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ВСТУП
Херсонська область розташована у Причорноморській низині, у
степовій зоні, по обох берегах нижньої течії Дніпра.
Родючі ґрунти, велика кількість тепла і світла в регіоні створюють
сприятливі умови для оптимального використання генетичного потенціалу
сортів та гібридів. Проте все це може бути зведено нанівець через брак
атмосферних опадів у період вегетації сільськогосподарських культур.
Клімат Херсонської області помірно-континентальний із порівняно
м'якою зимою та жарким і довгим літом. В цілому сумарне випаровування
перевищує річну кількість опадів у 1,5 – 2,5 рази. Середня багаторічна кількість
опадів по області складає близько 350 – 470 мм, при цьому протягом року вони
нерівномірно розподіляються за територією та по періодах року. Тривалість
посух у вегетаційний період в середньому складає близько 100 днів і
повторюються вони з періодичністю не рідше один раз на три роки.
Зміни клімату, протягом останніх десятирічь, свідчать про значне
зростання дефіциту вологозабезпечення, розширення площ з нестачею
природного вологозабезпечення та зростання посушливості клімату.
В таких кліматичних умовах наявність гідротехнічної меліорації є
головною умовою ведення ефективного сільськогосподарського виробництва
та сталого розвитку сільських територій.
За Радянських часів в Херсонській області було побудовано
найпотужнішу в Європі зрошувальну систему, яка за період експлуатації
створила сприятливі умови не тільки для розвитку сільського господарства,
але і значно покращила соціально-економічний розвиток та добробут
сільського населення регіону.
Наявність зрошення в регіоні - один з найголовніших факторів
інтенсифікації

розвитку

рослинництва,

збільшення

урожайності

сільськогосподарських культур, підвищення прибутковості підприємств та
якості життя населення.
Так,

за

багаторічними

дослідженнями

Інституту

зрошуваного

землеробства НААН України, на зрошуваних землях в кращих господарствах
області, досягнуто середню врожайність озимої пшениці 60,6 ц/га, озимого
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ячменю 62,3 ц/га, кукурудзи на зерно 95,4 ц/га, сої 45 ц/га, овочів 800-1000
ц/га, в тому числі томатів 850 ц/га та цибулі 1200 ц/га.
Такий

рівень

врожайності

сільськогосподарських

культур

на

зрошуваних землях півдня України буде сприяти підвищенню прибутковості
сільськогосподарських товаровиробників та створить надійну платформу для
ефективного вирішення не тільки економічних, а й екологічних та соціальних
питань.
За період від початку введення в експлуатацію і по сьогоднішній час,
зрошувальна система в області з різних причин втратила свою ефективність,
відпрацювала амортизаційний термін, знаходиться у фазі «старіння», створює
екологічні ризики та потребує оперативних державних рішень і ефективних дій
з визначення перспектив розвитку.
Дана монографія написана на основі досліджень, проведених в рамках
проекту Агентства США з Міжнародного Розвитку (АМР США/USAID) «Вода
для агросектору», і присвячена формуванню оптимального організаційноекономічного механізму відновлення зрошення, впровадження якого створить
сприятливі умови для відновлення зрошувальних систем у Херсонській
області.
Враховуючи високу актуальність зрошення для ефективного розвитку
Херсонської області з однієї сторони та критичний стан меліоративних систем
в регіоні з іншої сторони, невідкладно на рівні Уряду мають бути прийняті
виважені рішення про необхідність відновлення зрошувальних систем шляхом
їх модернізації та технічного переоснащення, із залученням фінансових
ресурсів Державного бюджету України, сільськогосподарських підприємств,
коштів комерційних банків та міжнародних фінансових організацій.
Відновлення зрошувальних систем зумовлюється їх винятковою
значущістю

як

для

ефективного

розвитку

сільськогосподарського

виробництва, так і для соціально-економічного розвитку області в цілому,
адже

це

створить

умови

для

гарантованого

виробництва

сільськогосподарської продукції в складних кліматичних умовах і сприятиме
сталому розвитку водних та земельних ресурсів, сільського господарства і
сільських територій та підвищенню рівня життя в сільській місцевості.
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На думку експертів ІРАР, сьогодні недостатньо просто відновити
існуючі меліоративні системи до робочого стану. Необхідно створити
сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів у відновлення
меліоративних фондів, реалізації інноваційно-інвестиційних проектів та
ефективного використання зрошувальних систем.
Автори монографії висловлюють щиру вдячність провідним науковим
установам та організаціям: Інституту водних проблем і меліорації НААН,
Інституту зрошуваного землеробства НААН, ННЦ «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Херсонському державному аграрному
університету,

Херсонському

проектно-технологічного

центру

охорони

родючості ґрунтів і якості продукції, АМР США та вітчизняним науковцям:
Балюку С.А., Вожеговій Р.А., Грановській Л.М., Коваленку П.І., Морозову
В.В., Михайлову Ю.О., Попову В.М., Рокочинському А.М., Ромащенку М.І.,
Сташуку В.А., Ушкаренку В.В., Хвесику М.А., Яцику А.В. та всім колегам вченим, які досліджують проблемні питання галузі і створюють наукову базу
для ефективного розвитку меліорації* в Україні, науковий доробок яких
врахований в даній книзі.
Окрема подяка Херсонській ОДА за координацію проекту «Вода для
агросектору» та організаційну підтримку при реалізації пілотних проектів на
території області.

* в цій монографії під словом «меліорація» слід розуміти «гідротехнічна меліорація»
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України
Міністерство фінансів України
Міністерство охорони здоров’яУкраїни
магістральний канал
мільйон
мільярд
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МУВГ/УВГ
НА
НААН
НКРЕКП

ННЦ
НС
НСО
обл.
Облрада
ОДА
ОУВР
п.
п/п
ПДВ
ПКК
р.
РГВ
РДА
рис.
рр.
с.
с.г.
с
смт.
СР
СРСР
ст.
т. і.
табл.
тис.
т/га

– міжрайонне управління водного господарства /
управління водного господарства
– насосний агрегат
– Національна академія аграрних наук
– Національна комісія, що здійснює державне
регулювання
у
сферах
енергетики
та
комунальних послуг
– Національний науковий центр
– надзвичайні ситуації
– насосно-силове обладнання
– область
– обласна рада
– обласна державна адміністрація
– обласне управління водних ресурсів
– пункт
– по порядку
– податок на додану вартість
– Північно-Кримський канал
– річка
– рівень ґрунтових вод
– районна державна адміністрація
– рисунок
– роки
– село
– сільське господарство
– секунда
– селище міського типу
– сільська рада
– Союз Радянських Соціалістичних Республік
– стаття
– таке інше
– таблиця
– тисяча
– тонна на гектар
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УААН
УГКМК
УЕТО
УК
УПКК
ЦОВВ
шт.
ISO

SMART

SWOT-аналіз
USAID

– Українська академія аграрних наук
– Управління
Головного
Каховського
магістрального каналу
– управління,
експлуатація,
технічне
обслуговування
– управління каналів
– Управління Північно-Кримського каналу
– центральні органи виконавчої влади
– штук
– Міжнародна організація зі стандартизації
(англ. International
Organization
for
Standardization)
– абревіатура, що утворена зі слів: конкретно,
вимірювано, досяжно, релевантно (англ. specific,
measurable, attainable, relevant, time-bound)
– аналіз сильних, слабких сторін, а також
сприятливих можливостей і загроз
– Агентство США з міжнародного розвитку(АМР
США) (англ. United States Agency for International
Development)
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РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.1. Початковий період зрошення на Херсонщині
Розвиток землеробства бере свій початок з стародавніх часів. У міфах та
легендах майже усіх народів світу говориться про те, що боги навчили людей
обробляти землю та отримувати від неї у дар плоди. В античному світі
найшановнішими були боги родючості: в Греції – Деметра та Персефона, в
Римі – Прозерпіна. Шумери вірили, що бог худоби Лахар та його сестра богиня
Аншан зійшли з неба до людей на землю, щоб навчити їх землеробству. У
скіфів поширеною була легенда щодо дарунків богів у вигляді золотого плуга
та інших землеробських знарядь. Не були виключенням і слов’янські народи.
Кілька століть Дажбог – бог сонячного тепла і світла, родючості, бог щастя і
літа був одним з найбільш шанованих. Не менш важливу роль відігравали і
його жіночі уособлення – Леля (богиня весни, першої зелені ) і Лада (богиня
часу дозрівання посівів).
Землеробство почало розвиватися у витоках та долинах рік, які робили
навколишні землі найбільш сприятливими для даного виду діяльності. Саме
там почалося накопичення первісних знань та умінь. Як стверджує В.А.
Вергунов: «Десять тисяч років до нашої ери об’єднали зусилля землероби і
скотарі для розв’язання повсякденних проблем, про які ми кажемо, що це «хліб
насущний» [10]. До даного періоду доцільно віднести виникнення таких
понять як «сільське господарство» і «цивілізація». Такої ж думки
дотримуються і інші вчені, серед яких ботанік-географ Альфонс Декандоль з
працею «Походження культурних рослин», географ Лев Ілліч Мечников, автор
праці «Цивілізації і великі історичні ріки».
Однак, не усі вчені поділяють дану гіпотезу. Автор теорії центрів
походження культурних рослин та закону гомологічних рядів, академік М.І.
Вавилов дотримується протилежної думки: «Долины рек не колыбель
цивилизации. Человечество спустилось в низины лишь в пору своего
отрочества. Земледелие зародилось несравненно раньше, когда не было и
намёка на цивилизации, когда наши предки едва обзавелись членораздельной
речью. Всё это произошло в горах, там, где разнообразие природных условий
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от пустыни до оазиса, от каменных осыпей до богатых перегноем английских
лугов, породило изобилие растительных форм, где бегущие с ледников ручьи
позволяли древнему человеку самым примитивным образом устраивать
самотечный полив своих первых маленьких плантаций» [1].
Не зважаючи на різноманітні трактування походження землеробства,
можна стверджувати, що це надзвичайно древня і складна форма людської
діяльності, яка почала своє існування понад 10 тисяч років до нашої ери. До
даного періоду можна віднести і витоки меліоративної справи. Перші згадки
про гідромеліорацію почали з’являтися понад 3 – 4 тисячі років тому. Першим
країнами де почало розвиватися штучне зрошення є Індія, Ірак, Єгипет та
Китай. В Іраку, у долині рік Тигру та Євфрату, до наших днів збереглися
залишки найдавнішого зрошувального каналу Нарван, спорудження якого
відноситься до періоду існування однієї з самих древніх цивілізацій. У
передгір’ях Байсун-Тау на півдні Узбекистану також виявлений древній
штучний канал, якому понад три тисячі років [10]. Поливне землеробство в
даних країнах відігравало чи не основну роль, оскільки посушливий клімат не
сприяв розвитку агровиробництва і лише вигідне географічне положення
(долини великих річок – Ніл, Хуанхе, Ганг, Тигр та Євфрат) дозволяло
зволожувати значні території та розвивати сільське господарство. З цією
метою почалося будівництво великих іригаційних систем, що потребувало
залучення значних матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Почали
появлятися нові спеціальності, які потребували відповідного навчання. Дані
заходи вимагали удосконалення організації та управління, що стало
поштовхом до становлення цивілізованого державного устрою з керівництвом
з єдиного центру.
Отже,

зрошуваному

землеробству

належала

суттєва

роль

при

становленні та розвитку стародавніх цивілізацій. За рахунок постійної потреби
у вдосконаленні гідротехнічних споруд, які вимагали постійного залучення
фізичних та розумових ресурсів, почався поступовий розвиток освіти та науки.
Це дало змогу поширити зрошуване землеробство на значні площі в долинах
великих річок, в основному за рахунок регулювання і стабілізації бокових
річних проток, а пізніше і головного русла річки.
Не менш важливим заходом для установлення цивілізації на даних
територіях було створення законодавства, яке включало в себе регулювання
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відносин у сфері водокористування. Одним з яскравих прикладів є кодекс
законів Хаммурапі (1790 – 1750 рр. до н.е.), який включав у себе 282 статті, в
тому числі норми, що регулювали господарське використання води.
Враховуючи цінність води для зрошуваного землеробства, встановлено було
відповідальність за недостатнє укріплення дамб, які спричиняли прориви та
затоплення ділянок, а також компенсація збитків в результаті затоплення
доглянутого поля. Основним видом покарань на той час вважалося повернення
ймовірного урожаю, недоотриманого внаслідок заподіяної шкоди.
Не менш жорсткі правила щодо водокористування побутували і на
території Середньої Азії. Відповідно до ісламського віровчення, вода
вважається Божим даром, який не може бути в нічийному користуванні, а,
відповідно, має комусь належати. Це призвело до заборони будь-яких
торгівельних операцій з водою – купівлі, продажу, обміну. Крадіжка води
вважалася надзвичайно великим злочином. Виключні права на воду
отримували власники землі, на якій знаходилася певна водойма. Відповідно,
бажаючим отримати воду для зрошення, доводилось приймати участь у
побудові іригаційних систем, підтримання їх у належному стані та доставки
води. Жорсткій регламентації підлягав розподіл води та черговість її подачі.
Особлива увага приділялася берегоукріпленню території - для чого
громадою призначалася відповідна людина – господар води (міраб). В коло
його обов’язків також було включено перевірку ефективності меліоративних
споруд, оцінку стану ґрунту та валового збору урожаю.
Важливу роль відігравало і дотримання регламентних норм щодо
будівництва, що дозволяло будувати та утримувати добре організовані,
високотехнологічні зрошувальні системи, які забезпечували не лише економне
та ефективне використання водних ресурсів, а й збереження екологічної
рівноваги території, надійне регулювання водних та сольових режимів і
балансів [2].
Економіст К. Маркс у своїй праці «Капітал» [3, с. 341] зауважив, що ще
на перших будівництвах іригаційних систем у Єгипті, Азії, Америці, виникли
прості форми кооперації, адже спорудження дамб, каналів, терас вимагало
гігантських затрат ручної праці і без об’єднання зусиль ці роботи неможливо
було б виконати. Внаслідок удосконалення, кооперування протягом значного
періоду трансформувалося в дещо інші специфічні форми. Одним з їх
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різновидів можна назвати водні товариства, які функціонували у вигляді
об’єднань власників земель, які знаходяться в районі зрошення від річки чи
великого іригаційного каналу. Важлива роль товариств полягала у спільних
зусиллях щодо облаштування та підтримання у належному стані гідроспоруд
для недопущення можливих руйнацій, внаслідок природних катаклізмів та
використання води для господарських цілей. Іригаційні спілки існували у
багатьох європейських державах – Італії (з ХІ–ХІІІ століть), Іспанії, Франції,
Німеччині, Австрії. На той час, дані товариства уже були різних
організаційних форм – розрізняли публічні (ґрунтувалися на публічних
інтересах суспільства та уряду) та приватні. Обов’язковою вимогою
заснування

таких

товариств

було

включення

всіх

членів

громади,

розташованої на певній території. Однак, дана вимога містила в собі і ряд
недоліків. Зокрема, у Польщі, відповідно до закону від 1818 р., для утворення
товариства достатньо було згоди власників, які володіли найбільшою площею
землі. Це ставило у незручні умови дрібних землевласників, оскільки їх голос
фактично не враховувався.
Отже, на той час кооперація як форма організації перебувала на етапі
свого становлення та потребувала відповідного юридичного підґрунтя.
Історія

землеробства

нашої

країни

характеризується

значними

посухами, які часто призводили до справжнього народного лиха. Передові
наукові кола завжди звертали увагу на можливості покращення та створення
комфортних кліматичних умов для розвитку сільського господарства. Одним
з запропонованих заходів є меліорація, яка забезпечує раціональне
використання земельних ресурсів, отримання стабільних врожаїв на
посушливих територіях з одночасним підвищенням родючості ґрунтів.
Розвиток меліорації в Україні нерозривно пов’язаний із її становленням
у Російській імперії. Як стверджують науковці [10], перші осушувальні роботи
в Російській імперії було виконано ще у XVI ст. у Гродненській губернії.
Починаючи з 1791 р. Вільне Економічне Товариство почало призначати премії
в сумі 10 рублів селянам, які осушать 3 десятини у Петербурзькій губернії. З
1829 р. ці заходи координувала особова Канцелярія, що існувала до 1859 р. У
1853 р. Міністерство державних маєтностей розробило спеціальні правила
проведення осушувальних робіт у Вітебській, Могильовській, Смоленській,
Мінській і Московській губерніях. Приблизно з цього часу Вчений комітет
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відомства, що був створений 26 грудня 1837 р. [4] «...от недостатка опытных в
этом деле людей и неимения соответствующего закона о проведении канав по
чужим землям...» [5] (закон було прийнято 20 травня 1902 р.), прийняв низку
заходів з цього напряму.
Ідеї обводнювання посушливого степу постійно обговорювалися на
різних рівнях. Відомий російський учений-ботанік Х. Х. Стевен (в 1841–1851
рр. – інспектор сільського господарства на півдні Росії) ще в 1846 році подав
у міністерство державного майна проект устрою каналу, яким вода з Дніпра
подавалася б у Крим.
У 1872 р. була утворена особлива Комісія для дослідження стану
сільського господарства та промисловості у Росії, яка в процесі своєї роботи
ухвалила

запровадження

осушення

боліт

у

ряді

областей

(Санкт-

Петербурзька, Псковська, Новгородська, Тверська, Ярославська, Мінська),
серед яких і Волинська. В доповіді Комісії було також наголошено:
«…инициатива, при громадном протяжении болот, не может быть
достаточною», бо «необходимы узаконения, регулирующие право отвода и
спуска воды через чужие земли; необходимо, в виде поощрения, временное
освобождение осушаемых пространств от платежа повинности и, кроме того,
желательно содействие правительства, как в виде примера, на казённых
землях, так и в виде воспособления к образованию частных товариществ с
целью осушения больших пространств» [6].
За результатами роботи Комісії у 1873 р. було утворено дві спеціальні
експедиції для осушування боліт – Західна і Північна. За першою
закріплювалася частина України – Полісся, інша включала ряд областей Росії.
Таким чином, початком розвитку гідромеліорації в Україні вважається саме
цей рік.
Отримані позитивні наслідки на ранніх стадіях осушення призвели до
його поширення на інші регіони. Однак, не всі вчені розділяли дану позицію.
Особливої критики зазнала діяльність Західної експедиції від засновника
морфолого-генетичного ґрунтознавства В.В. Докучаєва. Як пише С.В. Зонн,
тоді ще молодий вчений, критично поставився до їхнього ведення: «...он, в
частности, считал, что такие работы должны быть научно обоснованные и
вести их следует с учётом особенностей рельефа, геологического строения и
метеорологических условий. Только тогда затрата государством нескольких
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миллионов рублей может дать большой эффект» [7]. Свій висновок у вигляді
доповіді

Докучаєв

друкує

у

«Працях»

товариства

[8]

та

журналі

«Отечественные записки» [9]. Також Докучаєвим був складений план, який
вдосконалювався його послідовниками, щодо перетворення степу та лісостепу
з метою отримання, незалежно від погодних умов, високих і стабільних
врожаїв

(так

званий

комплекс

Докучаєва-Костичева-Вільямса).

Він

передбачав ряд заходів [8]:
1. Регулювання малих річок та верхів’я великих несудноплавних рік;
2. Регулювання ярів і балок;
3. Регулювання водного господарства у відкритих степах, на
вододільних просторах;
4. Розробка норм, які визначатимуть відносні площі ріллі, луків, лісу і
вод;
5.

Остаточне

визначення

прийомів

обробки

ґрунту,

найбільш

сприятливих для найкращого використання вологи і більше пристосування
культурних рослин до місцевих як ґрунтових, так і кліматичних умов.
В. Р. Вільямс також висловлював застереження щодо застосування
меліоративних заходів і особливо конкретних способів їх здійснення.
Однак, з часом, усі суперечності владнались на користь доцільності
проведення в різних регіонах осушувальних меліорацій. Після проведеної
реформи

у 1905 р., управління осушувальними роботами перейшло в

юрисдикцію Головного управління землеустрою і землеробства. В зв’язку з
цим,

зросла

зацікавленість

щодо

накопичення

інформації

про

гідромеліорацію, з метою розширення осушених площ під кормовими
культурами. Як наслідок, починаючи з 1907 р., Департамент землеробства увів
у практику «...в виду новизны дела, для изучения культуры болот...»
командирувати «...лиц, окончивших специальные сельскохозяйственные
учебные заведения» до Швеції, Данії і Німеччини, з метою «...чтобы по
возвращению они могли в качестве специалистов этого дела приступить к
показательным работам...» [11].
Однак, невідповідність очікуваним результатам почала виявлятися вже
починаючи з 1902 р. Зокрема, на законодавчому рівні, не було врегульовано
остаточно відповідальність землевласника за стан земельної ділянки, що
унеможливлювало покращення грунтів шляхом здійснення меліорації без
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згоди власника. Вирішення справ у суді загрожувало значними фінансовими
витратами і затяжним характером отримання дозволу.

Найоптимальнішим

варіантом поведінки в даній ситуації було створення меліоративних товариств
на добровільній основі. Однак реалізувати даний захід вдавалося не часто.
Будь-який власник землі міг вимагати плату за проведення через його ділянку,
корисного навіть для нього, каналу. Важко було примусити його і сплачувати
дольовий платіж за роботи, в результаті яких він отримував вигоду [12].
На основі інформації офіційного звіту Відділу земельних покращень
(надрукованої

«Щорічником

Головного

управління

землеустрою

і

землеробства по Департаменту землеробства») за 1910 р. [13], за період
1874 – 1909 рр. у країні було реалізовано цілу серію різного типу
осушувальних робіт (табл. 1.1)
Таблиця 1.1

Кількісні показники меліоративних робіт у Російській імперії на 1910 р.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Назва осушувальних робіт
Прокладання каналів
Розчищено, розширено, спрямовано річок
Побудовано мостів і водоспусків
Побудовано гатей і доріг
Разом:

Кількість верст
10 182,1
2 871,6
1 429,0
76,7
14 559,4

Джерело: [13].

Стосовно до діяльності земств у питаннях осушування земель, то, як
пише О. Ширяев: «в период времени с 1870 по 1894 год по вопросу об
осушении земские собрания высказались 138 раз, при чём в первое пятилетие
по этому поводу высказались только 10 земств, а в последнее – 1890 г. по
1894 г. – 25 земств» і додає, що «особое внимание уделили вопросу о
необходимости производства осушительных работ местные комитеты о
нуждах сельскохозяйственной промышленности в 1903 году...» [14]. Він же
систематизує перелік основних завдань меліоративного характеру, які
потрібно вирішити в країні на 1913 р., а саме: 1) болота і заболочені місцевості;
2) водні джерела, ріки та озера; 3) водопостачання в села і селища; 4)
обводнення сільськогосподарських угідь; 5) регулювання стоку атмосферних
опадів; 6) яри та їхні укріплення; 7) утилізація сили течії річок і потоків; 8)
культура боліт і 9) торфодобування.
Осушувальні меліорації стали застосовувати значно пізніше від
зрошувальних.

Наприклад,

перші
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згадування

про

осушення

в

східнослов’янських князівствах відносяться до XI-XV ст. (Новгород, Москва).
Достовірні дані про перші меліоративні роботи з’являються в документах XV
ст. Меліорація земель проводилась тоді у формі розчищень полів від
рослинності і їх наступного окультурення.
Увага до осушення земель посилилась в другій половині XIX ст. Початок
великим осушувальним заходам на території Російської імперії поклала
Західна експедиція з осушення боліт, організована в 1873 р. під керівництвом
І. І. Жилінського, що проводила роботи в центральних губерніях і в Поліссі.
Згодом була створена й Північна експедиція з осушення боліт.
Діяльність всіх цих експедицій продовжувалася до 1894 р. За цей час
вони провели значні дослідницькі і будівельні роботи, особливо з осушення
Полісся, в результаті були отримані значні матеріали з визначення
меліоративних умов, характерних для обстежених районів, накопичений
власний досвід із проектування та будівництва осушувальних систем щодо
наявних природних і господарських умов; започатковано розгортання
урядових меліоративних робіт.
Як державна справа, водна меліорація земель одержала визнання в
1894 р., коли при тодішньому Міністерстві землеробства й державних активів
Російської імперії був створений постійний орган - Відділ земельних
покращень з технічним персоналом на місцях.
Для підготовки кадрів з меліорації, в 1894 р. був створений перший
спеціальний меліоративно-гідротехнічний навчальний заклад – Інженерне
відділення при Московському сільськогосподарському інституті; після 1905 р.
були організовані меліоративні вищі навчальні заклади в Новочеркаську,
Омську, Києві.
Зрошувальні меліорації на території Східної Європи стали інтенсивно
розвиватися на Північному Кавказі, у Поволжжі, Барабинському степу,
Причорномор’ї та інших районах. З ХIХ ст. особливо пильна увага на розвиток
зрошення зверталася після посух, неврожаїв і голоду 1880, 1891-1892 рр. В
1913 р. було закінчено будівництво каналу для зрошення 35 тис. га земель у
Голодному степу (Узбекистан).
На території України перший випадок запровадження зрошування був
зафіксований у 1915 р. (с. Вишетарасівка Катеринославського уїзду – вода на
полив 21 десятини городу подавалась механічним способом).
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Друга світова війна призупинила меліоративні роботи в багатьох
районах, було зруйновано багато зрошувальних та осушувальних споруд і
систем.
У післявоєнному будівництві осушувально-зволожувальних систем
можна виділити три основні періоди:
1) 1950-1960 рр. – будувались осушувальні та осушувальнозволожувальні системи з відкритою провідною мережею, кротовим та
гончарним

дренажем

і

зволожувальним

шлюзуванням

в

каналах.

