання
застосовуються ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких
формуються (наповнюються) змішані джерела.

Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за
спеціальне використання води та за спеціальне використання води
для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим
підсумком з початку року,  а за спеціальне використання води для
потреб водного транспорту – починаючи з першого півріччя
поточного року, у якому було здійснено таке використання.

Рентна плата обчислюється, виходячи з фактичних обсягів
використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших
водокористувачів) водних обʼєктів з урахуванням обсягу втрат води в
їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне
водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати
та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником
іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на
поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким
водокористувачем-постачальником.

Водокористувачі, які використовують воду зі змішаного джерела,
обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому
співвідношенні,  у якому формується таке змішане джерело,  що
зазначається в дозволах та договорах на постачання води, з
урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок рентної
плати та коефіцієнтів.

Водокористувачі, які використовують воду з каналів,
обчислюють рентну плату, виходячи з фактичних обсягів
використаної води з урахуванням втрат води в їх системах
водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок
рентної плати, встановлених для водного обʼєкта, з якого забирається
вода в канал, та коефіцієнтів.

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики обчислюється, виходячи з фактичних обсягів води,
пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки рентної
плати.

За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і
несамохідними суднами рентна плата за спеціальне використання
води для потреб водного транспорту обчислюється, виходячи з
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фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а
пасажирськими суднами – виходячи з місця-доби та ставки рентної
плати.

Справляння рентної плати за спеціальне використання води для
потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє
водокористувачів від сплати рентної плати за спеціальне
використання води.

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води,
необхідної для поповнення водних обʼєктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке
повʼязане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та
ставок рентної плати.

Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження
обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють рентну
плату виходячи із фактичних обсягів води, використаної на
підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично
використаної води рентна плата обчислюється на загальних
підставах.

Обсяг фактично використаної води обчислюється водокори-
стувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з
показниками вимірювальних приладів.

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично
використаної води визначається водокористувачем за технологічними
даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи
наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність
водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності
вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує,
рентна плата сплачується у двократному розмірі.

Обсяг фактично використаної води на державних системах у
зрошувальному землеробстві визначають органи водного госпо-
дарства.

Якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги
води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу
в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата
обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної
води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
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У разі перевищення водокористувачами встановленого річного
ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у
пʼятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної
води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної
плати та коефіцієнтів.

За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за
кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими
ставками рентної плати та коефіцієнтами.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне
водокористування із встановленими в ньому лімітами використання
води, рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що
підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

Податкова декларація з рентної плати за спеціальне використання
води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
водного транспорту за перший квартал не сплачується.

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача,
які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік
своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові
декларації та сплачують рентну плату за своїм місцем податкової
реєстрації.

Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи,
які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого
бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого
балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься
водокористувачем, до складу якого входять такі структурні
підрозділи, за місцезнаходженням водних обʼєктів та за ставками
рентної плати, встановленими для цих водних обʼєктів.

Платники рентної плати подають одночасно з податковими
деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне
водокористування, договору на поставку води та статистичної
звітності про використання води.

У межах встановленого в дозволі на спеціальне водокори-
стування ліміту використання води рентна плата включається до
складу затрат, а за понадлімітне використання справляється з
прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після
оподаткування.
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Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до
складу затрат.

12.3. Екологічний податок
До 1991 р. в Україні, як і в усіх республіках колишнього

Радянського Союзу, екологічні санкції за скид забруднюючих
речовин у водні ресурси не застосовувалися. Нехтування
екологічними вимогами можна пояснити історичними, політичними,
економічними, організаційно-технологічними і етичними чинниками.

Так, історичний чинник зумовлений тим, що значний період
існування країни припадає на час війни та наступного відновлення.
По суті, цей період можна охарактеризувати як тривалу і глобальну
екстремальну ситуацію, коли екологічні вимоги не могли братися до
уваги.

Політичний чинник зумовлюється існуванням гігантського
військово-промислового комплексу, який практично повністю
ігнорував екологічні вимоги.

Вплив економічного чинника проявлявся в екстенсивно-
витратному розвитку економіки країни.

Необхідно відзначити помилковість політики щодо охорони
навколишнього природного середовища, за якої капітальні вкладення
спрямовувалися не на усунення причин забруднення і
нераціонального ресурсоспоживання, а на ліквідацію їх наслідків.

Організаційно-технологічний чинник, який характеризується
технологічним відставанням ряду “мирних” галузей економіки,
спричинив виникнення негативного впливу на природно-ресурсний
потенціал країни.

Етичний чинник проявлявся в недостатньому рівні екологічної
культури населення, а в ряді випадків – і осіб, які приймають
рішення. Саме цим пояснюється те, що значна частина технологій
військово-промислового комплексу фактично подвійного призна-
чення не передавалася в цивільні галузі економіки. До того ж
підприємства, річки, моря – все було державне, отже, не було сенсу
платити за забруднення, відшкодовувати збитки, бо це було б
перекладанням коштів з однієї кишені в другу. Покаранням за
забруднення було накладання штрафу на одного з керівників або
позбавлення премії.
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І лише з послабленням напруженості в міжнародних відносинах
та гонки озброєнь, з початком перебудови почали звертати увагу на
проблеми забруднення природного середовища, в тому числі й
забруднення водних ресурсів. Загальноприйнятний у світі принцип
"забруднювач платить" був впроваджений в Україні з часу прийняття
Верховною Радою Закону України “Про охорону навколишнього
природного середовища” (1991 p.).

Одним з основних економічних важелів реалізації цього
принципу є плата за забруднення водних ресурсів або екологічний
податок.

Екологічний податок – загальнодержавний обовʼязковий
платіж,  що справляється з фактичних обсягів скидів у водні обʼєкти
забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу
радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками,
фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного
обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

Платниками податку є субʼєкти господарювання, юридичні
особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність,
бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та
організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих,
які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких
нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких
на території України і в межах її континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони здійснюються скиди
забруднюючих речовин безпосередньо у водні обʼєкти.

Обʼєктом та базою оподаткування за цим податком в частині
використання водних ресурсів є обсяги та види забруднюючих
речовин, які скидаються безпосередньо у водні обʼєкти. Ставки
податку за скиди забруднюючих речовин у водні обʼєкти наведені у
табл. 12.1 і 12.2.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу. Платники податку складають податкові декларації, подають
їх упродовж 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового (звітного) кварталу, до
контролюючих органів та сплачують податок упродовж 10
календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку
подання податкової декларації за скиди забруднюючих речовин у
водні обʼєкти.



Інструменти водноресурсного менеджменту

202

Таблиця 12.1
Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні обʼєкти
Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азот амонійний 1293,10
Органічні речовини (за показниками
біохімічного споживання кисню (БСК 5)

517,57

Завислі речовини 37,09
Нафтопродукти 7606,99
Нітрати 111,26
Нітрити 6350,98
Сульфати 37,09
Фосфати 1033,52
Хлориди 37,09.

Таблиця 12.2
Ставки податку за скиди у водні обʼєкти забруднюючих речовин, на які

встановлено граничнодопустиму концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу

Граничнодопустима концентрація забруд-
нюючих речовин або орієнтовно безпечний

рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

До 0,001 (включно) 135489,06
Понад 0,001 - 0,1 (включно) 98236,15
Понад 0,1 - 1 (включно) 16935,94
Понад 1 - 10 (включно) 1723,59
Понад 10 345,04

Мінекології, орган виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього природного середовища,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
до 1 грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих
органів переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб –
підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на
спеціальне водокористування, а також направляють інформацію про
внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за
кварталом, у якому такі зміни відбулися.

Платники податку перераховують суми податку, що справляється
за скиди забруднюючих речовин одним платіжним дорученням на
рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих
коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Якщо платник податку з початку звітного року не планує
здійснення скидів забруднюючих речовин, то він повинен повідомити
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про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування
джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у
звітному році обʼєкта обчислення екологічного податку. В іншому
разі платник податку зобовʼязаний подавати податкові декларації
відповідно до цієї статті Кодексу.

У разі якщо:
- платник податку має декілька стаціонарних джерел

забруднення в межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або
міст)  або за їх межами,  то він зобовʼязаний подати до
відповідного контролюючого органу за місцем розташування
стаціонарного джерела забруднення податкову декларацію
щодо кожного стаціонарного джерела забруднення окремо;

- платник податку має декілька стаціонарних джерел
забруднення в межах одного населеного пункту (села, селища
або міста)  або за його межами,  то він може подавати до
відповідного контролюючого органу одну податкову
декларацію податку за такі джерела забруднення;

- платник податку перебуває на податковому обліку в місті з
районним поділом, то він може подавати одну податкову
декларацію за скиди усіма своїми джерелами забруднення,
якщо ці джерела розташовані на території такого міста,  за
місцем перебування платника податку на податковому обліку.

Контролюючі органи залучають за попереднім погодженням
працівників органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного середовища та
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику зі здійснення державного нагляду у сфері охорони
навколишнього природного середовища для перевірки правильності
визначення платниками податку фактичних обсягів скидів.

12.4. Відшкодування збитків, зумовлених порушенням водного
законодавства

Відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу
внаслідок порушення водного законодавства України, є важливим
елементом економічного механізму водноресурсного менеджменту.

Згідно зі статтею 111 Водного кодексу України, усі підприємства,
установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні
і фізичні особи та особи без громадянства зобовʼязані відшкодувати
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збитки, завдані ними внаслідок порушень водного законодавства, в
розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного
законодавства, не звільняє винних від збору за спеціальне
водокористування, а також від необхідності здійснення заходів щодо
ліквідації шкідливих наслідків.

Притягнення винних у порушенні водного законодавства до
відповідальності не звільняє їх від обовʼязку відшкодування збитків,
завданих ними внаслідок порушення водного законодавства.

Збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі. Більше
того, відповідно до ст. 69 ЗУ "Про охорону навколишнього
природного середовища", шкода, "підлягає компенсації, як правило, в
повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та
незалежно від збору за забруднення навколишнього природного
середовища та погіршення якості природних ресурсів".

Визначення величини збитків здійснюється за Методикою
розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне
використання водних ресурсів, затверджена наказом Мінекології
України від 20.07.2009 № 389.

Ця Методика спрямована на реалізацію Директиви 2006/11/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про
забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що
скидаються до водного середовища Співтовариства, і розроблена
відповідно до Водного кодексу України та Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища".

Методика встановлює порядок визначення розмірів
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення
законодавства про охорону та раціональне використання водних
ресурсів, у разі:

- забруднення водних обʼєктів, у тому числі повʼязаного із
самовільними та аварійними скидами у водний обʼєкт
забруднюючих речовин та фізико-хімічних показників із
зворотними водами або забруднюючих речовин у чистому
вигляді, у складі сировини, продукції чи відходів, крім випадків
забруднення територіальних і внутрішніх морських вод та
виключної морської економічної зони України із суден, кораблів
та інших плавучих засобів;
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- забруднення поверхневих та підземних вод під впливом
полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових
відходів;

- самовільного використання водних ресурсів за відсутності
дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування
та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні
води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне
водокористування лімітів;

- відбору, використання води та скиду забруднюючих речовин із
зворотними водами з порушенням умов водокористування,
встановлених у дозволі на спеціальне водокористування.

Методика встановлює єдині вимоги до визначення збитків,
заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону
та раціональне використання водних ресурсів фізичними особами,
фізичними особами-підприємцями та юридичними особами.

Методика застосовується державними інспекторами України з
охорони навколишнього природного середовища та державними
інспекторами з охорони навколишнього природного середовища
відповідних територій при розрахунку розмірів збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення законодавства про охорону та
раціональне використання водних ресурсів, які виявлені за
результатами державного контролю за додержанням вимог
фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та
юридичними особами природоохоронного законодавства.

Державні інспектори з дати встановлення факту порушення вимог
законодавства про охорону та раціональне використання водних
ресурсів здійснюють збір і аналіз необхідних матеріалів і, на підставі
цієї Методики, розраховують розмір відшкодування збитків.

Методика не застосовується у випадках оцінки шкоди, заподіяної:
- здоровʼю і майну громадян,  майну юридичних осіб,  а також

водним біоресурсам у результаті погіршення екологічного
стану водних обʼєктів;

- водним обʼєктам у результаті стихійного лиха;
- затопленням і підтопленням сільськогосподарських угідь,

будинків, споруд і комунікацій при руйнуванні гідротехнічних
споруд на водних обʼєктах.

Методика не поширюється на розрахунки збитків, заподіяних
державі внаслідок:
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- порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних
зонах та на землях водного фонду;

- порушення правил експлуатації та режимів роботи
водогосподарських споруд та пристроїв, а також пошкодження
цих споруд;

- самовільного проведення гідротехнічних робіт (будівництво
ставків, дамб, каналів, свердловин);

- руйнування природного стану річищ річок, струмків і
водотоків.

Застосовується також Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України, затверджене
наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України від 26 жовтня 1995 року
№116, а також такси для обчислення розміру відшкодування збитків,
заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших
плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України,
затверджені ПКМ від 03.07.95 №484. У випадках, коли законодавство
спеціальних правил обчислення заподіяної шкоди не встановлює,
вона обраховується в загальному порядку.

Положення застосовується для обчислення розмірів
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із будь-
яких суден, кораблів та інших плавучих засобів.

Факти скидання забруднюючих речовин встановлюються
державними інспекторами України з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій Державної екологічної
інспекції або спеціальних підрозділів Мінприроди, посадовими
особами, інших спеціально уповноважених органів державної
виконавчої влади в галузі використання і охорони вод та відтворення
водних ресурсів і їх органів на місцях та громадськими інспекторами
з охорони довкілля.

За фактом скидання на основі результатів державного та
громадського контролю, спеціальних досліджень та візуальних
спостережень складається протокол про порушення законодавства
про охорону навколишнього природного середовища України.

Протокол підписується капітаном судна, іншого плавучого
засобу, командиром корабля (або особою, що виконує їх обовʼязки),
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судновласником, а їх підписи засвідчуються судновою печаткою
(печаткою корабля, іншого плавучого засобу).

Розмір відшкодування збитків обчислюється посадовими особами
Державної екологічної інспекції та її територіальних органів.

Обчислення розміру відшкодування проводиться в доларах США
на підставі кількості забруднюючих речовин,  скинутих у водне сере-
довище, визначеної згідно зі спеціальними таксами (таблиця 12.3).

Таблиця 12.3
Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних

підприємствами, установами, організаціями і громадянами України,
іноземними юридичними особами та громадянами внаслідок забруднення із

суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх
морських вод України

Забруднюючі речовини, скинуті у водне
середовище

Одиниця
виміру

Розмір відшкодування
збитків за одиницю виміру

(у доларах США)
Солі важких металів кг-екв. 12936
Нафта та нафтопродукти кг 329
Органічні речовини кг 270
Завислі речовини кг 132
Пестициди кг 430
Детергенти кг 381
Шкідливі речовини, залежно від категорії
токсичності згідно з Міжнародною Конвенцією
щодо запобігання забрудненням із суден 1973
року з поправками 1978 року) (MARPOL -
73/78):

X кг 1522
Y кг 286
Z кг 54

Господарсько-фекальні стічні води куб.м 140
Сміття кг 100

Такси використовуються для обчислення розміру відшкодування
збитків, заподіяних підприємствами, установами, організаціями і
громадянами України, а також іноземними юридичними особами та
громадянами внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших
плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України.
Такси встановлені з метою відновлення екологічної рівноваги в
територіальних та внутрішніх морських водах України і посилення
відповідальності за їх чистоту.
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Суми збитків обчислюються у доларах США і сплачуються
українськими судновласниками, судна яких плавають під прапором
України, у валюті України за офіційним валютним курсом на день
сплати сум відшкодування.

Іноземні судновласники, а також українські судновласники,
судна яких працюють за фрахтом під прапорами іноземних країн,
відшкодовують збитки у доларах США або еквівалент цієї суми в
іншій вільно конвертованій валюті (за умови дотримання валютного
законодавства) чи у валюті України за офіційним валютним курсом
на день сплати сум відшкодування.

Контрольні запитання та завдання
1. Поясніть необхідність впровадження економічного механізму

водноресурсного менеджменту.
2. Розкрийте сутність економічного механізму водноресурсного

менеджменту. Опишіть його складові.
3. Опишіть рентну концепцію платного використання водних

ресурсів.
4. Розкрийте особливості оподаткування рентною платою за

спеціальне використання води в Україні.
5. Опишіть особливості застосування екологічного податку в

частині використання водних ресурсів.
6. Як здійснюється відшкодування збитків, завданих пору-

шенням водного законодавства?
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РОЗДІЛ 13. ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ

13.1. Підходи до водогосподарського районування
Для успішного планування і вирішення питань раціонального

використання й охорони водних ресурсів неабияке значення має
водогосподарське районування території держави, яке відображає
специфічні риси географічного розміщення водного господарства.
Водогосподарське районування являє собою складну і до кінця не
розвʼязану проблему. Незважаючи на її важливість і наявні розробки,
багато теоретичних і методичних положень районування до цього
часу ще недостатньо розроблені.