Характерними системами такого типу є: Ірпінська площею 7,5 тис. га,
Трубіжська площею 28,8 тис. га;
2) 1960-1970 рр. – характеризується масовим будівництвом систем
переважно двосторонньої дії з гончарним дренажем і підґрунтовим
зволоженням;
3) з 1970 р. – здійснювалось будівництво технічно-досконалих систем
двобічної дії з закритим дренажем і закритими транспортуючими збирачами,
а також польдерних дренажних систем з машинним водовідведенням. Ці
системи будувались зі зворотнім використання води. Розроблялись проекти
водозберігаючих систем.
Характерними системами такого типу є: Брегівська площею 72,5 тис. га,
Верхньоприп’ятська площею 28,8 тис. га, система в заплаві р. Броварка
площею 8,2 тис. га, система в заплаві р. Стубла площею 19,5 тис. га, система в
заплаві р. Клевень площею 3,1 тис. га та ін.
У зоні достатнього та надмірного зволоження площі осушуваних земель
є у Львівській (503,4 тис. га), Житомирській (401,4 тис. га), Волинській (402
тис. га), Рівненській (370,6 тис. га), Чернігівській (283 тис. га) областях.
На осушених землях Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської,
Рівненської, Волинської, Житомирської областей збір зерна складає 50...90%,
картоплі 30...55%, кормів 40...60%, овочів до 80%.
Осушений гектар дає на 20...30% більше продукції рослинництва, ніж
немеліоровані землі. Зволоження осушених земель в посушливі періоди
вегетації підвищує врожайність сільськогосподарських рослин ще на 30...60%.
Згідно з міжнародними нормами для повного забезпечення населення
України продовольчими товарами площа меліорованих земель повинна
складати 8...8,5 млн. га.
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В успіхах, що досягла меліорація земель, значна роль належить ученим.
Основоположником меліоративної науки і її визнаним авторитетом є академік
О.М. Костяков. З його ім’ям пов’язана розробка наукових основ меліорації
земель, організація й здійснення планів меліоративного будівництва у
державному масштабі. Вершина творчої діяльності О.М. Костякова – його
підручник «Основи меліорації», що витримав декілька видань (перше - в 1927
р.) й досі залишається рекомендованим підручником з меліорації в вузах нашої
країни та ряду інших країн. За широтою поставлених питань та глибиною їх
опрацювання він не має аналогів.
О.М. Костяков першим ввів основні поняття і терміни в науку та
практику меліорації, що зберігають свою значимість й понині. До них
відносяться: класифікація меліоративних систем (відправною ідеєю якої є
нерозривність інженерних та агротехнічних заходів), види осушувальних
меліорацій в залежності від їхнього впливу на природні умови, норма
осушення, гідромодуль та ін. Ще в ті роки, коли меліоративні роботи
проводилися лише на окремих земельних масивах, а перед наукою ставилися,
в першу чергу, завдання раціоналізації проектування, будівництва й
експлуатації окремих систем, О.М. Костяков передбачав, що згодом постануть
проблеми великомасштабної меліорації регіонів, що потребують пошуку
біосферно-сумісних, екологічно-збалансованих технологій і засобів впливу
людини на природні комплекси. Тому й нині, в якості відправних положень,
використовують велику й різноманітну наукову спадщину О.М. Костякова та
роботи його соратників і учнів І.О. Шарова, О.Д. Брудастова, О.О. Черкасова,
С.Ф. Авер’янова, Б.А. Шумакова та ін.
Значний

вплив

на

розвиток

науково-технічного

прогресу

сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій в Росії здійснили також
учені В.В. Докучаєв, А.А. Ізмаїлський, П.А. Костичєв, В.Р. Вільямс,
В.В. Подирьов, О.І. Воєйков, М.О. Дімо, К.С. Веселовський, Б.Б. Шумаков,
Б.С. Маслов, М.С. Григоров та ін. У вирішення загальних теоретичних та
регіональних практичних проблем меліорації земель України значний внесок
зробили А.М. Алпатьєв, С.М. Алпатьєв, С.М. Перехрест, П.І. Коваленко,
Р.А. Баєр, М.Ф. Буданов, В.П. Остапчик, Д.А. Штойко, А.В. Новикова,
С.Д. Лисогоров та багато інших [15].
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Однією з наймаштабніших територій, на якій розвивалася меліорація в
Україні, є Херсонська область. Вона була утворена 30 березня 1944 р. В її
складі – 18 адміністративних районів, 3 міста обласного підпорядкування:
Херсон, Каховка, Нова Каховка і 6 міст районного підпорядкування: Берислав,
Генічеськ, Гола Пристань, Скадовськ, Таврійськ, Цюрупинськ (в 2016 році
місто Цюрупинськ перейменовано в місто Олешки), 30 селищ міського типу
та

708

сіл.

У

Херсонській

області

налічується

1969,1

тис.

га

сільськогосподарських угідь. Населення області 1 млн.157 тис. чол. Загальна
площа складає 28,6 тис. км2, що становить 4,7% території України. Херсонська
область розташована в Причорноморській низовині, в Таврійській посушливій
степовій зоні півдня України. Її територія межує на заході з Запорізькою, на
північному заході з Миколаївською, на півночі з Дніпропетровською
областями, на південному сході з Автономною Республікою Крим; омивається
Чорним і Азовськими морями.
Долиною Дніпра область поділяється на лівобережну та правобережну
частини. Характерною рисою лівобережжя є наявність замкнутих неглибоких
плоскодонних западин, так званих подів, деякі з них наповнені водою і вкриті
болотною рослинністю. Найбільшими з них є: «Агайманський», «Зелений»,
«Чорна долина», урочище «Великий Чаплів», «Сиваське» та ін. Правобережжя
відноситься до корінного плато. Поди зустрічаються в основному на
Інгулецькому масиві, на дільницях прилеглих до р. Інгулець та р. Дніпро,
зустрічаються розвинуті балки та глибокі яри. Найголовнішими типами
ґрунтів є чорноземи південні мало гумусні та темно-каштанові залишково
слабо- і середньосолонцюваті.
Загальною кліматичною особливістю степових регіонів є велика
кількість тепла, світла та недостача вологи. В цілому за рік сумарне
випаровування перевищує річну кількість атмосферних опадів в 1,5-2,5 рази.
Річна кількість атмосферних опадів в сприятливі роки не перевищує
360-420 мм. Протягом року вони розподіляються дуже нерівномірно за
періодами. Тривалість посухи, або вегетаційних періодів без опадів, досягає
90-100 днів і спостерігається досить часто, за статистичними даними не рідше
одного разу на три роки.
За даними спостережень за кліматом із 1799 по 1856 роки, посухи в
Херсонській губернії повторювались 21 раз, або частіше одного разу за три
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роки. Спостереження з 1953 по 1999 роки показали, що 18 з них були
посушливі.
У такі роки палюче сонце, гарячі вітри, низька відносна вологість
повітря, чорні бурі спалювали і губили засіви та луки. Посухи інколи тривали
два-три місяці. Все це завдавало значних збитків сільськогосподарському
виробництву. Обсяги сільськогосподарської продукції значно скорочувались.
Найбільш негативно впливали посухи на стан кормової бази тваринництва і,
взагалі, на поголів’я та продуктивність худоби.
Боротьба з такими явищами на півдні України і забезпечення
подальшого росту обсягів сільськогосподарської продукції можлива тільки за
рахунок інтенсифікації усіх галузей сільського господарства і збільшення
родючості кожного гектару землі в умовах зрошення. В досягненні цієї мети
вирішальна роль належить гідромеліорації ґрунтів і ландшафтів в цілому, як
вагомому

засобі

підвищення

ефективності

землеробства.

Можливо

стверджувати, що зрошуване землеробство у Таврійських степах було
зароджене з терміну освоєння земель для виробництва сільськогосподарської
продукції [16].
Різними вченими пропонувалося багато проектів з обводнення
посушливих степів півдня України і Кримського півострову. Були пропозиції
з опріснення Азовського моря, будівництва водоводу через Керченську
протоку з Кубані, перекидання дунайської води у Дніпро та інші, але більше
уваги завжди відводилося використанню дніпровської води. Так, в 1846 році
видатним вченим-ботаніком, директором Нікітського ботанічного саду
Крістіаном Стівеном була висунута пропозиція щодо використання водних
ресурсів Дніпра та будівництва каналу в Крим через таврійський степ, але ця
пропозиція не знайшла підтримки в царському уряді через відсутність
фінансів. Також, відома записка інженера А. Картаці до Херсонського земства
наприкінці XIX століття щодо доцільності механічного підняття води з
р.Дніпро біля Олешок для зрошення кількох десятків тисяч гектарів.
На державному рівні необхідність зрошення посушливих районів півдня
Російської імперії була визнана у 1853 р., коли царем Миколою І було
затверджено положення «Про меры по распространению осушения и
орошения», яке залишилося не виконаним внаслідок Кримської війни.
У 1866 році Таврійське губернське земство створює комісію по
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розподілу питань обводнення і заліснення Таврії. Проте робота комісії ніяких
істотних результатів не дала.
Висновки комісії з дослідження становища сільського господарства в
Росії (1872 р.) підтверджують необхідність застосування зрошення при
виробництві сільськогосподарської продукції в південних регіонах Російської
імперії. Важливу роль у даному напрямі відіграло заснування в 1874 році
Херсонського земського сільськогосподарського училища (нині Херсонський
державний аграрний університет), яке разом із розвитком землеробства в
умовах сухого степу, почали формувати ідеї зрошуваного землеробства.
Дослідження О.О. Ізмаїльського у 1882-1894 роках створили основу вивчення
водного режиму степових ґрунтів, показали важливе значення їх своєчасної
науково-обґрунтованої обробки для збереження запасів вологи. Вчений –
ґрунтознавець світового рівня Василь Васильович Докучаєв в своїх
фундаментальних книгах «Русский чернозем» (1883 р.) і «Наши степи прежде
и теперь» (1892 р.)

дав обґрунтування комплексного плану боротьби із

засухою в степових районах Росії та України.
У 1875 р. уряд виділяє кошти для вишукувань під зрошення в
Херсонській і Таврійській губерніях, а в 1879 р. Всеросійський з’їзд сільських
господарів ініціює створення іригаційної партії. Рік потому, Міністерством
державного майна та землеробства була організована експедиція по зрошенню
півдня Росії, яку очолював генерал Й.І. Жилінський. В план роботи експедиції
були внесені вишукування в Херсонській, Таврійській та Катеринославській
губерніях. Експедиція працювала з 1880 по 1886 рр. В результаті були висунуті
пропозиції щодо боротьби з посухою, побудовані перші водогосподарські
споруди для зрошення і подачі води у маловодні райони. Матеріали
досліджень опубліковані у 1892 році в «Очерках работы экспедиции по
орошению на юге России и Кавказе» [17].
Одним з перших прикладів регулярного зрошення на півдні України є
використання артезіанських вод для поливу насаджень ботанічного парку
Асканія-Нова. У 1887 році англійський геолог В. Віннінг відкрив в районі
сучасного ботанічного парку чисту, артезіанську воду високої якості на
глибині 70 метрів. Спочатку було викопано 8 колодязів глибиною до 25 м, вода
з яких піднімалася ручними помпами, а в 1890 р. були пробиті 2 артезіанських
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свердловини глибиною до 50 м і побудована водонапірна вежа для акумуляції
води. Тут вона обігрівалась і по каналах надходила до паркових насаджень.
Така схема подачі та розподілу води існує і сьогодні [18].
У 1894 році при Міністерстві землеробства і держмайна Росії
створюється відділ, якому доручено безпосередньо займатися роботами з
меліорації.
В 1913 році у віснику «Известия собрания инженеров путей сообщения»
було надруковано статтю Д. Маргункова «Днепровские пороги», у якій
наводилась схема самопливного зрошувального магістрального каналу. У
1914 р. інженер Г. Черчимов розробив схему зрошення 800 тис. десятин земель
Дніпровського повіту за допомогою насосної станції у м. Каховка. В 1916 р.
вийшла книга В. Чикова «Орошение материковых уездов Таврической
губернии водами Днепра», в якій була дана оцінка різних проектних рішень.
До 1917 р. в Україні було 17 тис. га зрошуваних земель, у тому числі на
території нинішньої Херсонської області – 600 га. Це були, в основному,
невеликі примітивні зрошувані ділянки з відкритими земляними каналами на
місцевих джерелах. Зрошення здійснювалося за допомогою невеликих
примітивних зрошувальних систем (як правило самопливних) і осушувальних
систем з відкритими каналами у земляному руслі. В основному, роботи
здійснювали лісове управління, сільські громади і приватні власники. Роботи
проводились без будь-якого плану і системи, тому наслідки їх були
незначними.
З перших років Радянської влади уряд держави розглядав питання про
необхідність розробки програми зрошення посушливих земель, приймалися
заходи з організації меліоративних робіт для створення необхідних
продовольчих ресурсів, враховувалось велике перетворююче значення
зрошення, його соціально-економічна роль. В грудні 1920 року на VIII
Всеросійському з’їзді Рад був прийнятий Державний план електрифікації
Росії, важливим розділом якого були значні заходи із меліорації. До найбільш
актуальних проблем було віднесено зрошення і меліорацію земель в
посушливих районах, в тому числі і в Україні. В цьому плані відмічалось, що
південь України, де кількість опадів нижче за норму, при відповідній обробці
землі, регулюванні запасів вологи, шляхом поступового відновлення лісів та
зрошення, має можливість значно підвищити продуктивність ґрунтів.
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На початку 20-х років, згідно до звіту Херсонського окружного
виконкому:

«Поверхность

Херсонского

округа

Одесской

губернии

представляет из себя равнину, лишенную почти совершенно древесной
растительности…» (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Поверхня Херсонського округу Одеської губернії на
початку 20-х років
Джерело: [22].

Дуже значну територію Херсонщини займали піски і, так звані, сипкі
піски, площа яких щороку збільшувалась на 500 гектарів.
З 1921-го року меліорування пісків стало першочерговою справою
державної важливості. Водночас, в Кримревкомі Кримської АРСР 23 травня
1921

р.

затверджено

створення

управління

водного

господарства

«Кримводгосп». Однак, в перші роки Радянської влади держава мала
недостатньо ресурсів і не могла здійснити всі намічені великі меліоративні
заходи. В роки перших п’ятирічок, зрошення було пов’язано із розвитком
бавовництва. Тому, велике меліоративне будівництво проводилось в Середній
Азії, Закавказзі та деяких інших районах. На півдні України в той час зрошення
не одержувало необхідної державної підтримки і розвитку.
В планах Херсонського окружного виконкому у 1921 р. значилось, що
«Меліорування пісків - справа першорядної державної важливості», бо, щоб
на протязі хоча б 25 років меліорувати всю площу пісків, Держмеліофонду
потрібно щороку проводити меліорацію на площі до 6000 гектарів. Був
створений меліоративний гурток в складі 8 осіб (1 окружний лісомеліоратор,
3 райлісомеліоратори і 4 лісових техніка). За допомогою гуртка почались
створення меліораційних кооперативних товариств, бо меліорування пісків на
значній площі за державні кошти було неможливе. Розпочато роботу по
виділенню державного меліоративного фонду.
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В основу меліорації були покладені місцеві умови з їх особливостями,
якими є:
1) Висока вартість зрошувальної води при підйомі її на степи.
2) Неповна посушливість клімату, яка припускає можливість сухого
землеробства.
3) Родючий, але схильний до засолення ґрунт.
4) Екстенсивний характер господарства та необізнаність населення з
зрошенням.
У грудні 1923 р., Декретом Ради Народних Комісарів РРСФР було
затверджено Положення про меліоративні товариства та внесені зміни до
вищезгаданої постанови. Передбачалося, що спілки утворюються вже не
просто землекористувачами, а саме трудовими, серед яких можуть бути як
окремі двори і особи, так і сільськогосподарські об’єднання, колективні та
радянські господарства, кооперативні організації та інші юридичні особи,
землі яких входять до складу площ, що підлягають меліорації. Кількість
голосів, якими користувався кожний член товариства, визначався загальними
зборами. При створенні меліоративних товариств, губернськими земельними
управліннями

вивчалася

господарська

доцільність

меліорації,

що

передбачалася до проведення, а також технічна можливість її виконання,
розміри площі та приблизні межі. Примусити до організації товариства
незацікавлених осіб можна було уже не простою більшістю голосів, як було
раніше, а заявою двох третин землекористувачів, в обробітку яких
знаходилося дві треті земель, що підлягали меліорації. Товариства на
пільгових умовах проведення землеустрою могли додатково отримувати
земельні наділи із, так званої, особливої площі залишених, непридатних
земель державного фонду. З метою кращого матеріально-технічного
забезпечення

та

ефективнішого

товариствам

також

надавалося

використання
право

меліорованих

входити

до

земель,

організацій

сільськогосподарської виробничої кооперації та утворювати різноманітні
підсобні аграрні підприємства. Положення також регламентувало умови
припинення дії товариства та порядок фінансових взаєморозрахунків між його
членами та зі сторонніми особами, зокрема, і при відшкодуванні нанесених
збитків. Отже, такий нормативний документ мав уже більш економічну
спрямованість, ніж просто організаційну.
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У той же день, 22 грудня 1923 р., вийшов ще один Декрет Ради Народних
Комісарів щодо правил надання позики на меліорацію із коштів, що
надавалися

народному

комісаріату

землеробства

щодо

сільськогосподарського кредиту. Цей факт красномовно підтверджує пошуки
шляхів розвитку меліорації, зокрема, і зрошення, уже в перші роки радянської
влади. Позики видавалися, в першу чергу, меліоративним товариствам,
кооперативним і громадським організаціям, державним установам, що
перебували на господарському розрахунку. Сума наданих коштів не могла
перевищувати 75% всіх необхідних витрат на заплановані роботи і мала не
бути більшою за капіталізовану доходність землі після меліорації. Процент за
користування позикою становив від трьох до шести, залежно від терміну, на
який вона надавалася: від 5-и до 15-и років. Чим довший цей термін, тим у
меншому розмірі нараховувався процент. Позики могли надаватися як на
площу меліоративних робіт до п’ятисот десятин, так і більше, при цьому сума
могла перевищувати 5 тис. рублів золотом по офіційному курсу [19].
У 1927 році вже працювало 120 таких товариств на площі 23,6 тис га.
Товариствам відводилась в 12 - річне орендне користування відповідна площа
і вони зобов’язані були на протязі цих років провести меліорацію на всій
відведеній площі пісків. Роботи проводились за рахунок товариства за
організаційно - господарськими та виробничими планами, які складали
відповідні спеціалісти агрономи-інтенсивники та лісомеліоратори у вільний
від виконання службових обов’язків час, за плату, в середньому, 80 крб. з
кожного товариства, при чому з меліоративних товариств, до складу яких
переважно входили незаможники, плата знижувалась до 50 %. Була створена
Олешківська дослідна меліораційна станція, яка надавала товариствам
допомогу – обслідувала ґрунти і виконувала картографування. Був
розроблений план побудови гідроелектростанції на річці Інгулець біля
с. Велика Олександрівка, за допомогою якої із водосховища планувалось
проводити зрошення понад 500 десятин земель (1 десятина - російська
дометрична міра площі, яка дорівнювала 1,09 га).
У 1928 році при Херсонському окружному земельному відділі
створюється самостійний підвідділ меліорації і водного господарства, який
мав такі структурні підрозділи:
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- меліоративно-гідротехнічну інспекцію з культурно - технічними і
меліоративно-дослідними секціями;
- інспекцію з водопостачання;
- інспекцію піщано-ярових робіт;
- виробничу секцію.
Основні задачі підрозділу меліорації і водного господарства були:
- упорядкування водного режиму (регулювання стоку, зрошення і
обводнення);
- створення нових кормових угідь, покращення існуючих;
- підготовка і використання меліорованих площ;
- боротьба із посухою засобами меліорації;
- утилізація водних запасів округу і використання заключеної в них
енергії та інші (були розроблені відповідні положення).
Робота цього підвідділу дала значний результат – в довоєнні роки
зрошення розвивалося у 420 колгоспах Херсонської області і зрошувана площа
складала вже 12437 гектарів.
В 1930-х роках на півдні України були побудовані: Білянський
зрошуваний масив на площі 1200 га, Кам’янський зрошуваний масив на площі
1300 га, зрошення на острові Хортиця - 600 га. У 1939 році в колгоспі
«Кам’янка» Софіївського району Дніпропетровської області була введена в
дію зрошувальна система на площі 500 га із застосуванням (вперше в Україні)
дощувальної техніки позиційної дії. Машина на опорах пересувалася з позиції
на позицію за допомогою двох тракторів. В цілому в Українській РСР і
Кримській АРСР площа зрошення в 1941 році досягла 78 тис. га.
Загальна зрошувана площа за рахунок місцевих джерел у 1941 році
досягла 14,7 тис. га. Пізніше були побудовані Альминська і Тайганська
зрошувальні системи із загальною площею зрошення понад 6 тис. га. Ці
системи були першими на Європейській частині СРСР зрошувальними
системами,

які

будувалися

і

водогосподарськими організаціями.
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експлуатувалися

державними

За час німецько-фашистської окупації водне господарство Херсонщини
прийшло в повний занепад і після звільнення території області розпочались
роботи з відродження зрошувальних мереж.
За період 1947-1950 років було відновлено та побудовано 28,7 тис. га
зрошуваних площ. Планувалось збільшити довоєнні показники у три рази, але
план будівництва водогосподарських об’єктів виконувався лише на 70-80%.
Зрошення здійснювалось, в основному, за допомогою механізованого
підйому води із артезіанських свердловин (рис. 1.2), а також із річок. Всього в
області працювало 636 насосно-силових установок, загальною потужністю
16469 к.с. [22].

Рис. 1.2. Механізований підйом води із артезіанських свердловин
Джерело [22].

У 1950 році виходить Постанова Ради Міністрів СРСР від 17.08.1950 р.,
Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП (б)У від 31.08.1950 р. «Про перехід
на нову систему зрошення в цілях більш повного використання зрошуваних
земель і покращення механізації сільськогосподарських робіт». Прийняте
відповідне рішення і Херсонським облвиконкомом, яке передбачало
переустрій зрошення на площі 5246 га, організацію навчання інструкторів водокористувачів. Курсанти формувались із числа кращих колгоспників стахановців, які мали семирічну освіту. Були намічені плани перебудови
постійних зрошувальних каналів, проведення механізованих робіт по нарізці
тимчасових зрошувачів та інше. Подальше будівництво нових зрошувальних
систем

на

Півдні України стало можливе
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лише після

здійснення

великомасштабних гідромеліоративних заходів по регулюванню стоку річок і,
в першу чергу, стоку р. Дніпро.
Були пробурені артезіанські свердловини, які стали джерелом зрошення
степів Приазов’я та Причорномор’я. В 1949-1950 рр. під Херсоном на землях
трьох радгоспів методом народних будівель, силами трудівників м.Херсон був
створений один з найбільших зрошуваних масивів – Камишанський, площею
1000 га. До цього періоду відноситься впровадження в іригаційне будівництво
перших закритих зрошувальних систем. Так, в 1949-1950 рр. була побудована
закрита зрошувальна система площею 84 га на овочевій ділянці радгоспу ім.
Куйбишева з використанням дощування за допомогою переносної установки
КДУ-41.
У 1954-1955 рр. була побудована закрита зрошувальна система площею
150 га на землях Українського науково-дослідного інституту бавовництва
(зараз Інститут зрошуваного землеробства НААН) [20]. У 1955 році в
Херсонській області нараховувалося 18,8 тис. га зрошуваних земель на 430
дільницях. Середня площа однієї ділянки становила 45 га.

Подальше

будівництво нових зрошувальних систем на півдні України стало можливим
лише після здійснення великомасштабних гідромеліоративних заходів з
регулювання стоку річки Дніпро. З цією метою 21 вересня 1950 р. ЦК ВКП(б)
і Радою Міністрів СРСР було прийнято Постанову про будівництво
Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, Південно-Українського і ПівнічноКримського каналів для зрошення земель південних районів УРСР і Криму.
Каховська гідроелектростанція була побудована в 1950-1956 рр. [21].

З

Каховського водосховища беруть початок такі канали комплексного
призначення як: Північно-Кримський, Каховський та Дніпро-Кривий Ріг.
Водосховище є джерелом зрошення Північно-Рогачинської, Нікопольської,
Верхньотарасівської

зрошувальних

систем,

зрошувальної

системи

«Кам’янський под» і ряду локальних.
З початком проведення проектно-вишукувальних робіт, будівництва та
експлуатації великих зрошувальних систем і водогосподарських об’єктів 31
липня 1954 р., відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 8 травня
1954 р. № 605, при Виконкомі Херсонської обласної Ради депутатів трудящих,
на

базі

відділу

водного

господарства

облсільгоспуправління,

організовано обласне управління водного господарства (рис. 1.3).
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було

Рис. 1.3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1954 р. № 605
про організацію обласного управління водного господарства
Джерело: [20].