Через специфічні особливості водогосподарське районування на-
лежить до особливого виду економічного районування, яке має
багато спільного як із галузевим, так і з комплексним (інтегральним)
районуванням. Водночас при виділенні водогосподарських районів
необхідно враховувати й природні чинники.

Водогосподарське районування –  це поділ території за
кількісними і якісними характеристиками сучасного і перспективного
водоспоживання з урахуванням забезпеченості її водними ресурсами.
Супідрядність одиниць водогосподарського районування базується на
збереженні єдності водного обʼєкта. Головним джерелом
водозабезпечення, водоспоживання та водокористування є річковий
стік, тому водогосподарське районування (ділянка) повинно
збігатися, як правило, з річковим басейном (або його частиною). На
цій території вирішують питання щодо регулювання, використання і
управління водними ресурсами та створення сприятливих
гідроекологічних умов на водозаборі.

Різноманітність поєднання взаємозвʼязків і взаєморозташування
підприємств, установ і населених пунктів, що використовують водні
ресурси, формують територіальну структуру господарства. Формами
цієї структури є промислові центри, вузли, райони, агломерації.

У разі, коли розглядається якась одна галузь (водні меліорації,
рибне господарство, водопостачання, водний транспорт, гідроенер-
гетика та ін.), стосовно неї водогосподарське районування буде
галузевим, а коли таке районування охоплює території з різними ви-
дами використання водних ресурсів, воно буде комплексним
(інтегральним). Комплексне водогосподарське районування най-
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повніше відповідає вимогам комплексного використання й охорони
водних ресурсів і, у звʼязку із цим, є найціннішим.

Водогосподарське районування в своїй основі може мати різні
ознаки: належність до басейнів річок, існуючий економічний і
адміністративно-територіальний поділ, характер використання
водних ресурсів тощо. Деякі дослідники враховують структуру
регіональних водогосподарських комплексів, що склалася в певних
регіонах, залежно від галузей національного господарства, які вико-
ристовують водні ресурси.

Нині існує низка пропозицій щодо водогосподарського
районування, проте немає єдиної думки щодо вибору вихідних
територіальних одиниць, стосовно яких варто аналізувати гос-
подарські і природні чинники для виділення водогосподарських
районів. В основу одних пропозицій покладений басейновий підхід,
інших – економічні райони й адміністративні області. Проте обидва
підходи мають недоліки. Так, при виділенні водогосподарських
районів за адміністративними або економічними територіальними
підрозділами осереднюються гідрологічні особливості різних водних
обʼєктів їх території. При виділенні районів за річковими басейнами
осереднюються господарські особливості окремих частин басейнів.

Оскільки басейни великих річок охоплюють території з різними
природними і господарськими умовами, на них може бути кілька
економічних районів (наприклад, у басейні Дніпра) і різні за
спеціалізацією регіональні територіально-виробничі комплекси, які
по-різному впливають на структуру водного господарства. Великі ж
економічні райони, як правило, охоплюють різні річкові басейни.
Тому в таких випадках знижується цінність водогосподарського
районування.

Водогосподарське районування території колишнього Радян-
ського Союзу в більшості випадків базувалося на басейновому
(гідрологічному) принципі. Проте при всіх своїх позитивних якостях
таке районування утруднювало врахування розміщення продуктив-
них сил, які склалися історично і не збігаються з річковими басей-
нами; воно не завжди сприяло оптимальному розподілу водних ре-
сурсів між користувачами. Тому водогосподарське районування має
відрізнятися від гідрологічного і враховувати не стільки природні
передумови, скільки господарські особливості, потреби у воді й
можливості їх задоволення; необхідно враховувати також нестачу і
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технологію добування води, її транспортування, очищення й інші по-
казники.

Одним із прикладів водогосподарського районування може бути
схема С.Л.Вендрова (1979), в якій райони виділені за ознакою
забезпеченості водою для використання її при складанні
довготривалих планів географічного розміщення виробництв.
С.Л.Вендров пропонував виділяти райони, де води дуже багато, ба-
гато і мало; райони, які вимагають обмежень у використанні водних
ресурсів; резервні райони; приморські території; прибережні зони
морів і заток. У межах великих районів пропонувалось виділяти
дрібніші, враховуючи особливості режиму водних обʼєктів та
можливості використання водних ресурсів.

Такий підхід до водогосподарського районування дає змогу
враховувати особливості водних ресурсів, сучасний стан і можливості
використання їх різними галузями національного господарства в
майбутньому.

Сучасний підхід до водогосподарського районування визначає
його як поділ території басейнів великих річкових систем чи
територій за рівнем антропогенного навантаження. Основу
районування становить класифікація антропогенного навантаження
на басейн, що складається із шести градацій ("нормальний”,
"помірний”, "задовільний”, "незадовільний”, "небезпечний” та
"катастрофічний” стани).

13.2. Водогосподарські райони на території України
Водогосподарське районування України як складової частини

колишнього СРСР проводилося неодноразово як науково-дослідними
і проектними установами, так і окремими дослідниками. Зокрема,
таке районування проведене при складанні Генеральної схеми
комплексного використання й охорони водних ресурсів СРСР;
водогосподарські райони виділялися за ознакою тяжіння до
відповідних потужних джерел води. А.П. Голіков (1982), вивчаючи
територіальну організацію водного господарства СРСР, теж провів
водогосподарське районування, виділивши на території України
чотири водогосподарські райони, три з яких в основному збігаються з
економічними районами, а четвертий – Західно-Український
(Закарпатський) – виділений зі складу Південно-Західного
економічного району в окремий водогосподарський район.
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Співробітниками Інституту водних проблем АН СРСР (1986)
виконане комплексне водогосподарське районування з метою
створення системи загальнодержавного обліку водних ресурсів,
планування їх використання й управління ними. За водогосподарські
райони прийнято басейни річок, які формуються з цілих
адміністративних одиниць, включаючи внутріобласні райони. Ба-
сейни середніх і великих річок поділено на частини. Всього виділено
44 водогосподарських річкових басейни, а з урахуванням поділу їх на
частини – 155 водогосподарських територіальних підрозділів
(одиниць). На території України 22 такі одиниці.

Усі ці схеми водогосподарського районування по-різному обґрун-
товані якісними та кількісними показниками щодо водноресурсного
потенціалу і водокористування, природними передумовами, ви-
хідними територіальними одиницями тощо. Серед запропонованих
раніше схем водогосподарського районування найбільш обґрунтована
схема водогосподарського районування колишнього СРСР,
розроблена в Інституті географії АН СРСР і опублікована в книзі
К.В. Долгополова і Є.Ф. Федорової (1973). Як водогосподарський
район вони виділяють території, що характеризуються певною
спільністю властивостей водних джерел, специфікою господарського
водокористування і складом виробництв, що використовують (в
даний час або в перспективі) ці джерела водопостачання. Тобто при
проведенні водогосподарського районування враховувались природні
особливості та джерела водопостачання, а також розглядались
економічні чинники і використання водних ресурсів.

Всього було виділено 41 укрупнений водогосподарський район, а
за ознаками подібності райони згруповані у шість типів:

1. З різко обмеженими водними ресурсами, розвинутим зро-
шуваним землеробством і швидким зростанням промисло-
вого водокористування.

2. З обмеженими водними ресурсами і зрошуваним земле-
робством, що розвивається.

3. З недостатніми водними ресурсами та високим рівнем
промислового і комунально-побутового водокористування.

4. Достатньо забезпечені водними ресурсами із всебічно роз-
винутим водокористуванням.

5. Забезпечені водними ресурсами із достатньо високим рівнем
промислового і комунально-побутового водокористування.
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6. З найбільшою водозабезпеченістю і низьким рівнем водо-
користування.

На території України автори виділили сім водогосподарських
районів, основні характеристики яких (у скороченому вигляді)
подано в табл. 13.1. Вони належать до II-V типів водогосподарських
районів.

Таблиця 13.1
Водогосподарські райони України (за К.В. Долгополовим і Є.Ф. Федоровою)

Ти
п

во
до

го
сп

од
ар

сь
ки

х
ра

йо
ні

в

Водогосподарські райони тис.
км2

Н
ас

ел
ен

ня
,м

лн
.о

сі
б

Показник

Основні
водокористувачі

ст
уп

ін
ь

во
до

за
бе

зп
еч

ен
ос

ті

як
іс

но
го

ст
ан

у
во

дн
их

дж
ер

ел

рі
вн

я
во

до
ко

ри
ст

ув
ан

ня

І Нижньодніпровський 80 4,0 ++ ++ ++ Зр, Г, Хр, Тр
Дністровський 67 6,0 ++ ++ ++ Зр, Хр, Тр

ІІІ Донецький 53,2 7,6  + + ++++ Т, X, Чм, Вн, Гд
IV Дніпровсько-Деснянський 138 10 +++ ++ +++ Г, Хр, Вт, Вн

Середньодніпровський 84 6,0 +++ +  Г, Т, Чм, Км, X, Вн, Гд
Придніпровський 84 6,0 ++ ++ ++ Т, X, Хр

V Прикарпатський 131 10 ++ ++ ++ Нп, Хр, Тр
Умовні позначення :
+  –  низький;  ++  –  середній;  +++  –  високий;  ++++  –  дуже високий;  Зр –  зрошення;  Г –

гідроенергетика; Хр – харчова промисловість; Тр – туризм і відпочинок; Т – теплоенергетика; X –
хімічна промисловість; Чм – чорна металургія; Вн – водопостачання населення; Гд – гірничодобувна
промисловість; Вт – водний транспорт; Км – кольорова металургія; Нп – нафтопереробка.

Водогосподарські райони, у свою чергу, поділені на
водогосподарські підрайони. У склад останніх можуть входити один
або декілька водогосподарських вузлів (гідровузол комплексного
призначення) і пунктів (наприклад, зрошувальна система або
комунальне господарство населеного пункту).

Автори зазначають, що типи районів нестабільні, а можуть
змінюватися відповідно до розвитку продуктивних сил і змін у їх
розміщенні. Стійкість водогосподарських районів дещо більша в
господарсько освоєних регіонах країни.

Для підтримання природно-екологічної рівноваги в
навколишньому природному середовищі і забезпечення сталого
розвитку держави необхідне вдосконалення управління викори-
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станням, охороною і відновленням водних ресурсів та беззастережне
виконання екологічних вимог.

У водогосподарському районуванні варто враховувати й
екологічний чинник, тобто антропогенний вплив на стан басейнів
річок, і вже тоді виділяти еколого-водогосподарські райони України.

Саме еколого-водогосподарське районування України буде
сприяти концентрації зусиль усіх обʼєктів управління і
господарювання для розробки і реалізації загально басейнових і
територіальних заходів з метою покращення і відновлення
порушеного природного стану басейнів річок та забезпечення
екологічно безпечних умов проживання населення і збереження
річкових екологічних систем.

Контрольні запитання та завдання
1. Яка сутність водогосподарського районування?
2. Назвіть основні підходи до водогосподарського районування.
3. Наведіть схему водогосподарського районування Інституту

географії АН СРСР (1973).
4. Опишіть водогосподарські райони України.
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РОЗДІЛ 14. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ У
ВОДНОРЕСУРСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

14.1. Сутність та класифікація прогнозування
У наш час при інтенсивному використанні водних ресурсів

особливо важливе правильне розуміння й оцінка як минулих, так і
майбутніх змін гідрологічного режиму. При плануванні та проведенні
водогосподарських заходів вважають, що побудовані гідротехнічні
споруди працюватимуть довго. Наприклад, сучасні великі
гідротехнічні споруди високого класу капітальності мають працювати
приблизно 200-300 років. Звичайно, упродовж цього терміну водний
режим буде змінений не тільки під впливом даної споруди,  а й у
результаті інших антропогенних впливів. А зміна гідрологічного
режиму зумовлює зміну водних ресурсів і водозабезпеченості
населення та інших водокористувачів. Тому можливі зміни потрібно
передбачати (прогнозувати). Таке прогнозування є важливою
передумовою для раціонального використання водних ресурсів.
Формальне перенесення за допомогою ймовірнісної статистики даних
про гідрологічний режим і динаміку водокористування за минулий
час на майбутнє вже не задовольняє запити практики, на такій основі
не можна надійно планувати використання водних ресурсів.

На відміну від гідрологічного прогнозування, яке полягає у
визначенні з різною завчасністю і ступенем точності якогось
елементу режиму водних обʼєктів, під прогнозуванням у
водноресурсному менеджменті розуміють спеціальні наукові
дослідження, спрямовані на визначення особливостей розвитку
водокористування на близьку і віддалену перспективу. Результатом
прогнозування є прогноз – науково обґрунтоване передбачення або
міркування про можливий стан прогнозованого невідомого або
частково невідомого обʼєкта в майбутньому.

Поряд із прогнозуванням, майбутній стан певного обʼєкта можна
планувати, проектувати або програмувати. На відміну від прогнозу,
план містить однозначно визначені терміни, умови, порядок,
послідовність і засоби здійснення прогнозованого обʼєкта. Часто
прогноз є основою розробки плану. Іноді прогноз і план можуть
розроблятися незалежно один від одного.
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Програма, на відміну від плану, є наміченою сукупністю заходів,
необхідних для реалізації науково-технічних, соціальних та інших
завдань. Програма може стосуватися одного з розділів плану чи
окремих його проблем, а також виконувати передпланові функції.

Проект – це проведення конкретного заходу чи відкриття обʼєкта
для реалізації програми.

Якщо план носить директивний характер і полягає у визначенні
конкретної реальної мети, засобів її досягнення та містить завдання
конкретним виконавцям, то прогноз, будучи науково-технічною
передумовою плану, полягає в пошуках і обґрунтуванні
найголовніших шляхів досягнення мети і визначенні можливого рівня
розвитку прогнозованого обʼєкта (в даному випадку водного
господарства і окремих його галузей). Прогноз – це документ не
директивний.

Наукове прогнозування базується на знанні законів розвитку
природи, суспільства і пізнання. Розрізняють два основні типи
прогнозів: пошукові та нормативні.

Пошукові прогнози спрямовані на визначення можливих станів
обʼєкта або явища в майбутньому при умові збереження існуючих
тенденцій.

Нормативні прогнози покликані накреслити шляхи і строки
досягнення можливих станів прогнозованого обʼєкта. Деякі автори
виділяють ще підтипи прогнозів: цільові, планові, програмні й
організаційні.

При розробці прогнозів необхідно дотримуватись таких
принципів прогнозування:

- безперервності, тобто постійного корегування прогнозів з
надходженням нових даних про обʼєкт прогнозування;

- узгодженості, яка вимагає узгодження нормативних і
пошукових прогнозів різного призначення і часу завбачення;

- системності, яка передбачає взаємозвʼязок і супідрядність
прогнозів обʼєкта прогнозування та його елементів, а також
прогнозного фону;

- варіантності, тобто розробки варіантів прогнозу відповідно до
варіантів прогнозного фону;

- рентабельності, яка вимагає перевищення економічного
ефекту від використання прогнозу над затратами на його
розробку.
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Збільшення обʼємів використання водних ресурсів, з одного боку,
і погіршення якісного їх стану, з іншого, висувають як першочергову
проблему наукового прогнозування водокористування, з яким
повʼязане і прогнозування водозабезпеченості. На сьогодні
накопичений значний досвід зі складання водогосподарських
прогнозів. Проте багато питань такого прогнозування ще не
розвʼязані через наявні методичні й організаційно-технічні труднощі.
Спеціалісти вважають, що водокористування – дуже складний обʼєкт
для наукового прогнозування, оскільки розробка його прогнозних
оцінок має базуватися на якомога повному, надійному і точному
врахуванні як природних, так і соціально-економічних чинників
усередині двох основних тісно повʼязаних підсистем прогнозу –
безпосередньо водокористування і наслідків водокористування. Тому
кінцевою метою прогнозування є не стільки встановлення якихось
конкретних величин, скільки визначення загальних напрямів і
тенденцій, масштабів збільшення або зменшення показників
водокористування.

14.2. Прогнозування водокористування
Прогнозування водокористування може мати як пошуковий, так і

нормативний характер. При пошукових прогнозах визначаються
можливі варіанти стану водокористування в майбутньому на основі
сучасних тенденцій розвитку. Такими можуть бути прогнози
водовідбору, водокористування, водовідведення, забруднення водних
обʼєктів та інші. Мета нормативних прогнозів – виявлення
перспективних завдань і цілей водокористування та визначення
способів і засобів їх досягнення і реалізації. Це, наприклад, прогнози
збільшення водозабезпеченості, підвищення кратності оборотного
водопостачання, ступеня очищення стічних вод тощо.

Прогнози водокористування класифікуються також за
територіальними і часовими параметрами та методами
прогнозування. Так, територіальні прогнози водокористування
бувають локальними, регіональними і глобальними.

Локальні прогнози складаються для окремих (навіть невеликих)
водних обʼєктів.

Регіональні – для великих річкових і озерних (морських) басейнів
або груп басейнів.