На Херсонське обласне управління водного господарства було
покладено вирішення питань у сфері використання, збереження та відтворення
водних ресурсів, меліорації земель, забезпечення населення і галузей
економіки області водними ресурсами, в межах своїх повноважень, згідно із
законодавством,

а

також

проектування,

експлуатації

державних

водогосподарських систем. Аналогічні управління були створені в цей же
період і в інших областях півдня Української РСР.

Загальне управління

будівництвом великих державних зрошувальних систем здійснювалося
будівельним управлінням «Укрводбуд», яке було створено в 1953 році. Поряд
з

будівництвом

державних

зрошувальних

систем

на

Херсонщині,

виконувалися, в значних обсягах, роботи з будівництва зрошуваних ділянок,
за рахунок коштів сільськогосподарських підприємств на місцевих джерелах.
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Для безпосереднього здійснення будівництва зрошувальних систем у
1963 році була створена будівельна організація «Укрводбуд». Ці заходи
знаменували початок будівництва на півдні України великих зрошувальних
систем [22].
В цілому, за післявоєнні роки в розвитку зрошення на півдні України
виділяють три етапи. Перший етап – 1950-ті роки, знаменує початок розвитку
меліорації на державному рівні. В цей період була побудована зрошувальна
система «Кам’янський Под» у Запорізькій області площею 17 тис. га;
розпочато будівництво Інгулецької системи в Миколаївській і Херсонській
областях на площі 60 тис. га; першої черги Краснознам’янської в Херсонській
області площею 71 тис. га. Розпочато будівництво Північно-Кримського
каналу, призначеного для зрошення більш, ніж 300 тис. га в Криму та
Херсонській області, водопостачання Сімферополя, Феодосії, Керчі, Щолкіно,
Судака, сільських населених пунктів Сімферопольського, Кіровського та
Ленінського районів. Технічний рівень побудованих систем характеризувався
будівництвом каналів у земляному руслі, без протифільтраційних покриттів;
господарства орієнтувались на полив по борознах і застосування найпростішої
поливної техніки [24].
1.2. Розвиток гідромеліорації на Херсонщині в 1960-1970 рр.
та 1980-1991 рр.
До другого етапу розвитку зрошення відносяться 1960-1970 рр. Цей етап
характеризується поступовим переходом до будівництва більш технічно
досконалих

систем:

за

необхідності

канали

споруджуються

з

протифільтраційним покриттям, малі канали будуються з використанням
збірних залізобетонних лотків, при несприятливих гідрогеологічних умовах
облаштовується колекторно-дренажна мережа, виконуються роботи з захисту
населених пунктів від підтоплення, основним способом поливу стає
дощування.
На цьому етапі завершується будівництво Північно-Кримського каналу
і Краснознам’янської зрошувальної системи, першої черги Фрунзенської
зрошувальної системи площею 20,7 тис. га, Нікопольської зрошувальної
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системи (15 тис. га) в Дніпропетровській області; Татарбунарської системи
(26,3 тис. га) в Одеській області; Південно-Бузької (12,2 тис. га) в
Миколаївській області; ряд систем у Донецькій і Луганській областях.
Характерною конструктивною особливістю цих систем є те, що випуск води в
них із закритої господарської мережі проводиться в тимчасові відкриті
зрошувачі і для поливу, як правило, використовуються дощувальні машини
ДДА100М, ДДН-45 і ДДН-70. На ряді зрошувальних систем була
запроектована та побудована колекторно-дренажна мережа. У цей же період
почалося будівництво державних закритих зрошувальних систем, в яких
зрошувальна мережа прокладалася в трубах. Першою з таких систем стала
Салгірська зрошувальна система в Криму, побудована в 1961 році на площі 4,5
тис. га. Найбільшою системою такого типу на той час стала Бортницька, з
площею 23,4 тис. га, на якій для поливу використовуються очищені стічні води
м. Києва. Третій етап розвитку зрошення почався з будівництва Каховського
магістрального каналу довжиною 130 км (рис. 1.4), який був завершений в
1990 році. Вода по каналу транспортується у зрошувальну мережу першої
черги Каховської зрошувальної системи площею 260 тис. га, Сірогозьку і
Приазовську зрошувальні системи, а також для водопостачання смт. Іванівка,
міст Приморська, Бердянська та більше 20 сільських населених пунктів
Херсонської і Запорізької областей [25].
На цій системі:
- вперше

широко

застосовуються

широкозахватні

дощувальні

машини;
- магістральний канал залишається наповненим водою впродовж
року;
- на магістральному каналі побудовані перегороджувальні споруди,
що дозволяє здійснювати каскадне регулювання подачі води за
запитом споживачів без холостих скидів води з них, що забезпечує
високий коефіцієнт корисної дії системи;
- всі канали мають протифільтраційне покриття;
- диспетчерський

контроль

та

водорозподіл

здійснюється

допомогою пристроїв автоматизації і телемеханіки [26].
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за

Рис. 1.4. Будівництво Сірогозького магістрального каналу
Джерело: [22].

В розвитку меліорації в Україні важливими стали рішення Пленуму ЦК
КПРС (травень 1966 р.), які визначили особливе місце меліорації у вирішенні
найважливіших загальнодержавних задач підвищення родючості ґрунтів,
захисту сільського господарства від стихійних лих та засух, в забезпеченні
сталості сільськогосподарського виробництва.
Для зростання урожайності сільськогосподарських культур великі
можливості відкрили такі важливі засоби, як комплексна механізація,
хімізація, селекція та інше, однак їх застосування в конкретних природнокліматичних умовах без меліорації, особливо у роки сильних засух, не може
забезпечити

стале

зростання

і

стабільність

сільськогосподарського

виробництва [20].
З 1966 року в Херсонській області розпочато будівництво найбільшої в
Європі за пропускною спроможністю Каховської зрошувальної системи на
площі 318,6 тис. га для обводнення та зрошення земель Херсонської,
Запорізької областей та Криму, Головного Каховського магістрального каналу
довжиною 130 км, який було завершено у 1990 році. Проектування Каховської
зрошувальної системи і

магістрального каналу здійснював інститут
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«Укрдіпроводгосп» (м. Київ), Головним інженером проекту Каховської
зрошувальної системи був гідромеліоратор Матях Микола Макарович.
Професор Д.Г. Шапошников ще в 1969 році писав: «У невмілих руках
гідромеліоратора вода може принести більше шкоди, ніж користі». Після
завершення в 1956 році будівництва Каховського гідровузла та наповнення
Каховського водосховища погіршився гідрогеологічний стан в області, в
першу чергу, в її південно-східній частині. Відбулися негативні зміни, що
призвели до значних фільтраційних витрат, підвищення рівнів підгрунтових
вод на великих територіях, підтоплення зрошуваних та прилеглих земель і
населених пунктів, особливо в зоні розповсюдження подів. Це відбулося
внаслідок того, що при будівництві великих зрошувальних систем:
Інгулецької, Краснознам’янської, зони Північно-Кримського каналу та інших,
враховуючи економічні можливості того часу, для боротьби з підтопленням і
вторинним засоленням зрошуваних земель не були в достатній мірі
передбачені

радикальні

меліоративні

заходи

(штучний

дренаж

-

горизонтальний і вертикальний, протифільтраційні заходи тощо). До основних
причин підтоплення відносяться: створення штучних водоймищ у балках;
неконтрольоване зрошення, що здійснювалось без проектного обґрунтування
- так звані «супутники»; фільтраційні збитки з недосконалої водопровідної і
каналізаційної мережі; необмежений полив фермерських та присадибних
ділянок і, особливо, із власних свердловин; погіршення технічного стану
горизонтального

дренажу,

відсутність

відповідного

контролю

його

ефективності; відсутність стабільної роботи вертикального дренажу тощо.
Найбільш негативні наслідки підтоплення ландшафту простежувались в 19571998 роках, коли різко збільшилась кількість атмосферних опадів.
З метою попередження цих негативних інженерно-геологічних процесів,
виникла необхідність додаткового проектування і будівництва систем
дренажу. З цією метою, в Херсонській області побудовані дренажні системи
на загальній площі 139,7 тис. гектарів, у тому числі в 115 населених пунктах.
Протяжність

колекторно-дренажної

мережі

становить

1,8

тис.

км.

Водозниження здійснюється 924 свердловинами вертикального дренажу, в
тому числі в населених пунктах - 368. Такі заходи призвели до стабілізації
гідрогеолого-меліоративного стану агроландшафтів в зоні зрошувальних
систем і водогосподарських об’єктів.
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До початку 1979 р. в республіці вже були побудовані закриті
зрошувальні системи на площі 1270 тис. га, або 69% загальної площі
зрошення, тоді як в 1965 р. таких систем було лише 37 тис. га, або 6,9%. У 1979
р. на осушених землях побудований гончарний дренаж на 1 млн. га.
Будівництво та експлуатація зрошувальних систем, виконаних в
трубопроводах з поливом широкозахватної дощувальної технікою і
автоматизацією водорозподілу, в порівнянні з раніше побудованими
системами в відкритих каналах без облицювання і поверхневим поливом
дозволило:


підвищити коефіцієнт корисної дії зрошувальних систем з 0,55 до

0,86 і економити до 20-30% поливної води;


підвищити коефіцієнт земельного використання з 0,85 до 0,96, що

дало можливість зберегти в сільськогосподарському обороті додатково
40 тис. га земель;


збільшити продуктивність праці на поливі і експлуатації

зрошувальних систем в 1,5-2 рази, а при використанні машин «Фрегат» і
«Дніпро» - в 4-5 разів;


скоротити терміни будівництва насосних станцій і споруд за

рахунок застосування повнозбірних і крупно-блочних конструкцій в 2 рази.
При будівництві каналів почали розробляти протифільтраційні заходи, у
всіх проектах меліорації земель – спеціальні заходи з охорони навколишнього
середовища, почав здійснюватися перехід до будівництва автоматизованих
систем.
У водогосподарському будівництві створена індустріальна база з
виробництва збірного залізобетону.
Пленум ЦК КПРС (травень 1982 р.) прийняв Продовольчу програму
СРСР на період до 1990 року, розроблену у відповідності з рішенням XXVI
з’їзду КПРС. Програма передбачала подальше підвищення ролі меліорації
земель та збільшення сільськогосподарського виробництва.
У 1986 році розпочато будівництво Сірогозького магістрального каналу
та ряду інших об’єктів зрошення за окремими локальними проектами.
Будівництво великих державних зрошувальних систем: Краснознам’янської,
Каховської, Північно-Кримського каналу в межах Херсонської області
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здійснювалось колективом будівельного управління «Укрводбуд», який в
період основного розвитку меліорації на Херсонщині очолював досвідчений
інженер-гідромеліоратор, випускник Українського інституту інженерів
водного господарства (м.Рівне), Герой Соціалістичної Праці, Заслужений
меліоратор України Микола Михайлович Боня [22].
Поряд з будівництвом державних зрошувальних систем на Херсонщині
виконувались в значних обсягах роботи по будівництву зрошуваних ділянок
за рахунок коштів сільськогосподарських підприємств на місцевих джерелах.
У 1969 році в Херсонській області створюється потужна будівельна
організація – трест «Херсонводбуд» на чолі з досвідченим інженером Іваном
Григоровичем

Юрченком,

Заслуженим

меліоратором

України.

Трест

виконував значний обсяг робіт по будівництву державних зрошувальних
систем та місцевого зрошення, їх реконструкції, а також будівництво об’єктів
соціально-культурного призначення [22, 23].
За період із 1951 по 1995 роки в Херсонській області були побудовані та
введені (рис. 1.5) в експлуатацію зрошувальні системи на площі 458,6 тис. га,
у тому числі державних систем 405,7 тис. га і систем місцевого зрошення 52,9
тис. га.
Протяжність усіх зрошуваних каналів перевищила 12,6 тис. км, на
зрошувальних

системах

споруджено

і

працювало

понад

25,1

тис.

різноманітних гідротехнічних споруд, 350 стаціонарних електрифікованих
насосних станцій сумарною потужність 405 тис кВт [22].

Рис. 1.5. Фрагмент побудови зрошувальних систем
Джерело: [22].
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В 70-их роках минулого століття на землях дослідного господарства
«Приозерне» Херсонського сільськогосподарського інституту вперше в країні
були проведені випробування американської дощувальної машини «Linear –
2», на базі якої, у подальшому, створена вітчизняна широкозахватна
електрифікована дощувальна машина фронтальної дії ЗДМФ «Таврія».
Херсонщина стає однією з провідних областей України і Радянського Союзу
по використанню зрошуваних земель. Область увійшла до складу об’єктів
показу на всесоюзних і республіканських семінарах-нарадах з меліорації та
водного господарства.
З утворенням Херсонського облводгоспу, з 1954 до 1963 року,
водогосподарські органи виконували роботи лише пов’язані з будівництвом та
експлуатацією зрошувальних систем і споруд, а освоєння введених
зрошуваних земель здійснювали землевласники - колгоспи та радгоспи. Такий
розподіл обов’язків дещо стримував своєчасне освоєння поливних земель і
одержання на них врожаїв, які передбачались в проектах та окупність
державних коштів на їх спорудження.
Це питання дуже турбувало сільськогосподарські і водогосподарські
органи, що знайшло відгук у постановах центральних органів влади. У 1963
році вийшла Постанова Уряду про створення в Херсонській області на базі
облводгоспу – облземводгоспу, якому були підпорядковані господарства зі
зрошенням

у

Білозерському,

Каховському,

Скадовському,

Голопристанському, Чаплинському, а згодом і у Каланчацькому районах. Такі
заходи значно покращили освоєння поливних земель, підвищили врожаї і
валовий збір зерна, овочів та кормів. З утворенням Херсонського облводгоспу,
з 1954 до 1963 року, водогосподарські органи виконували роботи лише
пов’язані з будівництвом та експлуатацією зрошувальних систем і споруд, а
освоєння введених зрошуваних земель здійснювали землевласники - колгоспи
та радгоспи. Такий розподіл обов’язків дещо стримував своєчасне освоєння
поливних земель і одержання на них врожаїв, які передбачались в проектах та
окупність державних коштів на їх спорудження.
У 1970 році Херсонський облземводгосп було перейменовано знову на
облводгосп, а починаючи з 1975 року, він функціонує як обласне виробниче
управління меліорації і водного господарства.
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За даний період була досягнута висока ступінь механізації робіт з поливу
сільськогосподарських культур. У 1978 р. на зрошуваних полях колгоспів і
радгоспів працювало понад 28 тис. дощувальних машин, в тому числі понад 5
тис. машин типу «Фрегат», «Волжанка» і «Дніпро», якими поливалося понад
400 тис. га земель.
Значно зріс технічний рівень споруджуваних систем в зоні надмірного
зволоження, що забезпечують двостороннє регулювання вологості ґрунту.
Удосконалення технічного рівня меліоративних систем, покращення
використання

меліорованих

земель

забезпечили

значне

підвищення

ефективності меліорації в республіці. Так, виробництво сільськогосподарської
продукції на меліорованих землях в дев’ятій п’ятирічці збільшилася, в
порівнянні з восьмою, на 65%, в тому числі зерна - на 107 відсотків (табл. 1.2).
Таблиця 1.2

Темпи введення в дію меліоративних земель в Українській ССР
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Роки
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980

зрошуваних
71
270
457
634
653

Введено в дію земель, тис. га
осушуваних
в. т.ч. гончарним дренажем
162,5
4,7
491,3
69,2
556,0
172,8
667,5
382,4
660,0
500,0

Джерело: [24].

У 1978 р на меліорованих землях виробництво зерна склало 7,1%, овочів
– 58% і кормів 22% загального їх виробництва в колгоспах і радгоспах
республіки. Вартість всієї продукції сільського господарства, отриманої на
меліорованих землях, склала 17,3% загальної вартості проти 6,5% в 1965 р.
Одним з узагальнюючих показників є виробництво валової продукції у
вартісному вираженні. За даними Українського науково-дослідного інституту
економіки і організації сільського господарства ім. А. Г. Шліхтера, за
1966-1975 рр. вартість валової продукції рослинництва і тваринництва в
розрахунку на 1 га ріллі (в порівнянних цінах 1973 р.) у степу України на
зрошенні склала 974,8 руб., а на богарних землях - 296,2 руб. В цей період
продуктивність зрошуваних земель була в 3,3 рази вища, ніж на богарі.
Ґрунтуючись на досвіді проектування, будівництва та експлуатації
Каховської зрошувальної системи з урахуванням досягнень меліоративної
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науки та розвитку технологій водоподачі і зрошення, у 80-х рр. були
побудовані і введені в дію І черга Сірогозької зрошувальної системи (площа
18,3 тис. га) і II черга Краснознам’янської зрошувальної системи (24,2 тис.га)
в Херсонській області; Явкинська зрошувальна система на площі 50 тис. га в
Миколаївській області; Жовтнева (13 тис. га),

І черга Приазовської

зрошувальної системи (26,2 тис. га) та ІІ черга Верхньо-Рогачинської
зрошувальної системи площею 109,3 тис. га в Запорізькій області; також ІІ
черги Фрунзенської (15,3 тис. га) та Магдалинівської (25,1 тис. га) систем,
Царичанська та Олександрівська зрошувальні системи (по 12 тис. га) в
Дніпропетровській області; Дунай-Дністровська (29,2 тис. га) в Одеській
області, ряд систем з забором води з Північно-Кримського каналу в Криму.
В цілому, за період 1951-1995 рр., в Херсонській області були
побудовані і введені в експлуатацію зрошувальні системи на площі
458,6 тис.га, у тому числі державних систем – 405,7 тис. га і систем місцевого
зрошення – 52,9 тис. га (табл. 1.3). Протяжність всіх зрошуваних каналів
перевищила 12,6 тис. км, на зрошувальних системах побудовано і працювало
більш,

ніж

25,1

тис.

гідротехнічних

споруд,

350

стаціонарних

електрифікованих насосних станцій.
Таблиця 1.3

Динаміка зростання зрошуваних земель
в Херсонській області за період 1944 - 1995 рр.
в тому числі

Роки

Всього зрошуваних земель,
тис. га

1944

14,7

Державні
системи, тис. га
-

Місцеві системи, тис. га
14,7

1951

15,9

-

15,9

1956

18,83

-

1961

54,6

32,9

18,8
22.7

1966

109,3

62,3

23,0

1971

147,7

104,3

43,4

1976

253,9

163,4

90,5

1981

340,7

239,3

101,4

1986

407,5

337,3

70,2

1991

464,0

398,1

65,2

Джерело: [24].

Поливні площі досягли свого максимуму в першій половині 1990-х
років, коли в цілому по Херсонській області налічувалося 475,2 тис. га
зрошуваних земель. На 85% всіх поливних земель водоподача здійснювалася
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із зрошувальних систем, які перебували в державній власності на балансі
обласних управлінь водного господарства. У зв'язку з будівництвом ПівнічноКримського каналу і використанням стоку Дунаю на півдні УРСР була
відроджена галузь рисівництва. Максимальна площа рисових зрошувальних
систем у 70-80 рр. ХХ ст. сягнула 65 тис. га, з яких під посіви рису відводилось
до 35 тис. га в трьох районах Херсонської області, двох – Одеської та п’яти –
Кримської області. При середній урожайності 5,0-5,5 т/га валовий збір
становив 170-190 тис.т рису-сирцю. Але з початку 1990-х рр. простежується
тенденція до зменшення посівних площ (до 18-21 тис. га) та врожайності (до
4,0-4,5 т/га). В період інтенсивного розвитку зрошення на півдні України
активно впроваджувалися нова техніка і технології зрошення, багато з яких
пізніше використовувалися і в інших районах зрошення СРСР:
-

в Цюрупинському районі – американська дощувальна машина

«Shur-roll», (надалі у вітчизняному виробництві – ДКШ-64 «Волжанка»);
-

на землях радгоспу «Чаплинський» Чаплинського району –

американська дощувальна машина «Valley», (пізніше у вітчизняному
виробництві – «Фрегат»);
-

у радгоспі «Львівський» Бериславського району та в дослідному

господарстві «Приозерне» Херсонського сільськогосподарського інституту
дощувальна машина ДФ-120 «Днепр» Херсонського комбайнового заводу ім.
Г.І. Петровського;
-

на землях дослідного господарства «Приозерне» Херсонського

сільськогосподарського

інституту

вперше

в

країні

були

проведені

випробування американської дощувальної машини «Linear-ІІ», на базі якої в
подальшому була створена вітчизняна широкозахватна електрифікована
дощувальна машина фронтальної дії «Таврія»;
-

на ряді зрошувальних систем півдня України і Криму були

впроваджені

автоматизовані

системи

водорозподілу

та

водообліку

(ультразвуковий водомір першого покоління «Акустрон» УЗР-В та інші);
-

у господарствах Кримської, Херсонської та Одеської областей

застосовувалося краплинне зрошення багаторічних насаджень, площа яких до
1980 року досягла 800 га, а в 1984 р. – понад 3000 га. [24].
Реалізація розроблених і включених до «Великого плану перетворення
природи» заходів по зміні природи часто залишала бажати кращого. Це було
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спричинено цілим рядом причин: змінами у верхівці влади, змінами у
ставленні до самого «Великого плану перетворення природи», браком коштів,
недбалим ставленням місцевої влади та адміністрації ряду господарств до
поставлених перед ними завдань. Весь цей комплекс причин призвів до того,
що на початку 60–х років план перетворення природи поступово було згорнуто
так і не довівши його до логічного завершення [27]. Цілком зрозуміло, що при
таких обставинах ряд робіт було виконано неякісно і, тим більше, при їх
виконанні практично не бралося до уваги те, якими можуть бути наслідки для
екології.
В СРСР до 60–х років XX століття було затоплено 4,2 млн. га
сільськогосподарських земель, що за площею дорівнює освоєній за
М.Хрущова цілині. А за підрахунками кандидата географічних наук
О. Лєснова, Україна, в наслідок створення каскаду гідроелектростанцій на
головних річках, втратила 600 тис. кращих земель. Окрім того, було
підтоплено та відбулося засолення значної частини території.
Не було враховано і того, що при створенні водосховищ порушується
динамічна рівновага й починається переформування берегів – розмив,
сповзання або акумуляція покладів. За даними УкрНДІЛХа, вже на початку
1960–х рр., у вздовж водосховища берегова полоса мала 40 яро–балочних
систем та багато окремих ярів. Внаслідок сильної зрізаності діючими ярами, а
також руйнування берегів через підтоплення, хвилебою та зсувів, вузькі
балочні заплави заливалися [28]. Як визнали науковці, яро–балочна мережа
розросталася в бік водорозділів, завдавала значних збитків цінним угіддям,
розмивала дороги [28]. Відбувалося змивання плодоносних шарів ґрунту.
Цьому сприяло розкопування схилів. Наприклад, це відбулося з полями
колгоспу ім. Леніна, що прилягали до балки Микитинської. Як пропонував
лісничий Гаврилівського лісництва Каховського лісгоспзагу П.А. Легкоступ,
необхідно було змінити нарізку полів та здійснювати оранку поперек схилів,
натомість колгоспи «Шлях комунізму», «Зоря Комунізму» здійснювали
заорювання приярових вигонів з метою збільшити посівну площу, що сприяло
розмиву схилів [29]. Основний гідродинамічний фактор – вітрове хвилювання.
Висота й морфологія берегів також впливають на інтенсивність їх
переформування: випуклі схили розмиваються швидше, й швидкість розмиву
збільшується зі збільшенням крутизни. Пологі береги з ухилом не більше 2–4
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градусів, зазвичай, не розмиваються. Зі збільшенням висоти берега швидкість
розмиву також зменшується через швидке утворення мілин. На даний момент
протяжність берегової лінії Дніпровських водосховищ становить 3079
кілометрів, 1110,9 кілометрів яких – абразійно-ерозійні береги, що потребують
закріплення. Внаслідок руйнування берегів вже втрачено 6176 гектарів землі.
За останні 35 років у водосховище надійшло більше 337 кубометрів продуктів
руйнування берегів. Таке часто траплялося через низьку технологічну
культуру низових працівників сільського господарства. Так, лісничий
Великолепетиського лісництва Каховського лісгоспзагу С.Мойсеєнко у своїй
доповідній записці повідомляв начальнику Херсонського міжобласного
управління лісного господарства, що на території Великолепетиського та
Горностаївського районів найбільше піддається ерозії узбережна смуга
Каховського водосховища із системою балок та ярів. Деякі керівники та
землекористувачі вели боротьбу з ерозією ґрунтів невдало, навпаки, своїми
діями сприяли інтенсивному розмиву, обвалам та змивам орного горизонту.
Наприклад, колгосп «Приморський» Горностаївського району розорав балку
Городницьку, що прилягає до земель колгоспу і квадрат № 66 Держлісфонду з
метою посіву трави. Ефект виявився поганим, розораний шар змитий
водами [29].
Намагаючись подолати негативні наслідки антропогенного впливу, уряд
прийняв спеціальну постанову Ради Міністрів УРСР № 638 від 30 квітня
1960 р. «Про організацію боротьби з ерозією ґрунтів на території УРСР» [29].
Однак, ефективного її виконання досягти не вдалося. З 1932 по 1956 роки в
УРСР створювались приярові та прибалочні лісові полоси. Проте, на
гідрографічній мережі лісомеліоративні роботи здійснювались в обмежених
обсягах. На водозборах, які використовувались сільським господарством, на
той час ще не була завершена протиерозійна система лісових насаджень [30].
У багатьох випадках посадки захисних лісових насаджень у ярах і на
крутосхилах не погоджувались із будівництвом гідротехнічних споруд з
укріплення ярів. В результаті цього, в процесі подальшого розвитку ерозії
захисні лісонасадження знищувалися [28]. У доповідній записці лісничого
Гаврилівського лісництва Каховського лісгоспзагу П.А. Легкоступа на ім’я
начальника Херсонського міжобласного управління лісового господарства та
полезахисного лісорозведення В.А. Пономаренка вказувалось, що на території
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Ново-Воронцовського району Херсонської області найбільш підданою ерозії
частиною була прибережна смуга з системою балок та ярів, які прилягали до
Каховського водосховища [29]. До того ж не було в повній мірі виконано
запланований обсяг робіт по створенню захисних лісових насаджень у районах
водосховищ. Обсяги протиерозійних робіт із заліснення змитих та розмитих
земель по берегам водосховищ здійснювались відповідно до технічних
проектів, складених експедицією «Агролісопроект» ще у 1952 р. [31]. Проте,
більші труднощі у виконанні планів лісонасаджень почалися з другої
половини 1950–х рр. Як видно з таблиці 1.4, навіть лісові господарства не
справлялися з планами заліснення прилеглої до водоймищ території,
виконуючи їх на 74– 78%.
Таблиця 1.4

Виконання плану робіт із заліснення навколо великих водоймищ
(Каховського, Кременчуцького, Червоносільського)
силами лісгосп заводів
План
2220

Всього
1713

1956
60 га

1957
300 га

1958
641 га

1959
501 га

Джерело: [31].