Глобальні – для всієї Землі чи окремих її континентів.
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За часовими параметрами прогнози водокористування
поділяються на ситуаційні, строкові та безстрокові.

Ситуаційні прогнози розробляються безвідносно до часу для
конкретної сукупності причинно-наслідкових явищ. Наприклад,
прогноз наслідків скидання у водотік чи водойму певного обʼєму
стічних вод із відомими характеристиками.

Строкові прогнози складаються на фіксовані інтервали часу;
вони бувають коротко-, середньо- і довгостроковими.

Безстрокові прогнози (наддалекі або футурологічні) складаються
на майбутнє без установлення точних меж.

Залежно від часових і просторових параметрів, а також
методологічних підходів (пошукового чи нормативного) прогнози
водокористування та його наслідків складаються з використанням
значної кількості конкретних методів або їх поєднання. Методи
прогнозування різні, їх можна поділити на чотири групи:
загальнонаукові, евристичні, моделювання й екстраполяції.

Загальнонаукові методи базуються на застосуванні певної
послідовності розумових операцій до обʼєкта прогнозування,
керуючись законами діалектики та теорії суспільного розвитку.

Евристичні методи – це спеціальні методи виконання завдань, в
яких зазвичай використовуються індивідуальні особливості кожного
такого завдання, раніше набутий досвід тощо; вони, як правило,
протиставляються формальним методам розвʼязання, що ґрунтуються
на точних математичних моделях. Серед методів евристичного
прогнозування провідне місце належить анкетуванню або експертній
оцінці.

Метод експертної оцінки заснований на застосуванні інтуїції,
досвіду та суми знань різних авторів, які висловлюють свої
міркування щодо обʼєкта прогнозування. Цей метод дає змогу без
якихось детальних розрахунків і досліджень наближено оцінити
перспективи розвитку обʼєкта прогнозування. При цьому вважається,
що серед будь-якої кількості ідей існує хоча б кілька хороших. Потім
"вага" окремих експертів диференціюється відповідно до їхньої
професійної підготовки, досвіду, авторитету. За таким методом
складаються прогнози питомих норм водокористування, розвитку
гідротехнічного будівництва, удосконалення технологічних
принципів очистки стічних вод тощо.
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В останній час дедалі більшого визнання і розвитку набули
методи фізичного (натурального) і математичного моделювання.

Фізичне моделювання використовується для прогнозування
динаміки гідрологічних і гідрохімічних параметрів, наслідків змін
(перебудови) фізико-географічної структури водних обʼєктів і
прилеглих територій унаслідок гідротехнічного будівництва,
меліорацій тощо.

Основою моделювання є створення деякої логічної або
інформаційної конструкції, подібної до явищ і процесів, що
відбуваються у природі або народному господарстві.

Математичне моделювання надає можливість кількісно
описувати певний конкретний процес або їх сукупність (з певним
ступенем апроксимації) і прогнозувати їх шляхом складання на
основі моделей імітаційних систем. Застосовується цей метод при
складанні схем перспективного використання водних ресурсів,
прогнозів поширення і трансформації забруднюючих речовин у
водному середовищі, якісного стану водних обʼєктів та інших
показників. Застосування для цього сучасних ЕОМ дає змогу
переходити від простих до складніших математичних моделей, що
наближаються до реальних процесів.

Поширений метод прогнозування водокористування – так звані
трендові методи, які за своєю суттю є різними інтерпретаціями
регресивного аналізу або екстраполяції. При регресивному аналізі
вважають, що між окремими чинниками (учасниками)
водокористування існує досить надійна кореляційна залежність, яка
дає змогу оцінювати водокористування на певну перспективу,
використовуючи, наприклад, надійні прогнози збільшення кількості
населення, розвитку виробництва тощо. Близький до цього методу і
метод інваріантів, заснований на аналізі співвідношень між
декількома часовими рядами взаємозалежних показників. За такого
аналізу рекомендується уникати багатофакторних побудов, бо вони,
як правило, призводять до некоректних висновків.

Ще ширшого застосування при прогнозуванні водокористування
набув метод екстраполяції. При цьому виходять із інерційних
властивостей досліджуваних систем, тобто вважають, що сумарна дія
сукупності чинників, які зумовили певну тенденцію (тренд) розвитку
її в минулому, залишиться незмінною в майбутньому або ж
змінюватиметься досить поступово і плавно. При цьому надійність і
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точність екстраполяційних прогнозів різко знижуватимуться зі
збільшенням розрахункової перспективи. Тому вони мають
складатися тільки для грубих і обмежених у часі оцінок (приблизно
на 10-15 років).

Слід зазначити, що вірогідність і точність прогнозів
водокористування значною мірою залежать від інформаційного
забезпечення. Найдосконаліші та точні методи складання прогнозів
не дадуть хороших результатів, якщо апроксимація дійсності, тобто
точність, надійність і стійкість показників, невисока.

Багато прогнозів присвячено оцінці використання водних
ресурсів окремими галузями господарства у перспективі, особливо у
світовому масштабі. Прогнозування базується на результатах, які
отримують методами екстраполяції та регресивного аналізу.
Конкретні розрахунки базуються на прогнозах росту галузей
господарства, удосконалення технології та методів ведення
господарства тощо. Оскільки останні ґрунтуються на кількісних
показниках різної вірогідності, загальних гіпотетичних припущеннях
і субʼєктивних якісних оцінках, то результати прогнозування слід
розглядати як наближені або орієнтовні.

14.3. Прогнозування водозабезпеченості
Необхідність у прогнозуванні водозабезпеченості на різні

перспективні періоди зумовлюється рядом причин – обмеженістю
водних ресурсів, погіршенням їх якісного стану і багаторічними
коливаннями, значною тривалістю служби водогосподарських систем
і гідротехнічних споруд тощо. Сучасна гідрологія поки не може
однозначно спрогнозувати стан водних ресурсів навіть на одне
десятиліття.

На думку С.Л. Вендрова, для складання науково обґрунтованого
однозначного прогнозу режиму водних обʼєктів потрібно мати
вихідну інформацію як мінімум про три основні показники:

- очікувану динаміку кліматичних процесів, особливо динаміку
опадів і температурного режиму атмосфери, оскільки саме ці
чинники більше за все визначають гідрологічний режим;

- майбутні зміни режиму річок у результаті господарської
діяльності;
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- терміни і конкретні галузі, в яких матимуть місце досягнення
науково-технічного прогресу стосовно водогосподарських
проблем.

Останнє визначатиме нові можливості для залучення нових видів
природних вод як джерела водних ресурсів.

Питома вага кожного із цих показників у визначенні стану
водних ресурсів у майбутньому неоднакова і залежить від розмірів і
географічного положення району. Наприклад, для країн Аравійського
півострова вирішальним показником для забезпечення водою в
майбутньому буде не зміна кліматичних умов (навіть у фазу
максимальної зволоженості там відчувається гостра нестача води), а
досягнення науково-технічного прогресу в технології опріснення
морської води або в безперебійній доставці айсбергів із Антарктиди
(якщо вона буде економічно доцільною і технічно простою).

Проте, оскільки ще тривалий час неможливо буде отримати
однозначний прогноз по кожному із цих показників, то і загальний
прогноз водних ресурсів майбутнього має бути варіантним.

Прогнозування водозабезпеченості є вихідним, нижчим рівнем
водогосподарського прогнозування, на основі якого здійснюється
точна інвентаризація (перевірка наявності та стану) водних ресурсів.
При цьому мають виконуватися два завдання: всебічна оцінка
реальних запасів вод різної якості, які є на певній території, і прогноз
очікуваних потреб у воді. Кінцева мета інвентаризаційного
прогнозування водозабезпеченості – завбачення характеру майбутніх
водних проблем, причин їх виникнення і шляхів подолання, котрі
виявляються на основі зіставлення фактичних запасів води й
очікуваного обсягу їх використання.

Для визначення потреб у воді необхідно мати перспективний
прогноз розвитку всіх галузей господарства. Їх розвиток визначається
обсягом продукції, який випускатиметься в майбутньому, і
підвищенням ступеня благоустрою житлового фонду. Своєю чергою,
необхідний обсяг промислової та сільськогосподарської продукції
залежить від збільшення населення, структури і рівня споживання.
Якщо знати тенденції в зміні певного виду продукції, чисельності
населення, питомого витрачання води на одного жителя й одиницю
продукції, то можна визначити перспективний обʼєм необхідних
водних ресурсів для країни чи окремого регіону.
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Отже, прогноз водокористування базується на перспективних
планах соціального й економічного розвитку країни. Реально існуюча
невідповідність між фактичними запасами води і потребами в них
зумовлює гострі суперечності сучасного водозабезпечення і
необхідність прогнозної оцінки можливостей їх вирішення. Причина
цих суперечностей неоднакова і проявляється по-різному на
глобальному і місцевому рівнях. Тому глобальне й місцеве
прогнозування водозабезпеченості мають свої особливості.

Глобальне прогнозування. При розробці глобальних прогнозів
водозабезпеченості необхідно враховувати суперечності між водними
ресурсами Землі та можливостями їх господарського використання. Із
величезного обʼєму вод Землі лише дуже незначна частина може
зразу ж у міру необхідності залучатися до господарського колообігу.
Для більшості користувачів такими водами є прісні. Неоднакові
доступність та придатність для конкретних потреб, а також різна
інтенсивність природного відновлення вод є чинниками, які
лімітують негайне господарське використання інших видів вод
гідросфери. Навіть прісні води, на частку яких припадає всього 2,53%
загального обʼєму гідросфери, в основній своїй масі (3/4 загальної
кількості) теж важкодоступні, тому що перебувають або у твердій
фазі (у вигляді льоду), або зосереджені у глибоких підземних
горизонтах, або у малоосвоєних регіонах. Оскільки збільшення
доступності та придатності вод для використання залежить від
економічних і технічних можливостей суспільства, то глобальне
прогнозування водозабезпеченості тісно повʼязане з виробленням
вірогідних уявлень про майбутній технічний прогрес.

У даний час повністю доступними і придатними до негайного
використання є, насамперед, річкові води. До того ж вони швидко
відновлюються. Проте запаси цих вод обмежені. Тому при складанні
прогнозів глобальної водозабезпеченості, необхідно шукати шляхи
якомога швидшого залучення для господарських потреб інших видів
водних ресурсів. У більшості прогнозів на майбутнє передбачається,
що головними постачальниками води для людства будуть морські,
підземні води і води льодовиків. Проте через технічні труднощі
переробки і доставки цих вод, мабуть, не слід розглядати їх як
джерело водопостачання у близькій перспективі.

Основний шлях задоволення потреб у воді в недалекому
майбутньому – це інтенсифікація способів одержання додаткових
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водних ресурсів за рахунок їх раціонального використання і
відтворення та врахування можливостей зміни водозабезпеченості в
результаті антропогенного впливу на структуру глобального
вологообігу.

Встановлено, що інтенсифікація водокористування й повʼязані з
ним регулювання стоку й агромеліоративні заходи помітно
активізували глобальний водообіг через збільшення випаровування з
земної поверхні. Необхідно також враховувати, що антропогенні
чинники діятимуть на фоні загальних змін і флуктуацій гідросфери,
які повʼязані із глобальним потеплінням і рухами земної кори.

Місцеве прогнозування. При такому виді прогнозування
доводиться мати справу із просторовими та часовими
суперечностями в розподілі водних ресурсів і місцевими потребами в
них. Як правило, там, де потреби у воді великі, водні ресурси менші.
Залежно від співвідношення між природною водозабезпеченістю і
потребами господарства у воді виділяють чотири типи регіонів:

1. Природні водні ресурси великі, а потреби в них обмежені. Це
найсприятливіша ситуація, яка характерна для регіонів із вологим
кліматом, низькою щільністю населення та відносно незначним
обсягом виробництва. Проблеми водозабезпеченості у цих регіонах
практично немає, але вона може виникнути в майбутньому. В
окремих випадках необхідне лише сезонне регулювання стоку.

2. Природні водні ресурси обмежені, але і потреби в них
незначні. Це характерно для малозаселених територій із сухим
кліматом і низьким рівнем господарської освоєності. Проте в
майбутньому проблема водозабезпеченості може стати
першочерговою і питання пошуків додаткових ресурсів прісної води
будуть дуже актуальними, якщо в таких регіонах розвиватиметься
зрошувальне землеробство, добування нафти, газу й інших корисних
копалин та їх переробка.

3. Природні водні ресурси досить значні, але й потреби в них
великі. Таке співвідношення властиве високорозвинутим і
густозаселеним регіонам з помірним кліматом. Проблеми
водозабезпеченості та їх прогнозування на перспективу набувають
там актуальності та вимагають великомасштабних заходів для
регулювання водокористуванням, особливо у звʼязку з якісним
виснаженням водних ресурсів унаслідок забруднення.
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4. Природні водні ресурси відносно обмежені, а потреби в них
великі. Така ситуація характерна для високорозвинутих регіонів з
аридним і напіваридним кліматом. Великий попит на воду зумовлює
постійний дефіцит у водозабезпеченні, який посилюватиметься. У
таких регіонах водний фактор є лімітуючим при господарському
освоєнні територій, обмежуючи розвиток водоємких виробництв і
галузей сільського господарства.

Вирішення місцевих суперечностей водозабезпеченості має
здійснюватись шляхом приведення у відповідність (збалансування)
кількості й якості водних ресурсів і потреб у них (існуючих і
очікуваних у перспективі). Вибір конкретних для кожного регіону
засобів і способів досягнення такого збалансування має проводитися
на основі єдиної програми регулювання й управління водними
ресурсами. Важливою допомогою у розробці такої програми має
стати прогнозування місцевої водозабезпеченості.

Серед найефективніших заходів для подолання просторових
суперечностей водозабезпеченості особливе значення має терито-
ріальний перерозподіл річкового стоку. Збільшення місцевої
водозабезпеченості може досягатися також регулюванням місцевого
стоку, штучним збільшенням кількості опадів, зниженням
непродуктивних втрат на випаровування з поверхні ставів і
водосховищ, переведенням частини водопільного і паводкового стоку
в підземний, зменшенням просторової диспропорції попиту на воду
(удосконалення планування розміщення водоємких виробництв,
розосереджування наявних водокористувачів, збільшення кратності і
ККД водокористування, зниження питомих норм водовідбору,
розробка та впровадження сухих і маловодних технологій, економія
води тощо). Наслідки проведення таких заходів прогнозуються у
вигляді додаткових водних ресурсів, які використовуватимуться для
забезпечення водою потреб господарства.

За прогнозами М.І. Львовича, у перспективі за рахунок
регулювання паводкового стоку та накопичення його у підземних
горизонтах, стійка частина річкового стоку збільшиться від 14 до 20
тис. км3, а ресурси ґрунтової вологи на незрошуваних землях
зростуть на 700 км3 за рахунок відповідного зменшення поверхневого
стоку. Втрати води на випаровування із поверхні водосховищ світу
сягнуть 500 км3, тоді як додаткове живлення річок підземними
водами збільшиться на 200 км3.
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14.4. Гідрологічне прогнозування
Визначення гідрологічних характеристик і параметрів при

проектуванні водогосподарських споруд і систем, розрахунок режиму
їх роботи й економічної ефективності є переважно разовим
завданням, а потреба в гідрологічних прогнозах при їх експлуатації –
постійна. Тобто можна сказати, що успішне функціонування різних
водогосподарських систем і обʼєктів багато в чому залежить від
вірогідності гідрологічних прогнозів, які складаються підрозділами
гідрометеорологічної служби.

Гідрологічні прогнози бувають довгостроковими і
короткостроковими.

Довгострокові прогнози надають інформацію про можливий стан
характеристик водного режиму і водних ресурсів на період понад 12-
15  днів (за деякими характеристиками –  на кілька місяців).  Це дає
змогу планувати найоптимальніший розподіл водних ресурсів між
водокористувачами, що є особливо важливим у регіонах і басейнах із
напруженим водогосподарським балансом. Такі прогнози, наприклад
для Дніпра, дають можливість визначати обʼєми і строки попусків
води у нижні бʼєфи гідровузлів з метою забезпечення запитів
сільського і рибного господарств, гідроенергетики і судноплавства та
інших водокористувачів.

Завчасні відомості про можливий притік води в окремі
водосховища дають змогу ефективно використовувати їх корисний
обʼєм. Так, якщо очікується великий притік води, то планується
спрацювання водосховищ до настання весняного водопілля, що надає
можливість уникати холостих скидів під час водопілля і ефективніше
витрачати запаси води. Якщо ж за прогнозом притік незначний, то
заздалегідь обмежується спрацювання водосховищ, щоб до кінця
водопілля вони були заповнені до потрібних позначок. При цьому
завчасно планують часткове обмеження використання води окремими
водокористувачами.