Відповідно до технічного проекту захисні насадження по берегам
Каховського водосховища повинні були бути створені у період з 1956 по 1962
рр. та займати 5685 га, по Кременчуцькому водосховищу створення всіх видів
захисних насаджень площею 4485 га повинно було бути завершеним у 1959 р.
Проте, того року плани були виконані відповідно на 85,2% та 51,8% [28].
Лісгоспи не справлялися з усім обсягом робіт, що ставився перед ними.
Серед причин називали: несвоєчасне отримання технічного проекту на
проведення заліснення водосховищ, відсутність достатньої кількості робочої
сили, площі, які підлягали залісненню, не були придатні до використання
тракторів для цієї роботи, що вимагало додаткової ручної праці [32].
До того ж, внаслідок ерозійних процесів та створення рукотворних морів
прирічкового ландшафту, активізувався процес цвітіння синіх водоростей, що
становить серйозну загрозу безпосередньо здоров’ю людини.
Значної шкоди екологічній ситуації в степовій зоні України завдало і
будівництво мережі зрошувальних каналів. В першу чергу, це пов’язано з
недбалим виконанням своїх обов’язків будівельниками, внаслідок чого
більшість з каналів при транспортуванні води втрачають її на 50–80%, що йде
в ґрунт [33]. Зрошувальні системи, що проходять через Херсонську область
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поруч з Асканією–Новою почали підтоплювати унікальні цілинні землі
українського степу.
В 1979 р. Український державний головний проектно-дослідний
інститут розробив рекомендації меліоративного покращення засолених земель
на Краснознам’янській зрошувальній системі. В 1980 р. у відповідності до
програми досліджень і домовленості з інститутом «Укрдіпроводгосп»,
Голопристанським райвідділом сільського господарства і ГУКДС, науковцями
ОДУ вивчався водно-сольовий режим, сучасні ґрунтоутворюючі процеси і
родючість ґрунтів у різних меліоративних умовах в залежності від тривалості
і ступеню впливу зрошення і вертикального дренажу в Голопристанському
районі Херсонської області. Ними були також розроблені географічні засади
зрошуваного землеробства, дослідженні результати впливу зрошення на
чорноземи на різних рівнях організації ґрунтового покриву Північного
Причорномор’я, в умовах сухого степу і тривалого літа. До того ж, для
розробки екологічних основ зрошувальних меліорацій в 70-80-х роках ХХ
століття Українським науково-дослідним інститутом ґрунтознавства і
агрохімії був проведений аналіз хімічного складу вод Каховського
водосховища. Ретельно вивчалося забруднення природних вод (поверхневих,
ґрунтових і дренажних) і ґрунтів рядом речовин. Причому, увага приділялася
не тільки воді для зрошення, але й тій, яка по каналах зливається в Чорне море
і завдає впливу на морську біоту [27]. Багаторічні дослідження виявилися
спроможними пояснювати низку явищ і допомагали вирішувати ряд
берегознавчих проблем.
У 80-х роках науковці УкрНДІ ґрунтознавства і агрохімії почали
наголошувати [28], що найбільш гострі еколого-геохімічні проблеми
зрошуваного землеробства пов’язані зі зростанням об’ємів дренажного стоку.
Дренажні води з величезної площі скидаються в затоки та інші водойми, що
призводить до зміни мінералізації водоприймачів, їх евтрофікації. Існує
потенційна небезпека забруднення вод і ґрунтів різноманітними токсинами.
Тому, необхідний постійний контроль за наявністю біогенних елементів,
важких металів, фтору і пестицидів в зрошуваних і ґрунтових водах, з
корегуванням доз добрив, особливо азотних і калійних.
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1.3. Формування системи меліорації регіону за часів Незалежності
України
Після розпаду Радянського Союзу, реформування агропромислового
комплексу та подрібнення великих господарств на окремі розпайовані
фермерські господарства, зруйнувалася цілісність меліоративного комплексу.
На початок незалежності, кожен четвертий гектар у Херсонській області
був зрошуваним – таких обсягів зрошення не було ніде в Україні. Впродовж
1990-1995 рр. обсяги введення нових площ зрошення істотно скоротились та
складали 4,5 тис. га на рік. Завдяки виділенню державою значних обсягів
фінансових ресурсів загальна площа зрошуваних земель на початок 1995 р.
становила 473,1 тис. га. Після 1995 р. будівництво нових зрошувальних систем
практично призупинено повністю, а точніше настільки повільне, що навіть не
компенсує обсягів списання та виведення з експлуатації старих зрошувальних
систем [34].
Склалася парадоксальна ситуація, коли міжгосподарська мережа
залишалася в державній власності й управлінні, а внутрішньогосподарська,
яка була на балансі ліквідованих колгоспів та радгоспів, виявилася практично
нічийною,

що

й

обумовило

її

розкрадання

та

знищення.

Дрібні

землекористувачі не в змозі були організовувати охорону дощувальних машин
і зрошувальних систем, проводити ремонтні роботи, не кажучи вже про
виділення фінансових і технічних ресурсів на реконструкцію і модернізацію
[34].
Через відсутність бюджетного фінансування вже майже 20 років не
проводиться реконструкція раніше введених в дію зрошувальних систем. В
особливо несприятливих умовах опинилася низова ланка таких систем –
внутрішньогосподарська.
капіталовкладень,

вона

Побудована
перебувала

на

за
балансі

рахунок

державних

сільськогосподарських

підприємств (за винятком насосних станцій), тому право власності держави на
внутрішньогосподарські мережі зрошувальних систем до 2003 р. не було чітко
визначено і ці мережі не тільки залишалися без належного догляду, але й стали
об’єктами масового продажу їхніх трубопроводів на металобрухт за податкові
борги колективних сільськогосподарських підприємств, на землях яких вони
розташовані.
З метою припинення повного знищення внутрішньогосподарської
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мережі, Уряд України ухвалив рішення про передачу її на баланс сільським
радам.

Таке

рішення

припинило

процес

повного

руйнування

внутрішньогосподарчої мережі, проте не вирішило гостру проблему
ефективного використання зрошення в Україні. Навіть у господарствах, де
вдалося зберегти зрошувальні системи, внаслідок подрібнення розмірів
окремих господарств, виникли істотні складнощі використання дощувальної
техніки на різних с.-г. культурах, які потребують проведення поливів у різні
строки. Тому площа зрошуваних земель у країні, зокрема у Херсонській
області, істотно скоротилась [35].
На перший план виступила екологічна проблема, пов’язана із зниженням
відтворюваних можливостей природних ресурсів. Постійне посилення
негативних впливів техногенних змін гідрології Дніпра та його басейну у
нижній частині з 50-х років минулого століття, а також створення системи
«нових рукотворних річок» на територіях Південно-Дніпровського регіону, в
центрі якого повністю знаходиться Херсонщина, призвели до розвитку цілої
низки складних, з огляду на багатофакторність, та надзвичайно великих за
обсягами

процесів

постійно

прогресуючого

погіршення,

соціально-

екологічної ситуації в регіоні та втрати природно-ресурсного потенціалу
області, а отже постійного зниження промислово-виробничих (в першу чергу
в аграрному секторі) та економічних показників суспільного виробництва і
соціальних показників рівня життя населення області.
Внаслідок

цього,

важливим

аспектом

виявилося

законодавче

регулювання стану водокористування та гідромеліорації зокрема. Першими
документами офіційного визнання погіршення гідрогеологічної та соціальноекологічної ситуації в регіоні стали розпорядження Ради Міністрів УРСР – від
28 липня 1977 р. № 584-р стосовно ліквідації наслідків підтоплення м. Херсон
і від 28 серпня 1978 р. № 547-р стосовно ліквідації наслідків підтоплення
окремих територій м. Херсон та інших міст і населених пунктів Херсонської
області – таких у відповідному додатку вже тоді було 51 [35].
Особливо масштабними і вразливими для області стали природнотехногенні прояви підтоплення і затоплення влітку 1998 року і, в подальшому,
з огляду на ці процеси, влада на рівні області розпочала певну системну роботу
по визначенню шляхів та відповідного матеріального забезпечення (в тому
числі - фінансового) для вирішення як першочергових завдань ліквідації
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наслідків цих негативних проявів, так і шляхів та можливостей їх запобігання.
В цей час ці роботи координувалися Головним управлінням з питань
надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації (О.В. Молчанов та М.О. Глушак) і
конкретно

опрацьовувалися

інженерним

відділом

цього

управління

(М.О. Глушак та В.Г. Абрамчук) - їх напрацювання дали змогу отримати певну
матеріальну підтримку на рівні Кабінету Міністрів України та визначитись
щодо певних стратегічних засад боротьби з проявами підтоплення в області
[35].
Тож на державному рівні, це питання стає одним з пріоритетних і
відповідними установами приймається низка відповідних управлінських та
програмних рішень і документів.
Перш за все, необхідно відмітити цілу низку нормативно-правових актів,
що чітко визначають завдання охорони природних ресурсів від різного роду
негативного прояву шкідливої дії вод, серед яких найбільш актуальними
можна вважати наступні:
 2000 р. – Кабінет Міністрів схвалив Постановою № 1704 від 16 жовтня
2000 року «Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення
екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках і прогноз
до 2010 року», яку 24.06.2006 року Постановою № 863 продовжив,
затвердивши «Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення
екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року»
[36].
Велике значення для розвитку гідротехнічної меліорації земель мало і
прийняття в 2001 році Земельного кодексу України [37], в якому значна увага
приділяється використанню зрошувальних та осушувальних земель та
експлуатації меліоративних систем.
Законодавче визначення поняття «гідротехнічна меліорація» міститься у
ст. 4 Закону України «Про меліорацію земель» [38]. Це комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення поліпшення земель з несприятливим водним
режимом (перезволожених, переосушених тощо), регулювання водного
режиму шляхом створення спеціальних гідротехнічних споруд на схилових та
інших землях з метою поліпшення водного і повітряного режиму ґрунтів та
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захисту їх від шкідливої дії води (затоплення, підтоплення, ерозія тощо).
 2002 р. – Проблеми водогосподарського комплексу розглядає Рада
національної безпеки і оборони, рішення якої затверджує Указ Президента
України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11
листопада 2002 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість
питної води в містах і селах України» (4 лютого 2003 року № 75/2003);
 2003 р. – Верховна Рада України розглядає протягом першого кварталу
цілу низку водогосподарських питань, наслідком чого з’являються: Постанова
Верховної Ради України «Про заходи Кабінету Міністрів України щодо
виконання законодавства України про мінімізацію збитків від руйнівної дії
паводків і повеней, захист населених пунктів, народногосподарських об'єктів
і земель від шкідливої дії вод» (6 лютого 2003 року № 494-IV), Постанова
Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань щодо
дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні» (20 лютого
2003 року № 565-IV), Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації
парламентських слухань «Підтоплення земель в Україні: проблема та шляхи
подолання» (від 6 березня 2003 року № 609-IV) [39].
Як реакція на вищезазначені постанови Верховної Ради України
приймається Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003
року № 606-р «Про схвалення Концепції Державної програми запобігання і
боротьби з підтопленням земель» [40].
 2004 р. – Кабінет Міністрів затвердив Постановою № 545 від 29 квітня
2004 року «Державну програму запобігання і боротьби з підтопленням
земель», а також була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 22
вересня 2004 р. № 1256 «Про затвердження Комплексної програми
протизсувних заходів на 2005-2014 роки» [41, 42].
 2005 р. – Розпорядженням КМУ від 28 березня 2005 року № 66-р «Про
виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків
підтоплення в Херсонській області» [43].
 2006 р. – 23 лютого Верховна Рада України приймає Постанову
(№3506-ІV) «Про рекомендації парламентських слухань «Актуальні проблеми
зрошення, підтоплення та повеней в Україні» [44], а також корегує Закон
України «Про меліорацію земель» (Із змінами і доповненнями, внесеними
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Законами України від 19 січня 2006 року № 3370-IV, від 9 лютого 2006 року
№ 3421-IV) [38]. В цей же час з’являється і Указ Президента України «Про
заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні» (3 березня 2006
року № 187/2006) [45].
 2007 р. – 21 лютого Кабінет Міністрів видав постанову № 255 «Про
визначення такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів від 29
квітня 2004 року № 545», і вже 24 липня на засіданні НГР Держводгоспу згідно
Протоколу № 9 було прийнято рішення: «.... Херсонському облводгоспу разом
з органами самоврядування розробити цільові програми комплексного захисту
населених пунктів і сільськогосподарських угідь від підтоплення ґрунтовими
водами та затоплення поверхневими водами …», а 12 грудня 2007 року на
засіданні НТР Держводгоспу було прийнято рішення схвалити «Комплексну
програму

розвитку

зрошення

та

поліпшення

екологічного

стану

сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів Херсонської
області на період до 2015 року».
З метою отримання достовірної інформації щодо стану земель,
підданих меліорації, уся передпроектна та проектно-кошторисна документація
на будівництво (реконструкцію) меліоративних систем підлягає державній
комплексній експертизі, яка має включати й екологічну експертизу, що
здійснюється відповідно до Закону України від 9 лютого 1995 року «Про
екологічну експертизу» [46]. Земельні ділянки, порушені при будівництві
меліоративних систем, підлягають обов’язковій рекультивації — тобто
відновленню в попередньому стані, придатному для ведення сільського
господарства. Користувачі та власники меліорованих земель зобов’язані вести
книги історії полів, де щороку відображати дані про призначення, розміри та
основні характеристики меліорованих ділянок, якісні показники ґрунту, а
також відомості про ефективність використання цих ділянок: урожайність
сільськогосподарських культур, способи обробки ґрунту, періодичність і
кількість внесення добрив, здійснені меліоративні та природоохоронні заходи.
Користувачі та власники меліорованих земель несуть відповідальність за стан
їх використання та моніторинг довкілля в зоні впливу меліоративної системи.
Під час здійснення меліоративних заходів має забезпечуватися: захист ґрунтів
від деградації, вітрової та водної ерозії, виснаження, засолення, заболочення,
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насичення пестицидами, нітратами, радіоактивними та іншими шкідливими
речовинами, погіршення інженерно-геологічних властивостей; охорона
поверхневих і підземних вод від забруднення та виснаження, запобігання
негативному впливові меліоративних заходів на рослинний і тваринний світ,
збереження природних ландшафтів, територій та об’єктів природнозаповідного фонду України, водно-болотних угідь міжнародного значення,
інших територій, що підлягають особливій охороні [47].

Проектна

документація на проведення меліорації земель має в обов’язковому порядку
містити матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) і довідку
про екологічні наслідки запроектованої діяльності, відповідно до вимог
законів від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного
середовища» і від 9 лютого 1995 р. «Про екологічну експертизу». Проектні
рішення

мають

забезпечувати

оптимально

збалансоване

врахування

раціонального використання природних ресурсів і ефективної охорони
довкілля. Зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами може бути
дозволено органами Мінприроди за погодженням з органами МОЗ та
державного ветеринарного нагляду.
Незважаючи на те, що гідротехнічна меліорація земель розглядається як
природоохоронний захід, спрямований на поліпшення екологічного стану
ґрунтів, непродумані гідромеліоративні заходи можуть заподіяти істотної
шкоди довкіллю. Тому, процедура проведення гідротехнічної меліорації чітко
врегульована

та

має

відповідати

встановленим

вимогам

чинного

законодавства України.
Так, наприклад, під час проведення зрошення як одного з найбільш
застосовуваних видів гідротехнічної меліорації земель, повинна проводитися
оцінка якості зрошувальної води за агрономічними критеріями, відповідно до
ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії»,
затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1994 р. №194
[48]. Агрономічні критерії включають оцінку води за небезпекою засолення,
осолонцювання і підлуження ґрунтів та токсичного впливу на рослини. При
цьому виділяється 3 класи води - «придатна», «обмежено придатна» і «не
придатна» для зрошення ґрунтів різних груп за їх стійкістю проти
деградаційних змін.
Також потрібно зазначити, що проведення гідротехнічної меліорації
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земель передбачає будівництво гідротехнічних споруд.
Багатьма

чинними

нормативними

актами

України

закріплено

визначення поняття «гідротехнічна споруда». Відповідно до п. 1.9.18 наказу
Державного комітету України у справах містобудування і архітектури «Про
затвердження Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд
систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів» від 19
грудня 1995 р. №252 [49] гідротехнічні споруди - це споруди для використання
водних ресурсів, а також для боротьби з шкідливим впливом вод: греблі й
дамби різного призначення та їхні конструктивні елементи; водоскиди,
водоспуски,

споруди

водовідведення:

тунелі,

канали,

труби,

лотки;

регуляційні споруди, накопичувачі промислових відходів, ставки, відкриті
водозабори, гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для
нормального функціонування споруд. Пункт 1.3 наказу Міністерства
транспорту України «Про затвердження Положення про організацію та
порядок здійснення державного технічного нагляду за судноплавними
гідротехнічними

спорудами

та

гідротехнічними

спорудами

портів,

суднобудівних та судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації»
від 20 листопада 2003 р. № 906 [50], а також п. 1.4 наказу Міністерства
транспорту України «Про затвердження Правил технічної експлуатації
річкових портових гідротехнічних споруд» від 29 березня 2004 р. №251 [51],
визначають гідротехнічну споруду як споруду для використання водних
ресурсів, а також для боротьби із шкідливою дією вод.
Комплекс гідротехнічних споруд для зрошення разом із зрошувальною
територією становить зрошувальну систему, а для осушення - осушувальну
систему.
У ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди» дається
визначення понять «зрошувальна система», «осушувальна система» та
наводяться основні вимоги до процесу будівництва вказаних систем.
Пункт

34

розділу

«Терміни

та

визначення»

ДБН

В.2.4-1-99

«Меліоративні системи та споруди» визначає зрошувальну систему як
земельну територію з розміщеними на ній гідротехнічними спорудами, що
забезпечують зрошення цієї території. Згідно п. 1.1 ДБН В.2.4-1-99
«Меліоративні системи та споруди» зрошувальна система повинна включати
комплекс взаємопов’язаних споруд і пристроїв, який забезпечує підтримання
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у кореневмісному шарі ґрунту зрошуваного масиву оптимального водносольового

режиму

для

одержання

високих

і

сталих

врожаїв

сільськогосподарських культур. До складу зрошувальної системи входять:
цільові водосховища, водозабірні споруди на природних або штучних водних
джерелах з рибозахистом, відстійники, насосні станції, зрошувальна,
водозабірно-скидна і дренажна мережі, нагірні канали, споруди на мережі,
поливні та дощувальні машини, установки і пристрої, засоби керування і
автоматизації

контролю

за

меліоративним

станом

земель,

об’єкти

електропостачання і зв’язку, протиерозійні споруди, виробничі будівлі та
житлові будинки експлуатаційної служби, дороги, лісозахисні насадження,
дамби [47].
Пункт

39

розділу

«Терміни

та

визначення»

ДБН

В.2.4-1-99

«Меліоративні системи та споруди» визначає осушувальну систему як
надмірно зволожену земельну ділянку з гідротехнічними спорудами, що
забезпечують її осушення. Згідно п.1.2 ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи
та

споруди»

осушувальна

система

повинна

включати

комплекс

взаємопов’язаних споруд, будівель і пристроїв, який забезпечує оптимальний
водно-повітряний режим перезволожених земель і належні умови проведення
сільськогосподарських робіт. До складу осушувальної системи входять:
частина водоприймача, що регулюється, провідна, захисна та регулювальна
мережі, насосні станції, дамби, споруди на мережах, засоби керування та
автоматизації,

контролю

за

меліоративним

станом

земель,

об’єкти

електропостачання і зв’язку, протиерозійні споруди, виробничі будівлі та
житлові будинки експлуатаційної служби, дороги і лісозахисні насадження.
Відповідно до п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік
видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»
від 27 липня 1995 р. №554 [52], будівництво гідротехнічних споруд належить
до екологічно небезпечних видів діяльності і може здійснюватися виключно
за умови попереднього позитивного висновку державної екологічної
експертизи. Передпроектна та проектно-кошторисна документація на
будівництво (реконструкцію) гідротехнічних систем піддягає обов’язковій
державній експертизі і має в обов’язковому порядку містити матеріали оцінки
впливу на навколишнє середовище і довідку про екологічні наслідки
діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про екологічну експертизу»
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від 9 лютого 1995 р. №45/95-ВР [46] та Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. №1264-ХІІ
[53].
Крім того, будівництво гідротехнічних споруд має відповідати вимогам,
встановленим державними будівельними, природоохоронними, санітарними
нормами і правилами, державними стандартами України. Такими
нормативними актами є, зокрема, ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та
споруди» та ДБН В.2.4-3-2010 «Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні
системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні
положення», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України від 11 січня 2010 р. №1 та від 29 липня 2010 р. №287 [54].
Згідно п. 2.1, 2.2 ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди»
зрошувальні системи повинні проектуватися в комплексі із заходами щодо
сільськогосподарського освоєння зрошуваних земель, що повинні містити:
вирішення соціальних питань; розвиток виробничої бази; створення
інфраструктури; охорону навколишнього середовища. Відповідно до п. 3.1
ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди» при проектуванні
осушувальних систем повинні бути встановлені причини надлишкового
зволоження ґрунтів, а також величини кожної складової водного балансу під
час проходження весняних, літньо-осінніх паводків та у посівний період.
Пунктом 1.3 ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди» також
закріплено, що при проектуванні та будівництві гідротехнічних споруд слід
керуватися прийнятим поділом території України на п’ять основних ґрунтовокліматичних зон: Полісся, Лісостеп, Північний Степ, Південний Степ, гірські
райони Карпат.
Експлуатація гідротехнічних систем, згідно ст. 24 Закону України «Про
меліорацію земель», повинна проводитися з дотримання норм чинного
законодавства України, проектної документації та відповідних правил, що
затверджуються у встановленому порядку органами державної влади.
Відповідно до п. 7.1.1.1 ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація
електричних станцій і мереж», затвердженого наказом Міністерства палива та
енергетики України від 13 червня 2003 р. №296 [55], під час експлуатації
гідротехнічних споруд повинна бути забезпечена їхня безпека та надійна
робота, а також безперебійна і економічна робота технологічного
устаткування з дотриманням вимог охорони навколишнього середовища.
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Гідротехнічні споруди повинні відповідати нормативним (проектним)
вимогам щодо стійкості, міцності, довговічності та екології.
Неабияке значення в процесі проведення гідромеліоративних заходів
має контроль та оцінка фактичного стану гідротехнічних споруд, забезпечення
їх надійної та безпечної експлуатації тощо. Нагляд за безпекою гідротехнічних
споруд в Україні повинен здійснюватися згідно ГКД 34.03.106-2003 «Безпека
гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій
України. Положення про галузеву систему нагляду», затвердженого наказом
Міністерства палива та енергетики України від 21 квітня 2003 р. №198 [56].
Відповідальність за організацію нагляду за гідротехнічними спорудами, за
своєчасне виявлення аварійних ситуацій, розроблення і виконання заходів з їх
усунення несуть: у період будівництва до прийняття в експлуатацію повністю
закінченої гідротехнічної споруди - будівельна організація (генеральний
підрядник), у період експлуатації - власник гідротехнічної споруди
(підприємство, яке експлуатує).
Наукою і практикою доведено, що при вирішені такої складної
масштабної проблеми як підтоплення ландшафтів, необхідний системний
підхід. Як зазначає Дейнега М. А. – це, в першу чергу, вирішення проблеми на
державному макрорівні з проектуванням і будівництвом на значних
зрошуваних площах горизонтального систематичного дренажу, нормованого
водопостачання і водовідведення, постійного здійснення профілактичних
ландшафтно-меліоративних заходів і моніторингових спостережень з
впровадженням ГІС-технологій, а разом з тим – розробка і здійснення проектів
оптимізації меліоративного режиму кожної елементарної ділянки як
сільськогосподарських, так і міських ландшафтів [47]. Підвищення
мінералізації дренажних вод вертикального дренажу свідчить про зменшення
його ефективності, засолення і забруднення підземних вод, які
використовуються для питного водопостачання. Тому, при вирішенні
проблеми підтоплення ландшафтів в Південному регіоні України
перспективним є закритий систематичний горизонтальний дренаж. В
населених пунктах, що потерпають від підтоплення, ефективним радикальним
меліоративним заходом є закритий горизонтальний дренаж, заглиблений до
3,5-4,5 м, що повинен прокладатись не по вулицях, а між ними (з урахуванням
позитивного досвіду, накопиченого в Кримському Присивашші в 70-80 роки
минулого століття та досвіду інших розвинутих країн), а також відсічний
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горизонтальний дренаж для захисту від зовнішнього притоку підгрунтових
вод.
Міністерство аграрної політики та продовольства України на нараді з
питання відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем на
меліорованих землях визначило: «Забезпечення продовольчої безпеки
України та зміцнення лідерських позицій у світі можливі лише за умов
використання зрошуваних земель, як зони гарантованого, масштабного
виробництва сільськогосподарської продукції». Щоб мати чіткий план дій з
відновлення водопостачання на сільськогосподарські землі, Міністерство
розробляє стратегію з відновлення та розвитку зрошення» [57].
Згідно з даною стратегією, планується залучення фінансування та
проведення відповідних робіт для відновлення до 2020 р. зрошення на площі
500-550 тис.га, що дозволить довести загальні площі зрошення до 1 млн. га. За
експертними оцінками на цей проект має бути залучено 1,5-2 млрд. доларів
інвестицій. Відновлення зрошення на площі 500-550 тис.га дозволить
додатково виробляти сільськогосподарську продукцію на 15 млрд. грн.
щороку.
Для відновлення зрошуваних земель і розвитку інженерної
інфраструктури, на даний час. здійснено ряд заходів які включають
збільшення строку оренди земельних ділянок (не менше 7 років) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства і
особистого селянського господарства, заборона приватизації об’єктів
інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель, на яких ці
об’єкти розташовані тощо.
Зміна політичної ситуації в країні призвела до погіршення екологічноекономічного становища в області, що позначилося на стані гідромеліорації та
призвело до руйнації цілісність меліоративного комплексу. Починаючи з 1990
років знизилися площі зрошуваних земель, наявне матеріально-технічне
забезпечення характеризується значною зношеністю, загострилися екологічні
проблеми. Внаслідок цього, було розроблено ряд нормативно-правових актів,
метою яких є відновлення гідромеліорації на Херсонщині, покращення
екологічного
стану
та
нарощування
конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції регіону. Запровадження довгострокової
стратегії розвитку меліоративного комплексу регіону є важливим етапом
розвитку гідромеліорації на засадах сталого розвитку.
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РОЗДІЛ

2.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ

УМОВИ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕЛІОРАЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2.1. Загальна географічна характеристика та природно-кліматичні
умови Херсонської області
Херсонська область утворена 30 березня 1944 року. Область займає
площу 28,5 тис. км2, або майже 5% території України. За інформацією
Херсонської ОДА, до складу області входить 18 адміністративних районів,
658 населених пунктів, у тому числі: 4 міста обласного значення, 5 міст
районного значення, 31 селище міського типу, 658 сільських населених
пунктів.

Рис. 2.1. Карта Херсонської області
Джерело: Херсонська ОДА [58].

Чисельність наявного населення області станом на 01 січня 2016 року
складала 1062,4 тис. осіб, протягом 2015 року вона зменшилася на 5,5 тис.
осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок
природного скорочення на 5,2 тис. осіб, так і міграційного на 0,3 тис. осіб.
На території області мешкають 82% українців, 14,1% – росіян,
0,7% – білорусів, 0,5% – татар, 0,4% – вірмен, 0,4% – молдован,
0,3% – турків,

0,2% – кримських татар, 1,4% – представники інших

національностей.
Область розташована у степовій зоні півдня України, в басейні нижньої
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течії р. Дніпро в межах Причорноморської низини, омивається Чорним і
Азовським морями, Сивашем та Каховським водосховищем. Під водними
об’єктами зайнято 15,1% території регіону. В області виділяється безстічна
територія майже 10 тис.км2 або 35% від загальної площі.
З заходу на схід територія області простягається на 258 км, а з півдня
на північ майже на 180 км.
На сході межує із Запорізькою, на заході – з Миколаївською, на півночі
– з Дніпропетровською областями, на півдні по Сивашу та Перекопському
перешийку – з Автономною Республікою Крим.
Важливим фактором розвитку є вихід області до портів Чорного і
Азовського морів, з відповідною логістичною інфраструктурою.
Вигідне географічне розташування області та розміщення на її
території транспортних коридорів, позитивно впливають на економічний
розвиток не тільки області, а й прилеглих територій.
Територію області перетинають Дніпро та Дніпро-Бузький лиман, а
також її правобережну частину – р. Інгулець.
Лівобережна частина області має переважно рівнинний рельєф та
балочні місцевості уздовж Каховського водосховища та Дніпро-Бузького
лиману, правобережну частину характеризують рівнинно-подові, балочні,
яружні, схилові, заплавно-терасові типи місцевостей. В геоморфологічному
відношенні область має найбільші абсолютні відмітки висот і слабкий похил
на південь до узбережжя Чорного моря. Розчленованість рельєфу незначна.
Коливання відносних висот становить 50-80 м, на півдні – 20-30 м.
Вододіли, особливо на лівобережжі, – це рівнини, які характеризуються
наявністю замкнутих улоговин.
Вигідне географічне положення та наявність морських портів і
логістичної інфраструктури, створюють сприятливі умови для експорту
продукції.
Херсонщина розташована в континентальній частині кліматичної зони
помірних широт та характеризується помірно-континентальним кліматом з
м'якою малосніжною зимою і жарким посушливим літом. Основні складові
клімату

в

регіоні

формуються

під

впливом

кліматоутворюючих факторів, головними з яких є:
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загальних

і

місцевих

-

величина сонячної радіації;

-

атмосферна циркуляція;

-

характер підстилаючої поверхні.

Сумарна величина сонячної радіації, в основному залежить від
географічної широти місцевості. Херсонська область знаходиться в межах
помірного поясу освітленості, приблизно між 46° і 47°північної широти. Цим
фактором визначається величина кута падіння сонячних променів на земну
поверхню, яка складає від 22° в період зимового сонцестояння, до 44° в дні
рівнодення і до 67° під час літнього сонцестояння.
На атмосферну циркуляцію найбільший вплив мають: розташування
області в поясі низького тиску помірних широт – на шляху західного
переносу повітря; переважання помірних морських і континентальних
повітряних мас та окремі вторгнення арктичного або тропічного повітря;
діяльність циклонів Атлантики, Середземного і Чорного морів, вплив
Сибірського і Азорського антициклонів та фронтів, які пов'язані з ними
вихровими утвореннями.
Основними чинниками підстилаючої поверхні на території області, які
суттєво впливають на формування клімату, є незначна висота території
області над рівнем океану, відсутність гір, розташування в безпосередній
близькості до морів та формування місцевих вітрів-бризів. Характер і
інтенсивність

основних

кліматоутворюючих

факторів

змінюється

в

залежності від пори року.
Взимку переважна роль належить циркуляції атмосферного повітря, а
значення радіації зменшується. Особливістю зимового періоду є часті
відлиги, які спричинені переміщенням циклонів з Атлантики, Середземного і
Чорного морів.
Весняний період характеризується підвищенням ролі радіаційного
фактора і посиленням впливу підстилаючої поверхні.
Влітку посилюється вплив Азорського антициклону. Його відроги і
окремі частини поширюється на сході, при цьому атлантичне повітря
трансформується і приходить на територію області прогрітим і сухим. Тому
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влітку переважає антициклональна погода із значною кількістю ясних
сонячних днів.
Восени в атмосфері відбуваються зміни - Азорський антициклон
руйнується, розвивається Сибірський. Різко збільшується кількість вторгнень
холодного повітря з північного сходу і сходу. У зв'язку з цим частіше
повторюються адвективні тумани, часто спостерігається похмура погода з
мрякою, пізньої осені – з ожеледицею.
Величина сонячної радіації залежить від висоти Сонця, тривалості дня,
хмарності та прозорості атмосфери. Річна сума радіаційного балансу
становить 2000 МДж/м2 на півночі області, 2200 МДж/м2– в центральних
районах, 2250 МДж/м2– на півдні області.
Опади, в межах області, утворюються в результаті проходження над
нею атмосферних фронтів, рідше – внаслідок процесів, які відбуваються
всередині повітряних мас.

Рис. 2.2. Динаміка середньорічної суми опадів по Херсонській
області, мм
Джерело: [59].

Херсонщина відноситься до територій, з континентальним ходом річної
норми опадів. Особливістю даної кліматичної зони є незначна кількість і
нерівномірність розподілу атмосферних опадів за територією та часом.
За даними Інституту зрошуваного землеробства НААН, на більшій
частині

території

області

випадає

350-470мм

опадів,

при

цьому

випаровуваність складає близько 750-850 мм, а дефіцит вологи для рослин
складає 300-400 мм (рис.2.2).
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Рис. 2.3. Розподіл земельних ресурсів Херсонської області за
гідротермічним коефіцієнтом Селянінова
Джерело: [60].

Зменшення кількості опадів спостерігається з півночі на південь, при
цьому найменше опадів випадає на узбережжі Чорного і Азовського морів –
300-325 мм.
За гідротермічним коефіцієнтом Селянінова, Південний степ належить
до дуже посушливої зони (ГТК у більшості випадків перебуває в межах 0,50,7), де вологи недостатньо для отримання високих урожаїв більшості
сільськогосподарських культур [59].
Херсонська область – це зона ризикованого землеробства. За оцінками
експертів, близько 80% площі земельних ресурсів на території області
потребують додаткового волого-забезпечення. Про це свідчать дані на
рисунку 2.3.
В окремі роки опадів випадає менше 200 мм. Інтенсивність злив може
досягати 7-10 мм/хв., а за добу може випадати 150- 200 мм опадів. Випадання
короткочасних зливових дощів призводить до того, що велика частина води
не встигає потрапляти в ґрунт і не використовується рослинами, а стікає в
пониження – поди, балки і річки.
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Для Херсонщини характерні щорічні бездощові періоди різної
тривалості. (табл. 2.1).
Таблиця 2.1

Метеорологічні характеристики по м. Херсон за 2015 рік
місяці

Метеорологічні
характеристики

рік

І

ІІ

ІІІ ІV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

Кількість днів з
опадами

13

9

11 13

7

9

8

2

1

5

14

1

93

Повторюваність
туманів, %

15

2

1

0

0

0

0

0

1

2

4

4

2

4

7

10

19

12

11

5

7

11

7

3

8

Повторюваність
швидкості
7
вітру 0-1 м/с., %
Джерело: [58].

XII 2015

Так, багаторічна середня тривалість бездощових періодів складає
близько 100 днів і вони повторюються з періодичністю, не рідше один раз на
три роки. У ці періоди тепло не витрачається на випаровування, а йде на
нагрівання земної поверхні і навколоземного шару повітря. Виникають
посухи і складні явища, які обумовлені відсутністю опадів у теплий період
року.
Влітку часто спостерігаються суховії і гарячий сухий вітер, який
викликає порушення водного балансу у рослин. Суховії можуть тривати від
30 до 50 днів на рік, незважаючи на близькість великих водних поверхонь
морів і водосховищ, які дещо пом'якшують літню спеку і, в певній мірі,
сприяють

підвищенню

спостереженнями,
інтенсивністю

вологості

ймовірність

суховіями

років

становить

повітря.
зі

За

слабкими

100%,

з

та

багаторічними
середніми

інтенсивними

і

за

дуже

інтенсивними – 40-90%.
В області відчуваються зміни клімату в сторону посушливості. Так,
тільки за останніх двадцять п‘ять років, середня температура повітря по
Україні зросла приблизно на 1,5°С, що свідчить про дуже швидкі темпи змін
клімату.
За результатами досліджень Херсонського обласного центру з
гідрометеорології, такі зміни клімату найбільш помітні влітку, коли за
липень - серпень температура повітря зростає на 3,5 -3,9°С [61].
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Динаміка середньорічної суми опадів у області свідчить про зростання
дефіциту

вологозабезпечення

та

розширення

території

з

дефіцитом

природного волого забезпечення і, в підсумку, веде до зростання
посушливості клімату. Внаслідок цього, посушливими стали в Херсонській
області 8 із 10 років [62].
Дефіцит природного вологозабезпечення в області посилюється
недостатнім обсягом площ поливу основних сільськогосподарських культур
і, враховуючи глобальні зміни клімату, викликає значні коливання валового
виробництва більшості сільськогосподарських культур, особливо пшениці
(майже у 5-ть разів) та ставить питання виробництва продукції і
продовольчої безпеки в регіоні в пряму залежність від погодних умов
(Рис.2.4.).

Рис. 2.4. Динаміка виробництва озимої пшениці в Херсонській
області за період 1995-2015 роки
Джерело: Розроблено за даними Держстату[63].

Враховуючи вищевикладене, а також те, що значна кількість площ за
метеорологічними показниками належить до зони сухого Степу і потребує
стабільного

вологозабезпечення,

використання

зрошення

в

таких

кліматичних умовах є не тільки бажаною, але і необхідною умовою для
гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення
продовольчої безпеки, створення комфортних умов для проживання
сільського населення та підвищення соціально-економічного розвитку
регіону [61].
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2.2. Стан земельних ресурсів
Станом на 01.01.2016 року земельний фонд Херсонської області
становив 2846,1 тис. га, або 4,7% площі України (табл. 2.2) [58].
Таблиця 2.2

Структура земельного фонду Херсонської області
2011 рік

усього,
тис. га

%до заг.площі
території

усього,
тис. га

%до заг.площі
території

усього,
тис. га

%до заг.площі
території

2015 рік

%до заг.площі
території

2014 рік

усього,
тис. га

2013 рік

%до заг.площі
території

2012 рік

усього, тис. га

Основні види земель та угідь

2846

100

2846,1

100

2846,1

100

2846,1

100

2846,1

100

1970

69,2

1968,4

69,2

1968,4

69,2

1969,0

69,2

1969,4

69,2

1777

62,4

1776,6

62,4

1776,8

62,4

1777,9

62,5

1777,9

62,5

багаторічні насадження

26,6

0,9

26,3

0,9

26,2

0,9

26

0,9

25,9

0,9

Сіножаті і пасовища

166,1

5,8

165,5

5,8

165,4

5,8

165,1

5,8

165,6

5,8

2. Ліси і інші лісовкриті площі 152,0

5,3

152

5,3

152

5,3

152,1

5,3

152,1

5,3

З них вкриті лісовою
рослинністю

125,8

4,4

125,8

4,4

125,8

4,4

125,9

4,4

125,9

4,4

3.Забудовані землі

71,3

2,5

73,4

2,6

73,8

2,6

74,1

2,6

74,2

2,6

4. Відкриті заболочені землі

29,8

1,0

29,8

1,0

29,8

1,0

29,8

1,0

29,2

1,0

113,3

4,0

112,6

4,0

112,3

3,9

111,8

3,9

116,1

4,1

Загальна територія
у тому числі:
1.Сільськогосподарські угіддя
з них:
рілля
перелоги

5. Відкриті землі без
рослинного покриву або з
незначним рослинним
покривом (піски, яри, землі,
зайняті зсувами, щебенем,
галькою, голими скелями)
6. Інші землі

510,2

17,9

509,9

17,9

509,8

17,9

509,3

17,9

505,1

17,7

Усього земель (суша)

2415,2

84,9

2415,3

84,9

2415,3

84,9

2415,3

84,9

2415,2

84,9

Території, що покриті
поверхневими водами

430,9

15,1

430,8

15,1

430,8

15,1

430,8

15,1

430,9

15,1

Джерело: Херсонська ОДА [58].

Структура розподілу земель сільськогосподарського призначення
області

має

наступний

вигляд:

69,2%

(1969,4

тис.

га)

–

це

сільськогосподарські угіддя, в структурі яких 90,3% (1777,9 тис. га)
відноситься до ріллі; ліси та інші лісовкриті площі складають 152,1 тис. га
(5,3% до загальної площі території).
Структура сільськогосподарських угідь в розрізі районів Херсонської
області представлена в Таблиці 2.3.
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Таблиця 2.3

Структура сільськогосподарських угідь в розрізі районів Херсонської
області, тис. га
Сільськогосподарські угіддя, тис. га
рілля
багаторічні насадження луки і пасовища сіножаті
Бериславський
123362,75
2754,29
9755,33
Білозерський
99152,51
3161,60
5943,60
137,00
Великолепетиський
81109,67
570,79
2379,57
428,00
Великоолександрівський 125410,27
841,80
10822,38
581,40
Верхньорогачицький
65109,90
427,30
5118,00
139,50
Високопільський
56631,22
438,80
5568,38
287,30
Генічеський
139214,33
956,06
8183,55
293,50
Голопристанський
98791,92
2414,07
20424,57
3509,90
Горностаївський
85596,90
340,30
1474,80
Іванівський
95081,30
313,00
9912,70
Каланчацький
62064,74
308,68
9007,90
639,70
Каховський
117203,96
2239,75
7427,23
Нижньосірогозький
108783,79
203,50
3846,11
62,10
Нововоронцовський
73641,41
609,50
3595,03
13,00
Новотроїцький
151039,10
439,00
25487,90
1656,20
Скадовський
79372,50
629,80
11058,00
10,70
Олешківський
67430,56
4522,25
8781,98
1348,72
Чаплинський
127005,50
1071,00
6052,00
936,00
4514,20
2942,50
313,56
183,00
м. Нова Каховка
м. Херсон
16380,42
1837,29
641,60
14,10
Всього по області:
1777,9
27,30
155,80
10,30
Назва району

Джерело: [64].

Сільськогосподарська освоєність території складає 81,5%, при цьому
ступінь розораності земельної площі складає 73,6%.
Ґрунтовий покрив області різноманітний. Чорноземи південні займають
50% території області, темно-каштанові та каштанові ґрунти – 35%. Вміст
гумусу в основних ґрунтах становить 0,8-3,7%. Ґрунти характеризуються
слабкою структурністю і розпорошеністю орного шару.
За ґрунтовими і природно-кліматичними ресурсами область умовно
поділена на сім основних природно-сільськогосподарських районів [58]:
1. Бериславський
Бериславський,

природно-сільськогосподарський
Великоолександрівський,

район

охоплює

Високопільський,

Нововоронцовський та частину Білозерського адміністративних районів.
Загальна

площа

цього

природно-сільськогосподарського

району

складає 447,8 тис. га, в т.ч. сільськогосподарських угідь – 415,2 тис.га.
Поверхня переважної частини території рівнинна, з невеликою
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кількістю подів (близько10%), а прилегла до р. Дніпро та р. Інгулець –
хвиляста з невеликими схилами. На території, що прилягає до Каховського
водосховища, особливо сильно розвинута яружно-балочна система.
Ґрунтовий покрив району складається, в основному, з чорнозему
південного, що характеризується гумусованим профілем потужністю 53-54
см, має вміст гумусу 2,42-3,26%, важко- та середньо-суглинковим
механічним складом з переважанням крупно-пилуватої фракції. Такий склад
ґрунтового покрову визначає схильність ґрунтів до процесів дефляції та
ерозії.
Фізичні та хімічні властивості ґрунтів характеризуються як задовільні.
Глеєві

горизонти

подових

ґрунтів

відзначаються

низькою

водопроникністю, значною вологоємністю при невеликому запасі доступної
для

рослин

вологи.

Ґрунтам

притаманне

короткострокове

сезонне

перезволоження, вони потребують регулювання водно-повітряного режиму.
2. Нижньосірогозький природно-сільськогосподарський район об’єднує
Великолепетиський,

Верхньорогачицький,

Горностаївський,

Нижньосірогозький, частину господарств Каховського та Іванівського
адміністративних районів.
Загальна площа сільськогосподарських угідь даного природносільськогосподарського району складає 490,3 тис. га.
Поверхня переважної частини району рівнинна, з великою кількістю
подів, прилегла до Каховського водосховища – з розвиненою яружнобалковою системою.
Переважаючі ґрунти (> 80%) – високопродуктивні чорноземи південні
солонцюваті, які знаходяться під впливом дефляції, тому вміст гумусу
знаходиться в межах 2,55-2,83%.
Фізичні властивості ґрунту мають оптимальні параметри для росту та
розвитку сільськогосподарських культур. Ґрунти в даній зоні потребують
проведення протидефляційних заходів.
3.

Білозерський

природно-сільськогосподарський

район

включає

господарства Білозерського району і райони міста Херсон.
Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 104,8 тис. га.
Переважна частина території району рівнинна, з великою кількістю
подів. Територія, що прилягає до Дніпра та Інгульця, має добре розвинену
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систему балок.
Ґрунтовий покрив району представлений темно-каштановими ґрунтами
в комплексі з солонцями, що займають близько 70% ріллі. Ґрунти
характеризуються розвиненим гумусованим профілем потужністю 52-58 см,
невеликою кількістю гумусу (1,63-2,21%), середньо- і важкосуглинистим
механічним складом, дефляційно небезпечні. Хіміко-фізичні властивості
ґрунтів – задовільні.
Внаслідок тривалого зрошення цієї території водами Дніпровського
лиману та Інгульця, в ґрунтах відбувається вторинне осолонцювання,
місцями спостерігається затоплення і підтоплення територій. Такі масиви
потребують проведення меліоративних заходів.
Подові землі займають 11,5% ріллі. Водно-фізичні властивості ґрунтів
подібні аналогічним ґрунтам попередніх природно-господарських районів.
4. Олешківський природно-сільськогосподарський район знаходиться
на піщаних аренах тераси Дніпра, з міжареними просторами і об’єднує
господарства Голопристанського, Олешківського, Каховського районів та м.
Нова Каховка. Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 47,3 тис.
га.
Ґрунтовий покрив району складають дерново-піщані ґрунти, темнокаштанові легкого механічного складу, чорноземи осолоділі переважно
супіщаного

механічного

складу.

Вони

гумусованістю

(0,95-1,1%),

потужним

поглинальною

здатністю,

слабкою

характеризуються

ґрунтовим

профілем,

оструктуренністю,

слабкою
низькою
високою

водопроникністю, малою вологоємністю, а також низькою забезпеченістю
поживними речовинами. Ґрунти в значній мірі знаходяться під впливом
дефляції і потребують проведення відповідних агротехнологічних заходів.
Тепловий режим в даній зоні сприятливий для вирощування овочів,
фруктів та зернових культур, дозрівання яких відбувається на 2-3 тижні
раніше, ніж на суглинкових ґрунтах.
5.

Скадовський

природно-сільськогосподарський

район

охоплює

територію Скадовського району, частину господарств Голопристанського,
Олешківського, Каховського районів і відноситься до тераси дельти
р. Дніпро. Площа сільськогосподарських угідь складає 272,2 тис. га.
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Ґрунтовий

покрив

району

здебільшого

представлений

темно-

каштановими ґрунтами та їх комплексами з солонцями.
Ґрунти характеризуються легким механічним складом, низьким
вмістом гумусу (1,2-1,3%), добре розвиненим гумусовим профілем зі
слабкою структурою, що характеризується значною водопроникністю на
слабо-солонцюватих ґрунтах і дуже низькою – на сильно-солонцюватих
ґрунтах та солонцях. Така особливість ґрунтів викликає технологічні
проблеми при поливах.
На

зрошуваних

землях

відзначається

наявність

вторинно

осолонцьованих ґрунтів, подекуди – засолення та підтоплення, що зумовлює
інтенсивний винос поживних речовин, погіршення фізичних властивостей
ґрунту. Інтенсивне навантаження на ґрунт при проведенні механічного
обробітку обумовлює його переущільнення і, як результат, утворення в
орному та підорному горизонтах щільних прошарків, які суттєво погіршують
водопроникність ґрунту.
Ґрунти подів займають біля 9% ріллі, характеризуються легким
механічним складом, слабкою структурністю. Фізичні властивості ґрунтів
задовільні.
6.