Короткострокові прогнози надають інформацію про очікуваний
стан елементів водного режиму або водних ресурсів за кілька днів
наперед (до 12-15 днів). Такі прогнози в основному використовують
для прийняття оперативних рішень, які забезпечують
найраціональніше використання води або безпечну експлуатацію
водогосподарських обʼєктів і систем.
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Серед значної кількості довгострокових і короткострокових
прогнозів, які щорічно готуються Держгідрометом, найважливіші для
водного господарства такі:

• прогнози місячного, квартального і сезонного притоку води в усі
великі водосховища;

• прогнози річкового стоку в районах зрошувального
землеробства на вегетаційний період, місяць, декаду;

• прогнози весняного водопілля та дощових паводків
(максимальних рівнів, витрат води, обʼєму стоку й інших елементів
режиму);

• прогнози щоденних рівнів води, витрат води і притоку води у
водосховищах;

• прогнози замерзання, скресання й очищення від льоду річок,
озер і водосховищ;

• прогнози якості води.

14.5. Моделювання
Моделювання – це процес побудови і дослідження моделей, які

відображають реальну систему. Модель у широкому розумінні являє
собою деякий образ обʼєкта, яким цікавиться дослідник. А вибирають
(будують) її таким чином, щоб вона була значно простішою для
дослідження, ніж обʼєкт, що вивчається; в ній відтворюють лише
деякі найважливіші для даного дослідження властивості обраного
обʼєкта або явища.

Зазвичай використовують два види моделювання: матеріальне
(фізичне, аналогове) та ідеальне, яке базується не на матеріальній
аналогії обʼєкта, що моделюється, а на ідеальній, уявній аналогії.

Одним із видів ідеального моделювання є знакове
(формалізоване) моделювання. В ньому моделями слугують схеми,
графіки, рисунки, формули тощо. Найважливішим видом знакового
моделювання є математичне, яке здійснюється засобами математики і
логіки.

Математична модель – це математичний вираз, який вказує на
звʼязок між вхідними (незалежними, керуючими) та вихідними
змінними, що характеризують певний обʼєкт (у ВГС, наприклад, це
звʼязок між обʼємом води й економічним ефектом від її
використання).
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Структура моделі може бути числовою (у вигляді формул),
логічною (у вигляді блок-схем або програм розрахунків) і графічною.

Математична модель будується в кілька етапів: вибору
сукупності вхідних і вихідних змінних і структури моделі;
ідентифікації моделі, що полягає у визначенні числових значень
параметрів (коефіцієнтів), які входять у модель; верифікації моделі,
тобто перевірці адекватності (відповідності) моделі обʼєкта, що
моделюється.

Математичні моделі, які використовуються при
водогосподарському плануванні та розрахунках, поділяються на два
класи: оптимізаційні та імітаційні.

Оптимізація – це процес надання водогосподарському обʼєкту чи
системі найвигідніших характеристик чи співвідношень, або
знаходження найкращого варіанта виконання певного завдання із
багатьох можливих, наприклад, вибір найкращого варіанта розподілу
води між учасниками водогосподарської системи чи комплексного
гідровузла при її дефіциті, найкращих (оптимальних) їх параметрів
тощо. При оптимізації процес функціонування водогосподарського
обʼєкта записується, як правило, у вигляді системи рівнянь.
Найкращий варіант приймають на основі вибраних критеріїв
оптимальності, якими можуть бути, наприклад, недопущення
погіршення якості води при збільшенні економічного ефекту від
використання води в певних галузях, обмеженість придатних для
зрошення площ, вартість продукції, прибуток, розрахункові затрати
водокористувачів та ін.

Імітація – це процес керованого експерименту, який здійснюється
на компʼютері над моделлю, в даному випадку водогосподарською
системою чи іншим обʼєктом. Її проводять у разі, коли аналітичне
вирішення завдання управління водогосподарським обʼєктом
неможливе, а безпосереднє експериментування на реальному обʼєкті
недопустиме або недоцільне.

Імітаційна модель – це опис процесу функціонування
водогосподарського обʼєкта на компʼютері. Такі моделі можуть
містити велику кількість параметрів і не вимагають введення
критерію оптимальності.

Імітаційні моделі використовують при обґрунтуванні заданих або
отриманих параметрів та виробленні правил управління
водогосподарським обʼєктом в умовах майбутньої експлуатації.
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Імітація дає змогу прогнозувати поведінку обʼєкта в різних умовах,
перевірити й оцінити різні методи управління, навчити спеціалістів
управлінню функціонуванням обʼєкта.

При моделюванні ВГС, наприклад, необхідно провести такі
операції:

• виділити досліджувану систему з усіх ВГС;
• визначити цілі її функціонування, характер і види обмежень,

внутрішню структуру, склад кінцевих елементів і звʼязки між ними;
• провести ієрархічне агрегування (обʼєднання) елементів системи

для її спрощення;
• виявити властивості системи, які визначають ефективність її

функціонування;
• побудувати модель системи і її використання з урахуванням

наявної інформації.
Ефективність моделювання залежить від характеру наявної

інформації, яка класифікується за видами і джерелами
інформаційного забезпечення та способом її подання. Зокрема,
виділяють: технічну інформацію, яка необхідна для фізичного опису
водогосподарського обʼєкта і містить характеристики природних
умов, дані про ресурси, технічні характеристики обʼєктів і споруд;
вимоги та обмеження до параметрів і режимів функціонування ВГС;
економічну інформацію, яка характеризує затрати, економічні оцінки
збитків, показники ефективності; екологічну інформацію, яка оцінює
позитивні та негативні наслідки водогосподарської діяльності у
кількісному й якісному вираженні.

За характером подання інформація буває: визначеною, тобто
такою, яка в детермінованій або стохастичній формі задає вихідні
умови; частково невизначеною, яка надає вихідні величини в деякому
діапазоні; невизначеною, коли відсутні кількісні та якісні
характеристики інформації. Нині найбільш невизначеною є
екологічна інформація.

Методологічною основою побудови імітаційних моделей
водогосподарських обʼєктів і систем є теорія регулювання стоку,
основи якої закладені С.М. Крицьким і М.Ф. Менкелем і значно
розвинуті А.М. Резниковським, A.Л. Велікановим та іншими
дослідниками. За основу побудови імітаційних моделей ВГС
приймають співвідношення, що відображають баланс між
надходженням і витрачанням води в системі.
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Як зазначалось, при прогнозуванні водокористування, поряд з
іншими методами застосовують метод математичного моделювання.
Користуються, зокрема, статистичними, регресивними та
оптимізаційними математичними моделями.

Найпростішими статистичними моделями є тренди, які описують
зміни обʼємів використання води в часі. Тренди базуються на
припущенні, що зростання водокористування в майбутньому йтиме
такими самими темпами, як і в минулому.

Статистичні моделі у вигляді лінійних, логарифмічних або
змішаних рівнянь досить прості за формою і ґрунтуються на
припущенні збереження минулої та сучасної технології використання
води. В звʼязку з тим, що технологія змінюється і удосконалюється,
статистичні моделі застосовуються переважно для розвʼязання
завдань поточного планування й оперативного управління
водогосподарськими обʼєктами та системами.

Складнішими є регресивні моделі,  які теж ґрунтуються на
використанні статистичної інформації і дають змогу встановлювати
залежність водокористування від ряду чинників (обсягу виробництва,
метеорологічних умов, обʼєму оборотного водопостачання,
матеріальних затрат на водопостачання, ефекту від використання
води та ін.). Методом найменших квадратів, наприклад, можна
перевірити десятки рівнянь різного типу, що описують залежності
між кількістю використаної води та чинниками, які впливають на її
використання, або іншими характеристиками і впливами.

При перспективному плануванні застосовують оптимізаційні
моделі. Вони надають можливість у деталях розглядати й оцінювати
види використання води, зміни технологічних процесів виробництва і
їх вартість, спрямування капітальних вкладень на впровадження
технологій для зменшення використання води замість затрат на
додаткове регулювання стоку, перекидання води тощо.

14.6. Системний аналіз
Водогосподарські системи й окремі обʼєкти складаються з

багатьох елементів (учасників), які виконують різні функції та
повʼязані між собою. Звʼязки ці бувають непростими, тому такі
утворення називають складними. Найбільш ефективно вивчати їх з
позиції системного аналізу, який являє собою сукупність
методологічних засобів, що використовуються для підготовки й
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обґрунтування розвʼязків складних проблем, у тому числі наукового і
технічного характеру. Для цього необхідно аналізувати й описувати
принципи побудови і роботи системи в цілому, особливості всіх
елементів системи, їх взаємозвʼязки та внутрішню будову,
зʼясовувати значення кожного елемента в загальному функціонуванні
всієї системи. При цьому математичний аналіз дає змогу зʼясувати
можливості та умови сумісної оптимізації як структурних частин
(елементів) системи, так і системи в цілому.

Необхідність застосування системного аналізу щодо створення
водогосподарських систем та управління ними повʼязана з рядом
особливостей, а саме:

- наявність великої кількості елементів, розташованих інколи на
значній території;

- різноманітність функцій (обʼєднання ресурсів, їх перетворення,
розподіл, використання, охорона, захист від шкідливої дії вод
тощо) і взаємодія з навколишнім середовищем;

- імовірнісний характер надходження річкового стоку, який
використовується;

- можливість багатократного використання одного і того самого
обʼєму води;

- багатогалузевий характер водокористування;
- суперечність вимог водокористувачів до кількості та якості

водних ресурсів;
- недостатня вірогідність інформації про водокористування і

водовідведення;
- висока капіталоємність і через це великі економічні втрати у

разі невдалих рішень;
- невизначеність вихідної інформації, яка формується з нечітко

визначених матеріалів щодо майбутнього водокористування.
Системний аналіз проводиться з використанням як формальних

(із застосуванням математичного апарату), так і неформальних
(наприклад, із допомогою експертиз) методів дослідження складних
систем, які функціонують в умовах невизначеності (такими і є ВГС).

Звичайно системний аналіз проводиться в три етапи:
- аналізується кінцева мета, яка має досягатися при виконанні

поставлених завдань (проблем);
- вибираються критерії оцінки способів досягнення поставлених

завдань (альтернатив);
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- вибирається найпридатніша альтернатива на основі
використання математичної моделі функціонування ВГС.

Зрозуміло, що основна мета функціонування ВГС – раціональне
використання водних ресурсів для задоволення соціальних і
економічних потреб суспільства. Проте ця мета має досить загальний
характер і не може безпосередньо застосовуватись для оцінки роботи
ВГС. Тому її необхідно конкретизувати, що досягається
декомпозицією (розчленуванням) на окремі складові, сукупність яких
і формує загальну мету. Такими окремими складовими можуть бути:
забезпечення населення водою для питних і побутових потреб;
одержання виробничого ефекту на водогосподарських обʼєктах;
водний благоустрій територій; охорона навколишнього середовища
від шкідливої дії вод і водних ресурсів від забруднення та
виснаження; збереження і поліпшення екосистем.

Критерії оцінки способів досягнення поставленої мети
вибираються залежно від завдань, які необхідно виконати.
Наприклад, для отримання виробничого ефекту за критерій може
прийматися валовий прибуток, затрати праці, ресурсів, собівартість
продукції тощо, а для соціальних цілей – показники якості води,
рекреаційна цінність водойм і водотоків та ін.

На завершальному етапі будують математичну модель
функціонування ВГС, яка дає змогу вибрати на основі прийнятих
критеріїв найкращі шляхи досягнення поставленої мети.

Контрольні запитання та завдання
1. Яка сутність прогнозування? Вкажіть основні види прогнозів.
2. Охарактеризуйте завдання та особливості прогнозування

водокористування.
3. Опишіть основні методи прогнозування.
4. Обґрунтуйте необхідність прогнозування водозабезпеченості.
5. Опишіть прогнозування глобальної водозабезпеченості.
6. Опишіть прогнозування місцевої водозабезпеченості.
7. Розкрийте особливості гідрологічного прогнозування.
8. Яка специфіка застосування моделювання у водноресурсному

менеджменті?
9. Які особливості застосування системного аналізу у

водноресурсному менеджменті?
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СЛОВНИК ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

Басейновий підхід – сукупність прийомів у географічних та екологічних
дослідженнях, в основі якого знаходиться уявлення про континуальність
географічної оболонки, де основним інтегруючим чинником виступає річковий
стік.

Водний кадастр – систематизована збірка відомостей про водні ресурси
країни, їхню кількість, склад і можливості використання; він є державним
зведенням даних щодо водних обʼєктів, земель водного фонду, водного
режиму, водних ресурсів та їхнього використання, необхідних для соціально-
економічної та екологічної оцінки водноресурсного потенціалу, забезпечення
сталого розвитку регіональних утворень і функціонування водних екосистем.

Водний фонд – сукупність усіх водних обʼєктів (річки, озера, водосховища
й інші поверхневі водойми та водні джерела, води каналів і ставків, підземні
води й льодовики, внутрішні морські води, територіальні води) країни.

Водні ресурси – всі води території (поверхневі – річки, озера,
водосховища та підземні – артезіанські, мінеральні, термальні), придатні для
господарського використання.

Водноресурсний менеджмент – система управління водними ресурсами,
заснована на обліку всіх можливих джерел води, урахуванні міжгалузевих
інтересів та всіх рівнів ієрархії водокористування, басейновому підході,
широкому залученні всіх водокористувачів та раціональному використанні
водних ресурсів, що забезпечує екологічну безпеку і стабільність
водопостачання суспільства.

Водноресурсний потенціал – сукупна здатність властивостей і ресурсів
водних обʼєктів, що є в наявності і тих, що можуть бути мобілізовані,
забезпечувати життєдіяльність населення і задовольняти потреби суспільного
виробництва на конкретному етапі історичного розвитку.

Водогосподарський баланс – кількісне зіставлення обсягу водних
ресурсів у річковому басейні чи на певній території (прибуткова частина) з
величиною сумарного необоротного водокористування і обʼємом санітарного та
спеціальних попусків (витратна частина).

Водогосподарський моніторинг – система спостережень, оцінка стану
вод з метою отримання інформації про їх якість, необхідна для раціонального
використання водних ресурсів і здійснення заходів щодо їх охорони від
забруднення і виснаження.

Інтегрований водноресурсний менеджмент – процес, що сприяє
скоординованому розвитку та управлінню водними ресурсами, землею і
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повʼязаними з ними ресурсами для максимізації економічного і соціального
добробуту, на справедливій основі без шкоди для стійкості життєво важливих
екосистем в контексті всього басейну, згідно з принципами ефективного
управління та участі громадськості.

Комплексне використання водних ресурсів – одночасне, найбільш
доцільне задоволення потреб зацікавлених у воді галузей національного
господарства і найоптимальніше поєднання їхніх інтересів. Однак воно не
завжди означає однакове задоволення всіх потреб усіх водокористувачів у воді.

Контроль – система спостереження і перевірки відповідності
функціонування підприємства встановленим стандартам та іншим нормативам,
виявлення допущених відхилень від прийнятих рішень і визначення причин
їхнього невиконання.

Мотивація – процес спонукання працівників до високопродуктивної
діяльності для задоволення своїх потреб і досягнення цілей організації.

Організація – функція менеджменту, спрямована на формування
керуючих та керованих систем, а також звʼязків і відносин між ними,
забезпечуючи упорядкованість технічної, економічної, соціально-психологічної
і правової сторін діяльності кожного субʼєкта господарювання.

Охорона водних ресурсів – сукупність технічних, організаційних,
правових і економічних заходів, спрямованих на усунення забруднення,
засмічення та виснаження вод у водних обʼєктах задля оптимального
задоволення потреб населення і господарства країни у воді потрібної якості.

Планування – головна функція менеджменту, яка передбачає
прогнозування, визначення цілей, стратегії, політики і завдань певної
організації; означає свідомий вибір дії що робити, як, кому і коли.

Природно-ресурсний потенціал – сукупність даних природою
можливостей, запасів, джерел певної території, що можуть бути використані
для її економічного та соціального розвитку (природні ресурси), а також
природних чинників, які обʼєктивно впливають на цей розвиток (природні
умови).

Раціональне використання водних ресурсів – всестороннє науково
обґрунтоване користування водними ресурсами, яке забезпечує оптимально
корисний ефект для суспільства як у поточний період, так і упродовж
розрахункової перспективи при обовʼязковому дотриманні всіх вимог
природоохоронного і водного законодавства. Воно обовʼязкове для всіх
водокористувачів і має забезпечуватися при розміщенні, проектуванні,
будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств,
споруд та інших обʼєктів, а також при впровадженні нових технологічних
процесів, що впливають на стан водних ресурсів.
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Схема комплексного використання і охорони водних ресурсів –
основний плановий документ, який дає змогу найбільш правильно розподілити
водні ресурси між водокористувачами, намітити необхідні водогосподарські
заходи, врахувати водний фактор при розміщенні продуктивних сил і
розвʼязати інші питання, що необхідно здійснити для задоволення
перспективних потреб у воді населення і всіх галузей господарства, а також для
охорони вод і запобігання їхньої шкідливої дії.

Управління водними ресурсами – важливий напрямок управління
природно-ресурсним потенціалом; своєчасне забезпечення потреб споживачів у
необхідних обсягах води прийнятної якості при організованому використанні
технологічних та інших ресурсів для надання та оплати водогосподарських
послуг.

Функції менеджменту – відносно відокремлені напрямки управлінської
діяльності, які дозволяють здійснювати певний вплив на управлінський обʼєкт
задля розвʼязання поставленої задачі.
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