Чаплинський

природно-сільськогосподарський

район

включає

Чаплинський, Каланчацький і декілька господарств Новотроїцького району.
Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 236,7 тис.га.
Поверхня рівнинна з сильно розвинутим мезо- і мікрорельєфами,
покрита численними подами. Ґрунтовий покрив представлений темнокаштановими ґрунтами і їх комплексами з солонцями, які характеризуються
гумусовим профілем потужністю 40-48 см, значною солонцюватістю,
невеликим вмістом гумусу (1,82-2,47%) та слабкою структурністю орного
шару.
Ґрунти подів займають 7,4% ріллі. Фізичні властивості ґрунтів –
задовільні.
7. Генічеський

природно-сільськогосподарський

район

охоплює

територію Генічеського, Новотроїцького та частину господарств Іванівського
району.
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Характеристика ґрунтів району аналогічна до Чаплинського природносільськогосподарського району. Ґрунтовий покрив представлений темнокаштановими ґрунтами і їх комплексами з солонцями, які характеризуються
гумусовим профілем потужністю 40-48 см, значною солонцюватістю,
слабкою структурністю орного шару. Вміст гумусу в ґрунтах 2,55 – 2,59 %.
Зрошувані землі, які протягом багатьох років поливаються мінералізованими
артезіанськими водами, вторинно осолонцьовані, засолені та потребують
меліоративного покращення.
Враховуючи ґрунтово-кліматичні особливості земельних ресурсів
Херсонської області, можна констатувати, що в цілому всі землі Херсонської
області потребують захисту та охорони від негативних процесів, забруднення
і погіршення екологічного стану [65].
В Херсонській області порівняно висока природна родючість землі, яка
дає можливість займатися виробництвом сільськогосподарської продукції,
при цьому вирощувати високі урожаїв основних сільськогосподарських
культур. Сільськогосподарські угіддя оцінюються у 68 балів (середній по
Україні – 62), рілля - 73 бали (по Україні – 63).
Згідно Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у
Херсонській області на 2014 – 2018 роки, у грошовому еквіваленті, в
середньому 1 га сільськогосподарських угідь коштує 25,46 тис. грн., зокрема:
багаторічні насадження – 71,25 тис. грн., рілля – 23,15 тис. грн., сіножаті –
3,71 тис. грн., пасовища – 3,71 тис. грн.
Відповідно до природно-кліматичних умов, наявної виробничої
інфраструктури,

в

т.ч.

зрошувальних

систем,

сільськогосподарські

підприємства спеціалізуються: у північній частині області – переважно на
вирощуванні зернових і технічних культур, а в південній частині – переважно
вирощують баштанні та овочеві культури.
Оптимальне землекористування шляхом дотримання раціонального
співвідношення ріллі, сіножатей і пасовищ має велике значення, тому що це
найдешевший засіб регулювання еколого-економічних взаємозв’язків у
природно-антропогенних відносинах, порушення яких веде до того, що водна
і вітрова ерозії руйнують не тільки родючий шар ґрунту, але й завдають
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шкоди навколишньому середовищу.
Значне розширення площі ріллі в регіоні призвело до порушення
екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь: ріллі, природних
кормових угідь, лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і обумовило значну техногенну ураженість екосфери.
Земля, яка є одним із основних багатств людства, з огляду на сучасний
стан і розвиток суспільства, як і біосфера в цілому, перетворилась з системи,
що контролюється природними факторами, в систему, яка формується під
сильним

тиском

антропогенних

чинників,

одним

з

яких

є

сільськогосподарське виробництво [66].
Розвиток сільськогосподарського виробництва на території області з
використанням меліорованих земель потрібно проводити таким чином, щоб
отримуючи планову врожайність сільськогосподарських культур та значні
прибутки від використання зрошуваних земель, не наносити збитків
природному довкіллю.
Визначаючи

економічну

оптимальність

землекористування,

слід

виходити з постулату: економічна доцільність зумовлюється екологічною
допустимістю [67].
Науковими дослідженнями доведено, що сталий розвиток сільського
господарства в регіоні неможливий без дотримання основних законів і
культури землеробства, які суттєво впливають на стан та якість ґрунтів, тобто можливий лише за умов раціонального використання земельних
ресурсів.
Дослідження якості ґрунтів в області проводилось на основі звітів про
виконання проектно-технологічних та науково-дослідних робіт Херсонського
центру «Облдержродючість»[64]. За результатами звітів встановлено, що
характерними процесами в ґрунтах є: щорічний від’ємний баланс гумусу,
зменшення вмісту поживних елементів, солонцюватість, декальцинація
ґрунтів, підвищення кислотності, погіршення фізичних та фізико-хімічних
показників ґрунту.
Одним з важливих факторів, який суттєво впливає на родючість
ґрунтів, є реакція ґрунтового розчину, а саме кислотність.
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Результати досліджень за IX тур агрохімічного обстеження свідчать
про те , що структура розподілу земель за реакцією ґрунтового розчину в
межах області виглядає наступним чином: 0,6% – близькі до нейтральних,
35,2% ґрунтів нейтральні, 41,1% – слабо-лужні, 20,5% – середньо-лужні,
2,6% сильно – та дуже сильно лужні (рис. 2.5). Узагальнені результати
досліджень показують, що кожен з районів відзначається строкатістю
показників кислотності ґрунту.

Рис. 2.5. Структура розподілу ґрунтів Херсонської області за
реакцією ґрунтового розчину рНводне
Джерело: [64].

Згідно структури розподілу ґрунтів, Херсонщина має 363,7 тис. га
середньо-лужних ґрунтів і 46,7 тис. га сильно-лужних ґрунтів, тобто на
частку проблемних за реакцією ґрунтового розчину земель, приходиться
23,1%.
Вирощування сільськогосподарських культур на кислих та лужних
ґрунтах призводить до недобору значної частини врожаю. Середня та сильно
лужна реакція ґрунтового розчину, негативно впливає на біологічні процеси
в рослинах та продуктивність сільськогосподарських культур. Лужна реакція
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призводить до негативних фізичних і хімічних властивостей ґрунту, який при
цьому, має високу в’язкість, липкість, низьку водопроникність, без
структурність і високу твердість.
Загальновідомо, що землі, які мають середньо-лужну та сильно-лужну
реакцію ґрунтового розчину підлягають обов’язковому проведенню хімічної
меліорації.
Враховуючи те, що в Степовій зоні Херсонської області пануючими
вітрами є східні, південно-східні, південно-західні, вони щорічно приносить з
берегової лінії морів, Сивашу та Дніпровського лиману до 200-350 кг/га
солей, що випадають з опадами на поверхню ґрунту. Ці солі на 60-70%
складаються з хлоридів і сульфатів магнію та натрію. Агресивна дія солей на
ґрунт призводить до його деградації [68].
В області для зрошення використовують, в основному, воду 2-го та 3-го
класів, при цьому у ґрунті розвиваються деградаційні процеси, а саме:
засолення, осолонцювання, ущільнення, знеструктурення та злитизація,
кіркоутворення, забруднення [69].

Рис. 2.6. Структура розподілу площ солонцевих ґрунтів в
Херсонській області, %
Джерело: [64].
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Результати досліджень за IX тур агрохімічного обстеження свідчать,
що площа несолонцюватих ґрунтів в області складає 1036,0 тис. га (58,3%),
слабо-солонцюватих ґрунтів – 657,7 тис. га (36,7%), солонцюваті займають
86,4 тис. га (4,9%) (рис. 2.6).
При вбиранні солей натрію, солонцюваті ґрунти мають незадовільні
агромеліоративні властивості: брилисту структуру, низьку пористість високу
в’язкість, липкість, низьку водопроникність у вологому стані, а в сухому
стані, дуже тверді. Дані фактори створюють високий опір ґрунтів при
виконанні технологічних операцій по основному обробітку ґрунту.
В таких кліматичних умовах, більшість рослин у посушливі роки,
страждає від нестачі вологи, а при перезволоженні – від нестачі повітря.
Наслідками осолонцювання є: порушення структури і ущільнення
ґрунтів, пептизація мулу, підвищення лужності, руйнування органомінеральної

частини,

погіршення

водних,

повітряних

і

поживних

властивостей ґрунтів. В результаті цього, в залежності від ступеню
осолонцювання,

валовий

збір

сільськогосподарських

культур

може

знижуватися на10-30%.
Тому на землях, які мають середньо лужну та сильно-лужну реакцію
ґрунтового розчину, для покращення їх властивостей необхідно обов’язково
проводити хімічну меліорацію шляхом гіпсування ґрунтів.
Результати агрохімічних обстежень районів області свідчать про
строкатість показників вмісту нітрифікаційного азоту в ґрунтах Херсонської
області, що зумовлено рядом суб’єктивних чинників. Перш за все, це
пояснюється станом забезпеченості ґрунтів гумусом.
За результатами обстежень встановлено, що за вмістом азоту ґрунти
обстеженої території області розподілилися таким чином: дуже низькозабезпечені ґрунти займають 16,1% обстеженої території; низько-забезпечені
– 38,6%; середньо-забезпечені – 24,5%; з підвищеним вмістом – 16,9%; з
високим – 3,8%; з дуже високим – 0,1% (рис. 2.7).
В структурі ґрунтів за вмістом азоту, за нітрифікаційною здатністю
ґрунту, найбільша частка площ з його підвищеним вмістом припадає на землі
Бериславського (56,4%), Каховського (55,9%) та Великоолександрівського
(44,7%) районів, ґрунтовий покрив яких представлений чорноземами
південними малогумусними.
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0,1%
з дуже високим вмістом

3,8%
з високим вмістом

16,9%
з підвищеним вмістом

середньозабезпечені

24,5%
38,6%

низькозабезпечені

16,1%
дуже низькозабезпечені
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Рис. 2.7. Структура розподілу ґрунтів Херсонської області за
вмістом азоту
Джерело: [64].

Площі середньо-забезпечених ґрунтів азотом в цілому по області
коливаються в межах 6,3- 42,3%.
Найбільшу

частку

ґрунтів

з

середнім

вмістом

азоту

мають

Горностаївський район (42,3%) та землі м. Нова Каховка (40%).
Темно-каштанові та каштанові ґрунти області характеризуються
низьким та дуже низьким вмістом нітрифікаційного азоту (Білозерський,
Голопристанський,

Скадовський,

Каланчацький,

Новотроїцький

та

Генічеський райони). На частку ґрунтів з низьким вмістом азоту в цих
районах припадає 37,2 - 78,9% обстеженої території.
В частині районів (Голопристанський, Дніпровський м. Херсон,
Новотроїцький) площі низько-забезпечених ґрунтів переважають над іншими
та складають від 50,7 до 78,9% території сільськогосподарських угідь.
Значним
характеризуються

відсотком

дуже

низько

темно-каштанові

забезпечених
ґрунти

ґрунтів

Білозерського,

Голопристанського, Каланчацького районів області та Дніпровського і
Комсомольського районів м. Херсон (23,3-35,6% обстежених земель), а
також дерново-піщані ґрунти Олешківського району (66,8%).
Більш висока забезпеченість нітрифікаційним азотом чорноземів
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південних у порівнянні з темно-каштановими відмінами, пояснюється більш
високим вмістом в них органічної речовини та сприятливішими умовами для
проходження процесів нітрифікації: зволоження, аерація тощо.
На ґрунтах з низьким забезпеченням азоту, для підвищення їх
продуктивності, необхідно направлено створювати оптимальні умови для
проходження

інтенсивної

диференційованих
меліорації.

Такі

систем

нітрифікації,
обробітку

технологічні

ґрунту

прийоми

шляхом
та

запровадження

проведення

створюють

хімічної

умови

для

вологозабезпеченості, аерації та реакції ґрунтового розчину.
Одна з головних проблем землекористування в області – деградація
ґрунтів [65]. Надзвичайно високий рівень сільськогосподарського освоєння
території, посушливий клімат з частими суховійними вітрами, призводять до
вітрової ерозії, а в районах з вираженим рельєфом має місце інтенсивна
водна ерозія ґрунтів. Зазнають водної ерозії близько 264,3 тис. га, або 13,4%
загальної площі сільськогосподарських угідь.
Дефляційно небезпечною є майже вся територія області площею 1706,3
тис. га, або 86,6% від загальної площі сільськогосподарських угідь.

Рис. 2.8. Розораність сільськогосподарських угідь в південносхідному регіоні,%
Джерело: розроблено на основі даних Мінагрополітики.
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Внаслідок високої розораності, 90,3% сільськогосподарських угідь
Херсонської області зазнають впливу ерозії і найбільшою мірою - орні землі
(рис.2.8.).
Ерозія і дефляція створюють умови для втрати гумусу, азоту, фосфору,
калію й інших поживних речовин, знижуючи їхній вміст у ґрунті та
негативно впливаючи на їх баланс, особливо гумусу. Середньорічні втрати
гумусу в ґрунтах становлять 0,3 т/га, що обумовлено недосконалою
структурою посівних площ та низькою культурою землеробства.
Крім

того,

на

стан

земельних

ресурсів

істотно

впливають

гідрометеорологічні та небезпечні екзогенні геологічні процеси і явища
(руйнування узбережжя Чорного моря, берегів річок та водосховищ тощо).
На фоні глибокого порушення екологічної рівноваги між природними
та зміненими господарською діяльністю угіддями, інтенсивного прояву
ерозії, найбільшу небезпеку для ґрунтового покриву України та Херсонської
області становить агрохімічна деградація, тобто прискорене збіднення
ґрунтів на елементи родючості, погіршення реакції ґрунтового середовища,
гумусового стану ґрунтів і поживного режиму [70].
Особливу тривогу викликає тенденція до зниження родючості ґрунтів
на території області. З огляду на значущість, вміст гумусу є одним з
найбільш вагомих критеріїв серед інших агрохімічних факторів, які
визначають рівень родючості ґрунту. З вмістом гумусу тісно пов’язані всі
фізичні, фізико-хімічні та біохімічні властивості ґрунтів.
В гумусі містяться близько 97-99% всіх запасів азоту, що є в ґрунті,
80% сірки, 60% фосфору [71]. Гумус безпосередньо впливає на водноповітряний режим, теплоємність, буферність та інші показники родючості
ґрунту, слугує джерелом енергії для мікроорганізмів, посилює ефективність
мінеральних добрив. Ґрунти з високим вмістом гумусу мають рівноважну
щільність складання, що створює умови для мінімізації їх обробітку.
За результатами агрохімічного обстеження земель встановлено, що в
цілому по області, середньозважений показник вмісту гумусу складає 2,39%.
Структура розподілу площі ґрунтів за вмістом гумусу свідчить про те, що
більшість площ – 55,6% мають середній вміст гумусу, 15,2% – підвищений,
0,1% – високий вміст, 23,6% – низький, 5,5% – дуже низький вміст гумусу
(рис. 2.9.).
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Рис. 2.9. Структура розподілу ґрунтів Херсонської області за
вмістом гумусу
Джерело: [64].

В результаті досліджень встановлено, що найменшим вмістом гумусу в
Херсонській

області

характеризуються

дерново-піщані

ґрунти

в

Олешківському районі та м. Нова Каховка, де середньозважений вміст
гумусу складає 0,95-1,13%.
На темно-каштанових легкосуглинкових ґрунтах Голопристанського і
Скадовського районів, вміст гумусу поступово збільшується до 1,28-1,34%.
Найкраще забезпечені органічною речовиною чорноземи південні,
правобережної
коливається

частини
в

межах

області,

де

2,89-3,26%.

середньозважений
До

цієї

зони

вміст

гумусу

відносяться

Великоолександрівський, Нововоронцовський і Високопільський райони. В
цих районах площі ґрунтів з середнім вмістом гумусу складають 35,6-54,6%,
з підвищеним – 39,2-65% від обсягу обстеженої території.
Південні чорноземи лівобережної частини області характеризуються
меншими запасами органічної речовини. Середньозважений вміст гумусу в
ґрунтах

складає

2,55-2,83%

(Горностаївський,

Великолепетиський,

Іванівський, Нижньосірогозький, Верхньорогачицький райони), а площі
середньо-забезпечених гумусом ґрунтів займають 47,8-75,8% обстежених
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угідь, а з підвищеним вмістом – 8,8-25,9%.
Вміст гумусу в темно-каштанових ґрунтах значно нижчий, ніж у
південних чорноземах. В таких районах, як Білозерський, Чаплинський,
Новотроїцький,

Генічеський

переважають

ґрунти

з

середньою

забезпеченістю гумусом 51,7-74,3% обстежених угідь. Середньозважений
вміст гумусу темно-каштанових ґрунтів зазначених районів знаходиться в
межах 2,20-2,59%.
Результати агрохімічної паспортизації земель свідчать про те, що на
сьогодні в області простежується тенденція щодо зменшення вмісту гумусу в
ґрунті, внаслідок його інтенсивної мінералізації, шляхом порушення
основних принципів ґрунтозахисного землеробства.
З метою поповнення органічних речовин в ґрунті, необхідно
дотримуватись основних агротехнологічних заходів. Перш за все –
упорядкування систем сівозмін, мінімізації обробітку ґрунту, проведення
хімічної меліорації та обов’язкове використання органічних і мінеральних
добрив, заорювання сидератів, мульчування нетоварної частини врожаю
тощо.
В умовах області, головним чинником деградації ґрунтового покриву
та зниження родючості ґрунтів є порушення головного землеробського
правила – «закону повернення», тобто внесення в ґрунт разом з органічними і
мінеральними добривами значно меншої кількості елементів живлення, ніж
було винесено з урожаєм. За висновками М.К. Шикули, невиконання цього
правила призводить до зниження інтенсивності малого біологічного
кругообігу речовин і енергії в агроценозах порівняно з природними
асоціаціями, а отже і до зменшення їх продуктивності [72].
Тому, дуже важливе значення для оптимального виробництва
сільськогосподарської

продукції

в

умовах

Херсонської

області

має

застосування оптимальних доз мінеральних та органічних добрив і внесення
хімічних

меліорантів.

Воно

сприяє

відтворенню

родючості

ґрунту,

підвищенню врожайності сільськогосподарських культур та покращенню
якості рослинницької продукції.
За результатами досліджень встановлено, що в регіоні відзначається
значний

щорічний

дефіцит

мінеральних

виносяться з урожаєм і не поповнюються.
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компонентів

живлення,

які

За даними Головного управління статистики у Херсонській області, в
порівнянні з 1990 роком кількість внесених на 1 га мінеральних добрив
зменшилася майже у 2 рази і складає близько 65 кг/га, що забезпечує 15-50%
від необхідного мінімуму вмісту поживних елементів у ґрунті (рис. 2.10) [73].

Рис. 2.10. Внесення в ґрунт
сільськогосподарських підприємствах

мінеральних

добрив

у

Джерело: побудовано за даними Головного управління статистики у Херсонській
області [73].

Значно гіршою є ситуація із внесенням органічних добрив (рис. 2.11).
Різке зменшення обсягів внесення органічних добрив - одна з основних
причин прискорення процесів мінералізації та втрат гумусу в ґрунтах області.

Рис.
2.11.
Внесення
в
ґрунт
сільськогосподарських підприємствах

органічних

добрив

у

Джерело: побудовано за даними Головного управління статистики у Херсонській
області [73].

Кількість внесенних органічних добрив на 1 га зменшилася у 64 рази, а
частка удобреної ними площі – у 24 рази. Таке скорочення є наслідком
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зменшення обсягів поголів’я корів та свиней у сільськогосподарських
підприємствах області.
Розрахункова потреба в проведенні робіт по хімічній меліорації,
складає близько 100 тис.га щорічно. За останні п’ять років, через нестачу
коштів у сільськогосподарських товаровиробників, роботи по гіпсуванню
проводились на площі 1-3 тис.га, що складає 1-3% від потреби.
В Херсонській області необхідно терміново вирішувати питання
покращення якості земель сільськогосподарського призначення, оскільки
незбалансоване внесення мінеральних і органічних добрив гальмує біологічні
процеси самовідновлення ґрунту та призводить до підсилення дегуміфікації
ґрунту.
З метою підвищення продуктивності південних ґрунтів, враховуючи
нестабільне

фінансове

забезпечення

сільськогосподарських

товаровиробників, необхідне запровадження державної та обласної програми
підтримки сільськогосподарських товаровиробників, шляхом виділення
коштів для часткової компенсації заходів по хімічній меліорації ґрунтів.
Приватизація
врахування

земель

необхідності

сільськогосподарського
використання

призначення,

меліорованих

земель

без

єдиним

технологічним комплексом, призвела до парцеляції зрошувальних систем та
зменшення площ поливу.
До 1991 року земля перебувала виключно у державній власності. У ході
земельної реформи відбувся її перерозподіл за формами власності. В 2014
році кількість землевласників та землекористувачів складала 632,7 тис. осіб.
Внаслідок

приватизації

значна

частина

сільського

населення

стала

власниками земельних паїв та займається веденням сільськогосподарського
виробництва.
Середній розмір земельного паю по області в умовних кадастрових
гектарах становить 6,9 га [65].
За даними Головного управління Держгеокадастру в Херсонській
області, в регіоні обліковувалося 673 недержавні сільськогосподарські
підприємства, які використовували 624,7 тис. га земельних ресурсів на
умовах оренди [74].
В

цей

період,

індивідуально,

громадяни

використовували 420,3 тис. га земельних часток (паїв).
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(75,5 тис. осіб)

За інформацією Держгеокадастру в Херсонській області, мешканці
Херсонщини активно реалізують своє право щодо надання паю в оренду.
Станом на 25.10.2015 в області укладено 134,2 тис. договорів оренди
земельних паїв, на площу 802,2 тис. га.
Найбільші площі земельних паїв передані в оренду у Новотроїцькому
(99,3 тис. га), Бериславському (64 тис. га), Каховському (64,2 тис. га),
Чаплинському (61,9 тис. га) та Великоолександрівському (60,9 тис. га)
районах Херсонської області. Лідерами за кількістю укладених договорів є
Новотроїцький (16328 договори), Бериславський (15248 договори) та
Каховський (12307 договори) райони.
З початку року землевласники отримали понад 236,6 млн. грн. орендної
плати, що на 38,5 млн. грн. перевищує суму виплат за відповідний період
2014 року. Орендна плата більш, ніж на 70% внесена у Генічеському (76,5%)
та Нижньосірогозькому (70,2%) районах і містах Херсон (89%) та Нова
Каховка (99,9%). До кінця року найбільше коштів отримають власники паїв у
Новотроїцькому

(73,2

млн.

грн.),

Каховському

(53,2

млн.

грн.),

Великоолександрівському (46,4 млн. грн.), Чаплинському (46,2 млн. грн.) та
Генічеському (45,2 млн. грн.) районах [58].
Середній розмір орендної плати, порівняно з минулим роком, зріс на
28% і склав 634,7 грн. за гектар. Загальна сума виплат по договорам оренди
за один рік, у грошовому еквіваленті, складає 509,2 млн. гривень.
Крім того, в оренду підприємствам і фізичним особам передано
163,6 тис. га сільськогосподарських угідь земель державної власності (землі
запасу і резервного фонду), що складає 45,0% їх загальної площі (363,7 тис.
га).
Загальна площа земель державної власності становить 448,8 тис. га, з
них сільськогосподарські угіддя – 363,7 тис. га. Залишаються не наданими у
користування 145,0 тис. га (32,3%) земель державної власності, в тому числі
придатних для сільськогосподарського використання – 77,4 тис. га, або 17,2%
від

загальної

площі

земель

державної

власності.

Це

переважно

малопродуктивні землі низької якості, які розташовані на схилах, віддалені
від населених пунктів, еродовані землі тощо.
Для меліорованих земель, приватизація земель сільськогосподарського
призначення мала дуже негативні наслідки. В результаті реформування
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аграрного сектору, здійснено роздержавлення та подрібнення меліорованих
земель на невеликі за розміром земельні ділянки.
За підсумками інвентаризації меліорованих земель у 2015 році
встановлено, що в результаті розпаювання утворилось 27 тис. власників паїв,
більша частина з яких, передали свої паї в оренду сільськогосподарським
підприємствам (рис.2.12) [75].
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Рис. 2.12. Кількість земле-водокористувачів в районах Херсонської
області
Джерело: побудовано за результатами інвентаризації меліорованих земель у 2015
році [75].

Проте, частина меліорованих земель не використовується або
використовується власниками паїв на свій розсуд, без використання
можливостей зрошувальних систем, в межах одного зрошувального масиву.
Таким чином, на частині зрошуваних земель, в межах дії широкозахватних
дощувальних машин виникли технологічні розриви, які не дають можливості
ефективно використовувати зрошувальні системи.
Такий

підхід

до

розпаювання

земель

сільськогосподарського

призначення призвів до порушення технологічної цілісності зрошувальних
систем і значно знизив ефективність використання поливних земель та
валове виробництво сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях.
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2.3. Стан водних ресурсів
Вода - один з найбагатших мінералів на землі, який неможливо
замінити на щось інше. Вода є основою життя людини, вона суттєво впливає
на клімат і на мінливість погоди.
Водні ресурси являють собою частину природних запасів води, які
беруть безпосередню участь у суспільному виробництві в конкретних
історичних

умовах,

при

певному

розвитку

продуктивних

сил.

Це

характеризує водні ресурси не лише як природне явище, але й як соціальноекономічну категорію, яка тісно пов'язана з рівнем розвитку людського
суспільства [76].
Головна

функція

водних

ресурсів,

в

розумінні

виробничої

інфраструктури, полягає в тому, що в результаті надання послуг
специфічного виду, вона забезпечує безперервність обороту всіх форм і
частин суспільного продукту, охоплюючи всі стадії, починаючи від
виробництва

до

споживання,

сприяє

нормальному

функціонуванню

сільського господарства, промисловості, ЖКГ та інших видів діяльності.
Водні ресурси, як виробнича інфраструктура, не створюють ні предметів
праці, ні продуктів споживання, лише створюють сприятливі умови для
розвитку матеріального виробництва [76].
У Херсонській області налічується 24 малих річок із заплавами
довжиною 745 км, 693 озер, одне водосховище (Каховське), 22 лимани
загальною площею 10,34 тис. га та акваторії Чорного та Азовського морів,
загальною площею 470 тис. га (табл. 2.4) [58].
Головна водна артерія Херсонщини – річка Дніпро. Вона перетинає
область з північного сходу на південний захід протягом 216 км. Водами
р. Дніпро живляться Каховський магістральний і Північно-Кримський
канали.
В області налічується 430,5 тис. га земель водного фонду, в тому числі:
-

природні водотоки (річки, потічки та інші) – 10,7тис. га;

-

озера, лимани, прибережні замкнуті водойми – 327,9 тис. га.

-

водосховища – 64,3тис. га;

-

ставки – 12,3тис. га;

-

канали, колектори, канави – 15,3тис. га.
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Таблиця 2.4

180
180

1
1

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
44
48

5
5

-

-

-

-

49

7

-

-

-

-

Великі річки
21
1
21
1
Середні річки
34
34
Малі річки
1
1
-

Кам’яниха
1,125
Гнилуша
1,875
Гниліша
7,4
Фролиха
2,625
1
Старий Дніпро
11
1
Чайка
14
2
Конка
26
5
р. Козак
15,52
5
р. Бургунка
1,92
2
р. Кохань
2,65
3
р. Хмельник
5,05
4
р. Речище
6,82
5
р. Тягінка
5
2
Каланчак
54,75
4
Інгулка
17
2
Вірьовчина
42
5
Рвач
15,6
балка Білозерська
53
5
Солонець
4,4
3
Пливаха
1,5
Прогной
2,8
Сірогозька балка
54,7
5
Кошева
15
1
балка Осокорівка
12
1
Усього
373,735
59
Всього по всіх
753,735
114
річках в регіоні:
Джерело: Херсонська ОДА [58].
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Кількість напірних
каналізаційних
колекторів, що
перетинають водний
об’єкт, од.

продукто-

р. Інгулець
Усього

аміако-

200
200

нафто-

р. Дніпро
Усього

Кількість
трубопроводів, що
проходять через
річку, од.
газо-

Характеристика
річок/Назва

Кількість
населених
Протяжність
пунктів
по території
вздовж
регіону, км
берегової
смуги, од.

Кількість гребель
(водосховищ), од.

Характеристика річок Херсонської області

При цьому, розташування природних водних об’єктів надзвичайно
нерівномірне, вони сконцентровані в основному в західній та центральній
частині території, в той час, як східна її частина – безводна.
Таблиця 2.5

Водні об’єкти Херсонської області
Водні об’єкти
Всього по області
Річок –26;
Озер – 693;
Ставків – 1154;
Лиманів – 22;
Каналів – 2;
Каховське водосховище; акваторія Чорного моря, акваторія
Азовського моря
у тому числі:
місцевого значення
Ставків – 878;
Озер – 656;
Річок – 24;
Каналів: більше 10;
Лиманів 22
з них передано в оренду водних об’єктів (їх частин)
Ставків – 8;
Озер - 1

Кількість,
од

1900

1582

9

загальнодержавного значення
Каховське водосховище; Річок – 2; акваторія Чорного моря,
акваторія Азовського моря

5

з них передано в оренду водних об’єктів (їх частин)

-

Джерело: Херсонська ОДА [58].

Джерелом водопостачання населення та галузей економіки області є
поверхневі та підземні води, охорона яких має важливе значення, особливо у
степовій зоні, де вони найбільш інтенсивно використовуються. В даний час,
наявні водні ресурси постачаються згідно потреб населення та галузей економіки.
Головна задача оптимального водопостачання – забезпечити стан, коли
вода в басейнах річок і водосховищах подається та розподіляється таким
чином, щоб потреби всіх водо-споживачів, в т.ч. зрошувальних систем,
забезпечувалися шляхом координації дій з іншими секторами економіки.
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У маловодні роки водозабезпеченість жителів Херсонської області
найнижча в Україні. Так, забезпеченість місцевими водними ресурсами на
одну особу жителів області становить лише 181 л/добу, у той час, як у таких
південних регіонах України як Одеська область – 228л/добу, Миколаївська –
525л/добу, Запорізька область – 659 л/добу [16].
Забезпечення населення питною водою здійснюється з підземних
джерел (2467 артезіанських свердловин), місцевих джерел (колодязі) та
водозабором з Головного Каховського магістрального каналу, з якого вода
після очистки та знезараження подається на Іванівський груповий
водопровід.
Згідно даних ОДА, в окремих районах Херсонської області, гостро
стоїть проблема із забезпеченням як питною, так і поливною водою. Дефіцит
водних

ресурсів

найбільше

Нововоронцовському,

відчувається

Бериславському,

у

Високопільському,
Горностаївському,

Великолепетиському, Великорогачицькому та Нижньосірогозькому районах.
Незважаючи на відносно недалеке розташування від каналів (до 30 км),
значна частина степових сіл та селищ, не мають достатньої кількості водних
ресурсів [16].
Відповідно до Водного кодексу України [77], організації, які мають
власні водозабірні споруди та відповідне обладнання для забору води є
первинними водокористувачами і мають право здійснювати забір та подачу
води іншим суб’єктам господарювання, на підставі виданих їм дозволів на
спеціальне водокористування.
Вторинні водокористувачі (абоненти) – це ті, хто не мають власних
водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних
водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на підставі договору
про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення.
Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із
застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та
скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та
скидання забруднюючих речовин із зворотними водами, застосовуючи
канали [77].
Згідно Статті 65 Водного кодексу, зрошення сільськогосподарських
угідь та скидання дренажних вод у водні об'єкти здійснюються на підставі
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дозволу

на

спеціальне

водокористування,

який

видається

власнику

зрошуваних угідь у встановленому порядку. Дозволи видаються за
клопотанням водокористувачів з обґрунтуванням потреб у воді.
Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів – це офіційний
документ, який підтверджує право підприємств, установ, організацій та
громадян на використання певних об’ємів водних ресурсів, в межах
затверджених лімітів.
Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі
дозволу на спеціальне водокористування.
Головна мета дозволу на спеціальне водокористування, встановлення
лімітів на відбір і скидання водних ресурсів.
Порядок

погодження

та

видачі

дозволів

на

спеціальне

водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
13 березня 2002 року №321 [78]. Дозволи видаються за клопотанням
водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді. В дозволі на спеціальне
водокористування обов’язково зазначається термін, на який видано цей
дозвіл. За загальним правилом, відповідно до ст.50 Водного кодексу, за
строками право спеціального водокористування поділяється на:
- короткотермінове (до 3 років) – у разі скидання водокористувачем
забруднюючих речовин у водні об’єкти в обсягах, що перевищують
граничнодопустимі,

які

встановлюються

органом

виконавчої

влади

Автономної Республіки Крим (АР Крим окупована та анексована Російською
Федерацією у 2014 році) з питань охорони навколишнього природного
середовища,

обласними,

Київською

та

Севастопольською

міськими

держадміністраціями;
- довготермінове (від 3 до 25 років) в усіх інших випадках. Конкретний
строк (та його різновид) визначається органом, що видає дозвіл в кожному
окремому випадку. Строки встановлено для стимулювання суб’єктів права
природокористування, раціонально використовувати об’єкт і тим самим
забезпечувати його охорону, необхідну в процесі експлуатації.
Дозволи видаються у разі використання води водних об’єктів:
-

загальнодержавного

значення,

Радою

міністрів

Автономної

Республіки Крим (АР Крим окупована та анексована Російською Федерацією
у 2014 році), обласними, Київською та Севастопольською міськими
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держадміністраціями;
-

місцевого

значення,

органом

виконавчої

влади

Автономної

Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища,
обласними,

Київською

та

Севастопольською

міськими

радами

за

погодженням із Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською,
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Видача дозволів та погодження клопотань здійснюється безоплатно. З
метою отримання дозволу на спеціальне водокористування, суб’єкт
господарювання має подати затверджений перелік документів [58].
Зібраний пакет документів подається в установленому порядку у Центр
надання адміністративних послуг, де він буде зареєстрований державним
адміністратором та переданий для розгляду у Департамент екології та
природних ресурсів Херсонської ОДА.
Дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі (з
обґрунтуванням причин відмови) видаються протягом 30 календарних днів з
дня реєстрації заяви та відповідних документів.
Статтею 50 Водного кодексу передбачена можливість продовження
строків спеціального водокористування, за клопотанням зацікавлених
водокористувачів, що здійснюється державними органами влади, які видали
дозвіл на спеціальне водокористування [77].
Пунктом 6 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне
водокористування передбачено, що у разі, коли умови спеціального
водокористування
водокористувача,

залишаються
термін

незмінними,

спеціального

за

водокористування

клопотанням
може

бути

продовжено, але не більше, ніж на період відповідно коротко або довго
термінового водокористування органом, що видав дозвіл, про що у документі
робиться відповідна відмітка [78]. Таким чином, можливість продовження
строку спеціального водокористування пов’язана з двома обставинами: поперше,

коли

передбачені

не

змінюються

в

дозволі

умови

і,

спеціального

по-друге,

коли

водокористування,
загальний

термін

спецводокористування не перевищує для короткострокового трьох років, а
для довгострокового двадцяти п’яти років.
Дозвіл

видається

особисто

під

підпис

у

дозвільному

центрі

облдержадміністрації або згідно із заявою направляється замовнику засобами
90

поштового зв`язку.
Відповідно до п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності» вичерпний перелік підстав для відмови у
наданні документа дозвільного характеру [79]:
- подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів,
необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із
встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання,
недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та
обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі
документа дозвільного характеру.
Отже, водокористувачі повинні враховувати традиційні терміни
розгляду звернень та завчасно подавати клопотання. Здійснення спеціального
водокористування після закінчення строку та відсутності позитивного
рішення про його продовження, незалежно від подачі клопотання, може
вважатися

самовільним

спецводокористуванням

та

тягне

за

собою

застосування заходів юридичної відповідальності, адже не переоформлений в
установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Підрозділи експлуатаційної служби при погодженні дозволів на
спецводокористування виходять з технічних можливостей зрошувальних
систем, визначених проектом.
Ліміти водокористування на певний період часу (рік, вегетаційний
період і т. ін.), відповідно до календарного графіку подачі води,
встановлюються у дозволі на спеціальне водокористування, виходячи з
наміченої площі поливу сільськогосподарських культур, оптимального
поливного режиму відповідно до природно-кліматичних умов даної зони,
технічного стану зрошувальної мережі і меліоративного стану зрошуваних
земель.
На підставі пункту 7 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності», Херсонська ОДА при зміні умов
спеціального

водокористування,

анулює

дозволи

на

спеціальне

водокористування, на підставі звернення суб’єктів господарювання.
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Таблиця 2.6

Динаміка видачі дозволів на спец водокористування
у Херсонській області за період з 2013 по 2015 роки
короткостроковий

довгостроковий

265

0

813

х

710

0

265
0
0

0
0
0

802
8
11

х
х
х

682
14
28

0
0
0

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

короткостроковий

довгостроковий

- у разі використання води водних
об'єктів загальнодержавного
видано вперше
анульовано*
продовжено строк
- у разі використання води водних
об'єктів місцевого значення
видано вперше
анульовано*
продовжено строк
Джерело: [58].

2015 рік

короткостроковий

Видача дозволів на спеціальне
водокористування

За
2014 рік

короткостроковий

2013 рік

Примітка:* - припинення права юридичних та фізичних осіб на спеціальне
водокористування та порядок припинення права на спеціальне водокористування
здійснюється відповідно до вимог Водного кодексу України та Закону України
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Робота по видачі дозволів на спеціальне водокористування у
Херсонській області за період з 2013 по 2015 роки свідчить про те, що в
даному питанні є певні проблеми, які потребують вирішення, шляхом
посилення контролю спец водокористування як на державному, так і на
місцевому рівні. Це стосуються кількості земле-водокористувачів, які
використовують і скидають водні ресурси та тих, які мають законне право це
робити та отримали дозволи на спеціальне водокористування (табл. 2.6).
Умови подачі, використання та скидання води на зрошувальних
системах визначаються відповідним договором про надання послуг з подачі
води

на

полив

сільськогосподарських

культур

між

підрозділом

експлуатаційної служби та земле-водокористувачем. Дотримання цього
договору є обов’язковим для обох сторін.
На думку більшості експертів в галузі меліорації, аналіз умов договору
свідчить про те, що є потреба у перегляді умов договору, в частині
удосконалення

партнерських

відносин
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між

водогосподарськими

організаціями

і

сільськогосподарськими

товаровиробниками,

шляхом

надання більш якісних послуг з подачі води і переходу на сервісне
обслуговування земле-водокористувачів.
В області забір води з природних джерел протягом останніх трьох років
стабільний і знаходиться в межах 1442 – 1470 млн.м3 (табл.2.7). За даними
Херсонської ОДА, у 2015 році з природних водних об’єктів області забрано
1466 млн.м3 води [58]:
- з поверхневих джерел – 1405,62 млн. м3;
- з підземних джерел – 60,32 млн. м3.
Таблиця 2.7

Динаміка водокористування в Херсонській області
за період 2013 – 2015рр.
Одиниц
я виміру
2

2013
рік
3

2014
рік
4

2015
рік
5

млн. м3

1470

1442

1466

млн. м3
млн. м3

1402

1377

1405,062

68,30

64,83

60,32

0,212

0,607

0,187

1370,62

1350,31

1379,895

млн. м3

1074

1062

1037

млн. м3
млн. м3

45,82

44,73

40,57

30,53

27,60

32,84

млн. м3
млн. м3

1,434

1,121

0,219

988,6

984,1

960,6

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу

м3

1001,39

994,48

976,09

Втрачено води при транспортуванні на власні потреби

млн. м3
% до забраної
води
млн. м3

292,4

268,3

202,9

19,89

18,60

13,84

78,88

60,28

73,95

Показники
1
Забрано води з природних джерел, усього
у тому числі:
поверхневої
підземної
морської

млн. м3
Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну особу
м3
Використано свіжої води, усього
у тому числі на потреби:
господарсько-питні
виробничі
сільськогосподарські
зрошення

Скинуто зворотних вод, усього
у тому числі:
у підземні горизонти
у накопичувачі
на поля фільтрації
у поверхневі водні об’єкти

млн. м3
млн. м3

-

-

-

5,363

4,294

4,666

млн. м3
млн. м3

73,52

55,98

69,28

млн. м3

73,52

55,98

69,28

млн. м3

25,18

23,10

22,82

-

-

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,
усього
з них:
нормативно очищених, усього
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1

2

3

4

5

млн. м3
млн. м3

25,02

23,00

22,77

0,011

0,013

0,015

0,152

0,096

0,041

нормативно (умовно) чистих без очищення

млн. м3
млн. м3

46,78

31,71

46,30

забруднених, усього

млн. м3

1,555

1,171

0,153

млн. м3
млн. м3

0,442

0,329

0,144

1,113

0,842

0,009

м3

68,55

52,48

65,21

у тому числі:
на спорудах біологічного очищення
на спорудах фізико-хімічного очищення
на спорудах механічного очищення

у тому числі:
недостатньо очищених
без очищення
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у
розрахунку на одну особу

Джерело: Херсонська ОДА[58].

У 2015 році порівняно з 2014 роком загальний забір води з поверхневих
джерел збільшився на 28,1 млн. м3, а з підземних джерел дещо зменшився.
Забрано води з природних джерел, в розрахунку на одну особу 1379,9 м3, що
на 29,6 м3 більше, ніж у 2014 році.
Водокористувачами області спожито 1037 млн. м3 свіжої води, що на
25 млн.м3 менше аналогічного періоду 2014 року. Найбільші витрати свіжої
води

йдуть

на

зрошення,

господарсько-питні,

виробничі

та

сільськогосподарські потреби.
960,6

40,57
0,219
зрошення

на господарсько-питні потреби

32,84
виробничі

сільськогосподарські

Рис. 2.13. Структура споживання свіжої води у 2015 році, млн. м3
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР.

Так, у 2015 році в Херсонській області на зрошення використано 960,6
млн.м3 води, на питні та господарсько-питні потреби – 40,57 млн.м3, на
виробничі потреби підприємств – 32,84 млн.м3, на сільськогосподарські та
інші потреби – 0,219 млн.м3 (рис. 2.13).
За останні три роки в області спостерігається тенденція до скорочення
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водоспоживання, майже на 2% щорічно. Основним чинником, який суттєво
впливає на скорочення водоспоживання є зменшення споживання свіжої
води на зрошення, яке у 2015 році порівняно з 2014 роком скоротилося на
23,5 млн.м3.
За оцінками експертів, зменшення споживання води на зрошення,
першочергово, зумовлене високою ціною на енергоресурси, яка постійно
зростає і змушує сільськогосподарські підприємства суттєво скорочувати
об’єми споживання водних ресурсів, інколи собі у збиток, зменшуючи при
цьому подачу води на зрошення, навіть при високій температурі повітря,
саме у вегетаційний період. Гостро посушливі умови, особливо у
вегетаційний період, призводять до катастрофічної втрати врожайності
озимої пшениці на 1,5-1,7 т/га (2007, 2012 рр.) [61].
Проблемним питанням ВМК Херсонської області є суттєва різниця між
об’ємом забраних та використаних водних ресурсів.
1600
1400

1103

1200

1470

1442

1074

1062

1466

958,6

1000

1037
769,5

800
600

607,4

400
200
0

2006

2010

2013
забрано

2014

2015

використано

Рис. 2.14. Динаміка забору та використання водних ресурсів
(млн.м3)
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР.

За

останніх

три

роки,

загальна

динаміка

втрат

води

при

транспортуванні дещо зменшується, але якщо порівнювати динаміку
зібраних і використаних водних ресурсів, то втрати води мають тенденцію до
збільшення з 27% до 29% (рис.2.14). За даними Каховської ГГМЕ, втрати
води на фільтрацію та скид складають: з магістральних каналів 6-18%,
аварійні скиди – близько 2%; з міжгосподарської мережі каналів фільтраційні
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витрати складають близько 45% від загального об‘єму води, в межах всієї
зрошувальної системи, скиди – 40% від загального обсягу скидів [61].
Одним з найбільш проблемних питань при подачі води по каналах, які
суттєво впливають на вартість води у земле-водокористувачів, є втрати води
на фільтрацію та нетехнологічні скиди. Так, у 2015 році при транспортуванні
води по каналах втрачено 202,9 млн.м3 або 13,8% від забраної води, що
свідчить про необхідність термінового проведення робіт по облицюванню
каналів (рис. 2.15).
350
300

292,4

281

250

268,3

200
150

202,9

164,1

100
50
0
2008

2010

2013

2014

2015

втрати води при транспортуванні

Рис. 2.15. Динаміка втрат води при транспортуванні до земле-водокористувачів, млн. м3.
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР.

Основні втрати води, при транспортуванні до земле-водокористувачів,
відбуваються

через

низький

техніко-технологічний

рівень

каналів

і

неефективні конструкції облицювання каналів. Такі втрати води негативно
впливають на собівартість подачі води та знижують можливості своєчасного
забезпечення водою всіх земле-водокористувачів, в моменти пікових
навантажень, в необхідних об’ємах.
2.4 Стан інженерної інфраструктури меліоративних систем
У водогосподарському комплексі Херсонської області знаходяться два
магістральних канали, через які здійснюють міжбасейновий перерозподіл
стоку, забезпечують водою населення, промислові і сільськогосподарські
підприємства (рис. 2.16).
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До них належать:
- Головний Каховський магістральний канал (рис. 2.17).
- Північно-Кримський канал (рис. 2.20)

ПівнічноКримський канал

Головний
Каховський
магістральний
канал

Рис. 2.16. Основні магістральні канали Херсонської області
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР.

Головний Каховський магістральний канал
ГКМК введений в експлуатацію з 1973 по 1979 роки, для зрошування
сільськогосподарських угідь і водопостачання сільських населених пунктів
Херсонської і Запорізької областей. Він здійснює подачу води з Каховського
водосховища на зрошення 250 тис. га сільськогосподарських угідь у
Херсонській і 76 тис. га у Запорізькій областях, водопостачання м.
Мелітополь, м. Бердянськ і 27 сільських населених пунктів у Херсонській та
Запорізькій областях.
Управління каналу забезпечує експлуатацію магістрального каналу
протяжністю 130 км, з Головною насосною станцією потужністю 113,2 тис.
кВт та продуктивністю 362,5 м3/с (проектна 530 м3/с), а також 17 насосних
станцій зрошувальних систем, загальною потужністю близько 30 тис. кВт та
продуктивністю 49,4 м3/с та 4 перегороджуваних споруд (Рис.2.18) [80].
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Рис. 2.17 Головний Каховський магістральний канал
Джерело: фото.

Рис. 2.18. Машинна зала ГНС. Насосні агрегати
Джерело: [80].

На каналі побудовано чотири шлюзи-регулятори, 12 випусків води в
міжгосподарські канали, один залізничний міст, 12 автодорожніх мостів і
один пішохідний. З Каховського магістрального каналу починаються
магістральні канали Приазовської, Сірогозької, Генічеської, Каланчацької та
Перекопської зрошувальних систем.
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Рис. 2.19. Перегороджувальна споруда №1 ГКМК
Джерело: фото.

Облицювання каналу має ґрунтоплівкову основу, з монолітним
залізобетонним покриттям бокових укосів.
Міжгосподарські канали також мають ґрунтоплівкові екрани, з
покриттям залізобетонними плитами, що дає змогу зменшувати втрати води
на фільтрацію. В цілому технічний стан ГКМК добрий, про це свідчать
фотографії на рисунках 2.18 та 2.19. Коефіцієнт корисної дії ГКМК нині
становить 0,84.
Північно-Кримський канал
Вода в ПКК подається через Головну перегороджувальну споруду, яка
була збудована одночасно з Каховською ГЕС у п’ятдесятих роках двадцятого
століття.
Загальна довжина ПКК – 400,5 км. Проектна витрата по Головній
споруді складає 294 м3/с, планова площа зрошення в зоні ПКК - 460,8 тис.га.
Перша черга ППК побудована 1963 році, друга – 1986 році. Будівництво
третьої черги каналу розпочалося у 1983 році, проте через складну
економічну ситуацію в СРСР третя черга залишилась недобудованою.

99

Рис. 2.20. Нижній б’єф головної споруди ПКК
Джерело: фото.

Гідротехнічний комплекс ПКК

–

це сам магістральний канал, 37

водовипускних споруд, 3 водопідйомні і 5 дренажних насосних станцій, 11
підпірно-регулюючих споруд, 4 дюкери, 9 технологічних аварійних скидів,
38 водопропускних труб під каналом, 31,79 км закритої і 27,97 км відкритої
колекторно-дренажної мережі, 3 водосховища повним об’ємом 61,9 млн. м3,
25 автомобільних мостів через ПКК, лінії диспетчерського зв’язку,
Перекопський канал, гідровузол «Фронтове» [83].
На

ділянках

магістрального

каналу

та

його

відгалуджень

і

розподільників, де у зв'язку з геологічними умовами втрати води на
фільтрацію були дуже великі, були побудовані захисні антифільтраційні
екрани (бетонне облицювання 200 км, поліетиленова плівка, прикрита
монолітним або збірним залізобетоном, ущільнений суглинковий екран
тощо), а частина каналу проходить в природних ґрунтах.
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Рис. 2.21. Перегороджувальна споруда №1 на ПКК
Джерело: фото.

Більшість будівельних конструкцій і технологічного обладнання на
ПКК, знаходиться в задовільному стані (рис. 2.21).
Основними втратами води з каналів є: фільтрація, випаровування і не
технологічні скиди. За інформацією Управління ПКК, у 2015 році у ПівнічноКримський канал надійшло із Каховського водосховища 240 млн.м3 води, із
яких близько 31 млн.м3 скинуто в Джарилгацьку затоку.
Слід відмітити і великі витрати води на рисових системах, де на
затоплення чеків використовується в розрахунку на 1 га в 15-20 раз більше
води, ніж при зрошенні інших культур.
Особливістю функціонування зрошувальних систем є необхідність їх
спорожнення від води після завершення поливного сезону та наповнення
перед його початком.
За даними Інституту водних проблем і меліорації [62], основними
причинами неефективного використання каналів є:
- наявність значних втрат води на фільтрацію в мережі зрошувальних
каналів, в т.ч. через незадовільний стан протифільтраційного покриття на
каналах зрошувальних систем (рис. 2.22);
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- падіння середньодобових швидкостей порівняно з проектними, через
замулення та заростання каналів;
- зміна режиму роботи каналів.

Рис. 2.22. Фрагмент зношеного протифільтраційного покриття на
каналах зрошувальних систем
Джерело: Фото.

Ці та інші фактори, сприяють неефективному використанню водних
ресурсів та суттєво впливають на постійне зростання вартості послуг з подачі
води на зрошення.
За оперативними даними встановлено, що фінансування робіт по
утриманню каналів у працездатному стані складає на рівні 15-20% від
потреби, що вкрай недостатньо для ефективної роботи каналів і НСО.
Коефіцієнт корисної дії ПКК нині становить близько 0,6.
З 2014 року і по сьогоднішній час, УПКК забезпечує водою
сільськогосподарських товаровиробників лише Херсонської області. При
цьому зрошувані площі складають біля 40 тисяч га, водозабір складає
близько 550 млн. м3. Управління ПКК обслуговує шість управлінь водного
господарства:

Каланчацьке,

Каховське,

Приморське,

Скадовське,

Олешківське, Чаплинське та майже дев'яносто сільськогосподарських
підприємств,

які

використовують

воду

Перекопського каналів.
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з

Північно-Кримського

та

В цілому технічний стан державних каналів і насосних станцій
задовільний, насосні станції забезпечують подачу води на зрошення в
необхідних об’ємах, проте потребує врегулювання цілий блок питань
пов’язаних з підвищенням енергоефективності встановленого НСО шляхом
заміни встановленого НСО на сучасне, з більш високим ККД та частковим
облаштування протифільтраційного покриття каналів зрошувальних систем.
Інженерна

інфраструктура

підприємств,

які

координуються

Херсонським ОУВР
Херсонське ОУВР у межах своїх повноважень забезпечує на території
області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних
систем та через систему МУВГ/УВГ безпосередньо працює із землеводокористувачами.
За даними Херсонського ОУВР, до його складу входять [16]:
- Бериславське МУВГ;
- Генічеське УВГ;
- Горностаївське МУВГ;
- Іванівське МУВГ;
- Каланчацьке УВГ;
- Каховське МУВГ;
- Скадовське УВГ;
- Приморське УВГ;
- Новотроїцьке УВГ;
- Олешківське МУВ;
- Чаплинське УВГ,
- Каховська ГГМЕ.
Бериславське міжрайонне управління водного господарства
Бериславське міжрайонне управління водного господарства здійснює
діяльність

у

межах

Бериславського,

Нововоронцовського,

Великоолександрівського та Високопільського районів.
В зоні діяльності управління знаходяться водні об'єкти: водосховище –
1 шт. загальною площею 215,5 га; річки – 8 шт. загальною площею 1398,8 га;
ставки – 143 шт. загальною площею 1165,6 га; озера – 28 шт. загальною
площею – 356,3 га.
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Загальна площа зрошуваних земель становить 21573 га, з них:
Бериславський район – 14380 га; Нововоронцовський район – 5845 га;
Великоолександрівський район – 1205 га; Високопільський район – 143 га. Із
них від державних зрошувальних систем – 11560 га, місцевого зрошення –
10013 га.
На балансі управління знаходяться 6 державних зрошувальних
систем, 14 насосних станцій зрошення (загальною продуктивністю 27,5 м³/с
та кількістю насосно-силових агрегатів 73 шт.), а також 39 км магістральних
каналів та 55 км закритих трубопроводів.
Для захисту від підтоплення населених пунктів використовуються 3
дренажні насосні станції протяжністю колекторно-дренажної мережі 32,3 км
та загальною площею дренування 318 га.
Водозабір здійснюється береговими головними насосними станціями
з Каховського водосховища, річки Дніпро та річки Інгулець.
Генічеське управління водного господарства
Генічеське управління водного господарства обслуговує ВМК на
території Генічеського району. В зоні діяльності управління знаходяться
водні об'єкти району загальною площею 121,1 тис. га, в т.ч.: 2 криниці,
44 озера, 153 ставки та 2 тис. га штучних водних об'єктів - ставків, каналів,
колекторів та Ярошинське водосховище - 4490 га.
Загальна площа зрошуваних земель у Генічеському районі складає
28,3 тис. га, з них зрошення від державних систем на площі 27694,9 га та
600,7 га місцевого зрошення.
Загальна кількість насосних станцій зрошення – 22 (в т.ч. 1
перекачувальна), потужністю – 35,3 тис.кВт та продуктивністю – 24,5м3/с.
Джерелом зрошення системи є Головний Каховський Магістральний
канал та розподільчі канали Р-5-1, Р-5-1-1, Р-8-1.
Протяжність каналів становить 70,2 км.

Протяжність колекторно-

дренажної мережі – 331,82 км; з них 20,38 км відкрита мережа та 311,44 км –
трубопроводи.
Горностаївське міжрайонне управління водного господарства
Горностаївське

міжрайонне

управління
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водного

господарства

здійснює свою діяльність на території Горностаївського, Великолепетиського
та Верхньорогачицького районів Херсонської області.
Всього зрошуваних земель – 26020 га, з них у:
- Горностаївському районі – 16721 га;
- Великолепетиському районі – 6590 га;
- Верхньорогачицькомурайоні– 2709 га.
Загальна кількість насосних станцій – 28 шт.: з них працюючих – 19
шт.; загальна потужність – 32810 кВт; загальна продуктивність – 33,61 м3/с;
загальна кількість насосно-силового обладнання – 97 шт.
Протяжність каналів становить – 67,146 км. У наявності є
гідротехнічних споруд – 23 од. Протяжність трубопроводів становить –
15,887 км.
В зоні діяльності управління знаходяться водні об'єкти: джерело –
1шт., криниця – 1 шт., ставків – 66 шт., акумулюючих басейнів – 4шт.
Подача води здійснюється від Сірогозького магістрального каналу та
Каховського водосховища.
Іванівське міжрайонне управління водного господарства
Іванівське міжрайонне управління водного господарства обслуговує 2
райони: Іванівський та Нижньосірогозький.
Водні об’єкти Іванівського та Нижньосірогозького районів займають
площу 939,29 га, в тому числі:
- штучні ставки – 408,46 га;
- польові ставки Іванівського району загальною площею 189,0 га;
- польові ставки Нижньосірогозького району загальною площею
219,46 га;
- природні водостоки: Балка «Великі Сірогози», Домузлянська та
Дурна балки – 530,83 га.
По території Іванівського району проходять такі балки: «Велика
Калга» (Канджагали, Каяла), «Куянче» та Балка «Великі Сірогози»
протяжністю 13,9 км загальною площею 65,8 га. Балка «Великі Сірогози»
впадає в Агайманський під, який найбільший на Херсонщині.
По території Нижньосірогозького району проходить балка «Великі
Сірогози» протяжністю 54,7 км загальною площею 465,03 га.
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По Іванівському МУВГ обслуговується 22596 га зрошуваних земель,
із них:
- в Іванівському районі 19767 га;
- в Нижньосірогозькому районі 2829 га.
На балансі Іванівського МУВГ знаходиться 23 насосних станції, із
них:
- 13 насосних станцій зрошення;
- 10 насосних станцій водопостачання для забезпечення населених
пунктів питною водою.
Джерелами води для потреб зрошення є Каховський магістральний
канал та розподільчий канал Р-5. Вода подається насосними станціями до
точок водовиділу.
На

балансі

Іванівського

міжрайонного

управління

водного

господарства знаходиться груповий водогін І черги, який розташований на
Каховському магістральному каналі та груповий водогін ІІ черги, що
знаходиться в смт. Іванівка. Іванівський груповий водогін І черги
розрахований на забезпечення питною водою 6 населених пунктів
Іванівського району. На даний момент управління забезпечує водою 5
населених пунктів, це такі як: с. Кірове, с. Українське, с. Нововасилівка, с.
Новосеменівка та смт. Іванівка.
Каланчацьке управління водного господарства
Загальна площа меліорованих земель Каланчацької зрошувальної
системи, побудованої в 1964-1970 рр. становить 18080 га, в тому числі рисові
системи займають площу 6889 га. Каланчацький район є одним із провідних
виробників рису на півдні України.
Подача води здійснюється з Північно-Кримського, Чаплинського та
Каховського магістральних каналів (головним джерелом водопостачання є
Північно-Кримський канал, довжина якого в межах району становить 40 км)
через мережу міжгосподарських іригаційних каналів Р-1, Р-2, Р-7, РМ-1, РМ2, ХР-2 протяжністю 56 км з загальними витратами 56,34 м3/с. Самопливом
зрошується 5659 га, за допомогою машинної водоподачі 12336 га і 85 га
малого зрошення.
З метою підтримання задовільного меліоративного стану і захисту
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територій населених пунктів і сільськогосподарських угідь Каланчацького
району від шкідливої дії вод, в 1973-2009 роках були побудовані дренажні
системи вертикального та горизонтального дренажу, на загальній площі 6,9
тис. га, з них: вертикального дренажу – 3500 га і горизонтального 3400 га.
Дренажем захищаються від підтоплення 14 населених пунктів.
До систем вертикального дренажу входить 81 свердловина, які
розміщені на площі 3541 га, з них:
- 34 свердловини захищають сільськогосподарські угіддя на площі
2212 га;
- 47 свердловин захищають 1329 га територій в дванадцяти
населених пунктах.
Горизонтальний дренаж розташований на площі 3357 га, з них:
- 3,3 тис. га – сільськогосподарські угіддя;
- 0,027 тис. га – 1 населений пункт.
Водні об’єкти району займають 5760,63 га, в тому числі: природні
водойми – мала річка Каланчак протяжністю 24,75 км, разом iз струмками –
105,9 га.
Озера, лимани, прибережні замкнуті водойми займають 2177,12 га.
Прибережна смуга складає 559,9 га.
Розташування природних водних об’єктів нерівномірне, зважаючи на
це, а також на посушливий клімат Херсонщини, створена мережа штучних
водних об’єктів загальною площею 3477,6 га., з них:
- водосховища – 488,69 га;
- ставки – 527,68 га;
- канали, колектори, канави – 2461,24 га.
Також на балансі управління знаходиться 9 насосних станцій, які
обслуговують площу 12336 га, загальною продуктивністю 57,16 м3/с,
загальною потужністю 9826 кВт.
Каховське міжрайонне управління водного господарства
Каховське міжрайонне управління водного господарства здійснює
свою

діяльність

на

зрошуваних

землях

Каховського

Новокаховської міської ради Херсонської області.
Водні об’єкти району займають 12533 га, в тому числі:
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району

та

- природні водотоки (річки) – 781 га;
- озера, лимани – 407 га.
Мережа штучних водних об’єктів, складає площу близько 11345 га.
Це: водосховища – 7752,5 га, ставки – 1611 га (58 шт.), канали – 1981 га.
Каховське міжрайонне управління водного господарства обслуговує
зрошувані землі на площі 34,7тис. га., в т.ч. на державній системі 33,2 тис.га.
Загальна площа дренажу складає 2,6 тис. га.
Водозабір здійснюється з Каховського Магістрального та ПівнічноКримського каналів.
Для забезпечення подачі води до точок водовиділу використовується
31 насосна станція, загальною потужністю 37,247 тис. кВт. Протяжність
міжгосподарських каналів складає 75,1 км.
Крім основного зрошення в районах існує 16,5 тис. га краплинного
зрошення.
Краплинне зрошення влаштовано також на землях - «супутниках», що
дало змогу збільшити зрошуваний масив в районах на 7,8 тис. га.
В

складі

цього

комплексу

є

штучні

водні

об’єкти.

Для

транспортування води на зрошення - міжгосподарські розподільчі канали
загальною довжиною 75,1 км, з них: від Каховської зрошувальної системи –
59,8 км, від Північно-Кримського каналу –15,3 км. Для подачі води на
зрошення – 31 НС зрошення загальною потужністю 37,247 тис. кВт, з них:
від Каховської зрошувальної системи – 25 НС, від Північно-Кримського
каналу – 6 НС. Загальна кількість основних насосно-силових агрегатів
складає 145 одиниць з продуктивністю 30,7 м3/с. Для регулювання рівнів
води в каналах використовується – 15 перегороджувальних споруд таких
видів: плоский щит, автоматичні регулятори сегментного та циліндричного
типу. Для усунення загрози затоплення земель Чорнянської сільської ради
Каховського району діє колекторно-дренажна мережа і 16 дренажних
насосних станцій.
Скадовське управління водного господарства
Скадовське управління водного господарства обслуговує землеводокористувачів Скадовського району із загальною площею зрошуваних
земель – 38855 га.
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Водозабір в систему проводиться по 15 точках водозабору:
самопливна водозабірна споруда на ПК 616 Північно-Кримського каналу, 2
насосні станції на ПК 565, ПК 633 ПКК, 12 НС від Зонального МК, 5
насосних станцій Краснознам'янського МК.
Загальна пропускна спроможність точок водозабору – 72,46 м3/сек.
Площа зрошуваних земель, яка поливається насосними станціями
23012 га, самопливом – 15843 га.
Загальна продуктивність насосних станцій – 17,556 м3/с, встановлена
потужність – 17,593 тис.кВт.
У Скадовському районі налічується 36475,5 га земель водного фонду,
а саме: Краснознам'янський і Зональний магістральні канали, канали
міжгосподарської зрошувальної мережі, скидні і дренажні канали, 28 ставків,
35 озер та затоки (Джарилгацька, Каржинська та Каланчацька).
Для запобігання явищ підтоплення населених пунктів району
побудовано дренажну систему загальною площею 18535,0 га, з них: 14258,0
га - системи вертикального дренажу, 4277 га - системи горизонтального
дренажу.
На системі вертикального дренажу розташовано 113 дренажних
свердловин,

з

них:
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ДНС

–

захищають

від

підтоплення

сільськогосподарські угіддя; 48 ДНС – захищають від підтоплення 18
населених пунктів району.
Протяжність Краснознам'янського магістрального каналу складає
52,187 км, Зонального каналу -11,69 км, міжгосподарських зрошувальних
каналів -106,325км.
Краснознам'янський магістральний канал обслуговує 18664 га,
зональний магістральний канал – 16007 га зрошуваних земель.
Довжина водозабірно-скидної мережі – 248,8 км, колекторнодренажної мережі – 101,4 км.
Приморське управління водного господарства
Приморське

управління

водного

господарства

здійснює

свою

діяльність на території Голопристанського району Херсонської області та
обслуговує 34341 га зрошуваних земель.
На території району знаходиться 472 озера загальною площею 4,39
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тис. га та два джерела з не питною водою.
В районі налічується 137 ставків, в тому числі для зрошення земель
використовуються акумулюючі басейни – накопичувачі в кількості 17 штук –
площею 11,85 га; штучні ставки (комплекси) для розведення риби в кількості
120 штук – площею 2004,40га. Загальна площа штучних водойм складає
2016,25га.
Територію району омивають Дніпровський лиман, затока Глаголь та
затока Збур’ївський Кут.
По території району протікають річки Дніпро, Конка та Чайка.
Дренажні системи захищають від підтоплення 30335 га зрошуваних та
прилеглих до них богарних земель, в тому числі 3230 га в населених пунктах.
Для захисту земель від підтоплення в районі використовується:
- 164 дренажних насосних станцій, з яких 61 ДНС захищає землі 21
населених пунктів;
- 11 насосних станцій зрошення;
- протяжність каналів: 240,485 км;
у т. числі: зрошення -85,05 км, скидні -77,81 км, дренажні системи 77,625 км.
Подача води здійснюється з Краснознам’янського магістрального
каналу.
Новотроїцьке управління водного господарства
Управління водного господарства обслуговує 53,8 тис. га зрошуваних
земель території Новотроїцького району.
Водогосподарський комплекс управління входить до зони діяльності
Каховського магістрального каналу та обслуговує 5 міжгосподарських
розподільчих каналів протяжністю на відкритій меліоративній мережі 83,3
км. Протяжність колекторно-дренажної мережі – 34,2 км. Протяжність
водозбірно-скидної

мережі

–

29,9

км.

Працюють

86

свердловин

вертикального та 2 свердловини горизонтального дренажу.
Подача води на зрошувані землі здійснюється 46 насосними
станціями, загальною потужністю – 70735 тис.кВт., продуктивністю – 52,3
тис.м3/с. Площа зрошуваних земель у Новотроїцькому районі складає 72,730
тис. га. З метою забезпечення водо-обліку та водо-розподілу на системі
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розташовано 12 гідропостів та 10 гідротехнічних споруд.
У Новотроїцькому районі водні ресурси досить великі, різноманітні та
складаються з озер, водосховищ, ставків, каналів і є одним з важливих
факторів, які визначають сталий розвиток регіону. Найбільшою природною
водоймою району є озеро Сиваш, яке є водоймою загальнодержавного
значення, його площа складає 19969,12 га. Запаси води поповнюють 7 озер
місцевого значення площею 1866,62 га та 79 ставків для риборозведення та
зрошення. В районі збудовано 8 водосховищ для створення запасу води та
регулювання стоку, загальною площею 8478,19 га.
Олешківське міжрайонне управління водного господарства
Олешківське міжрайонне управління водного господарства
обслуговує: Олешківський, Білозерський райони, Дніпровський та
Корабельний райони міста Херсон.
В зоні обслуговування управління знаходиться 33800 га зрошуваних
земель, з них управлінням подається зрошувана вода на площу 24510 га.
Водні об’єкти в зоні дії Олешківського МУВГ займають близько 43
тис. га., в тому числи природні водотоки – 6 тис. га. Штучні водні об’єкти
представлені каналами та колекторами, довжиною 38 км та займають площу
близько 900 га. На балансі управління обліковується 17 НС, 91 ДНС.
Водозабір здійснюється береговими та головними насосними
станціями з Зонального підвідного каналу, Зонального магістрального
каналу, каналу Р-1, річки Кошова, а також з Північно-Кримського каналу
самопливом через водовипускні споруди. Довжина міжгосподарських
зрошувальних каналів управління складає більше 29 км, в тому числі в
облицьованому руслі – майже 22 км, на яких розташовано 32 гідротехнічних
споруди. ВГМС складається із закритих трубопроводів, її довжина – 18,3 км.
В зоні обслуговування Олешківського міжрайонного управління
водного господарства знаходиться Зональний Магістральний канал, який
забезпечує зрошувальною водою два райони: Олешківський та Скадовський.
Вода в Магістральний канал подається машинним підйомом на висоту 20 м.
Забір води здійснюється із Зонального Підвідного каналу. Однією з найбільш
потужних насосних станцій, обслуговуючих Олешківський та Скадовський
райони, є «Зональна» насосна станція, яка здійснює забір води з ПівнічноКримського каналу загальною продуктивністю 17м3/с.
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Чаплинське управління водного господарства
Чаплинське управління водного господарства обслуговує ВМК, який
знаходиться на території Чаплинського району.
На території району розташована частина затоки озера Сиваш, яке має
загальну площу 11,638 га і знаходиться на адміністративних територіях 5
сільських рад. Ставків та штучних басейнів в районі налічується 62 шт.,
загальною площею – 375,62 га., одне водосховище площею 80,7 га та річка
Каланчак має площу 20,3 га.
Площа зрошуваних земель у Чаплинському районі складає – 50330 га,
в тому числі з механічним водопідйомом – 42034 га, самопливом – 8296 га.
Джерелом зрошення системи є Каховський магістральний канал.
Подачу води на зрошення забезпечують 32 насосні станції, загальною
потужність 52,7 тис.кВт., продуктивністю – 35,6 тис.м3/с. Протяжність
каналів міжгосподарської системи складає 106 км, на якій розміщені 39
гідротехнічних споруд.
Протяжність колекторно-дренажної мережі становить 188 км, на якій
встановлено 13 свердловин вертикального дренажу, 3 насосних станції
горизонтального дренажу та одна станція перекачки ДНС «Захід-схід».
Всього на балансі Херсонського обласного управління водних ресурсів
числиться 329 електрифікованих насосних станцій, на яких встановлено 1311
агрегати. Загальна потужність встановлених електрифікованих насосних
станцій складає 368,8 тис.кВт, продуктивністю –379,66 м3/с [83].
За

результатами

останньої

інвентаризації

встановлено,

що

на

меліоративних системах області більшість НСО експлуатуються від 35 до 45
років. Електромеханічне та гідравлічне обладнання на багатьох із них
потребує оновлення та ремонту.
Близько 55% насосних агрегатів, що перебувають в експлуатації, мають
ККД нижчі від 5 до 30% за паспортні значення, що призводить до
марнотратного споживання електроенергії на перекачування ними води [82].
Втрати

динамічних

напорів

на

водозаборах

і

всмоктувальних

трубопроводах насосів на багатьох НСО перевищують від 2 до 10 разів їхні
розрахункові значення, що призводить до марних витрат електроенергії і
значного збільшення питомих витрат електроенергії на перекачування води.
Значна кількість насосних агрегатів працює з низькими коефіцієнтами
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завантаження ( К зн < 0,7), зі значними втратами напорів на напірних засувках,
що призводить до марних витрат електроенергії на перекачування води.
Незадовільний технічний стан запірної арматури (засувок, зворотних
клапанів), вантузів на напірних трубопроводах, клапанів зриву вакууму на
сифонних водовипусках НСО, не забезпечує економічні режими роботи
насосних агрегатів навіть при умові збільшення напорів насосів.
За результатами енергетичних обстежень проведених Інститутом
водних проблем і меліорації НААН встановлено, що на багатьох об’єктах
водорозподільних систем Херсонської області технічно доступний потенціал
енергозбереження становить від 15 до 40%.
Річне

споживання

електроенергії

по

Херсонському

обласному

управлінні водних ресурсів за 2015 рік склало 204,7 млн. кВт/год.
З метою економії енергоресурсів в області приймають міри по економії
енергоресурсів, в т.ч. шляхом встановлення багатотарифного обліку
електричної енергії і роботи НСО та дощувальних машин в нічний час. Так,
завдяки проведеній роботі, в 2015 році економія енергоресурсів по
Херсонському обласному управлінню водних ресурсів склала близько 23,3
млн. грн. [83].
Переведення на багато тарифний облік електричної енергії вимагає
більш чіткої і узгодженої роботи НС та водо-розподільчої мережі, за
графіком

дотримання

добових

тарифів

на

електроенергію,

більш

інтенсивного використання насосних агрегатів в нічний час і обмеження
використання води в пікові навантаження енергосистеми.
З метою вирішення проблемних питань по підвищенню ефективності
використання каналів необхідно:
- створити сприятливі інвестиційні умови для залучення фінансових
ресурсів у відновлення та підвищення ефективності роботи каналів і НСО;
- розробити заходи по зменшенню втрат води на фільтрацію;
- прийняти міри по поглибленню русел річок і каналів та очищенню
прибережних смуг від чагарників.
Стан ВГМС
В

Радянські

часи

в

області

була

побудована

найпотужніша

зрошувальна система. Протяжність зрошувальної мережі становила 12666,6
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км, в тому числі міжгосподарської 885,6 км. В даний час протяжність
внутрішньогосподарських мереж складає 7386,7 км, з них 5143,1 км - це
закрита мережа [83]. Основним елементом закритої внутрішньогосподарської
мережі є металеві труби різних діаметрів, по яких вода постачалася до землеводокористувачів.
З моменту реформування агропромислового комплексу стан справ з
використанням меліоративних систем істотно погіршився. Через відсутність
бюджетних коштів на утримання меліоративних систем, вже понад 25 років
практично не фінансуються витрати з утримання раніше введених в
експлуатацію зрошувальних систем. В особливо несприятливих умовах
опинилася внутрішньогосподарська мережа, яка була побудована за рахунок
державних капіталовкладень, яка була у власності держави та перебувала на
балансі сільськогосподарських підприємств.

Рис. 2.23. Власність на внутрішньогосподарські мережі, тис. га
Джерело: розроблено на основі інвентаризації меліорованих земель в 2015 році [75]

Право власності держави на ВГМС в період з 1991до 2003 роки не було
чітко визначено, тому ці мережі не тільки залишалися без належного
догляду, а й стали об’єктами розкрадань. З метою впорядкування
внутрішньогосподарських мереж, КМУ ухвалив рішення про передачу їх у
комунальну власність.
Тому більша частина ВГМС в даний час знаходиться у комунальній
власності районних, сільських та селищних рад (рис. 2.23).
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Таке рішення тільки частково врегулювало процес збереження ВГМС,
проте не вирішило проблем їх ефективного використання.
З часом стало зрозуміло, що передача ВГМС на баланс місцевих рад не
вирішила

проблему

відновлення

і

ефективного

використання

внутрішньогосподарських мереж, а створила ще більше ланок управління і,
відповідно, відсторонила сільськогосподарських товаровиробників від участі
в управлінні зрошувальними системами.
Але основною проблемою є те, що закрита зрошувальна мережа
відпрацювала амортизаційний термін. Постійно перебуваючи під дією
агресивного середовища, вона втратила свої властивості і це призвело до
руйнування металевих конструкцій шляхом корозії, тріщин і розломів
(рис.2.24).

Рис. 2.24. Стан металевих труб на внутрішньогосподарських
мережах
Джерело: фото.

За результатами звітів, які подають земле-водокористувачі до
водогосподарських організацій встановлено, що технічний стан більшої
частини трубопроводів внутрішньогосподарських мереж незадовільний і
вони підлягають заміні. Але чітку інформацію про реальний стан
меліоративних систем по кожному сільськогосподарському підприємству
можна

отримати

тільки

в

результаті
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комплексної

інвентаризації

внутрішньогосподарських мереж з виїздом в поле, до кожного землеводокористувача.
З метою реальної оцінки ситуації та вироблення політики щодо
подальших дій, необхідно прийняти рішення про реальну оцінку технічного
стану внутрішньогосподарських мереж з виїздом в поле, до кожного землеводокористувача.
Має бути створена реальна база даних оцінки технічного стану
меліоративних

фондів,

в

розрізі

сільськогосподарських

підприємств,

підприємств комунальної власності місцевих рад та водогосподарських
організацій, в розрізі кожної зрошувальної системи.
Стан дощувальних машин
З метою забезпечення технологічної потреби в меліоративній техніці,
для поливу сільськогосподарських культур, земле-водокористувачам області
передбачалася поставка 4892 одиниць дощувальної техніки [83].
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67

наявність дощувальних машин

не вистачає до технологічної потреби дощувальних машин

Рис. 2.25. Технологічна забепеченість земле-водокористувачів
області дощувальною технікою, %
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР [83].

За результатами інвентаризації, проведеної у 2015 році встановлено, що
в наявності є 3274 одиниці дощувальних машин, або до технологічної
потреби не вистачає 1618 (33%) одиниць техніки (рис. 2.25), в т.ч. 459
одиниць машин «Фрегат», 502 машини «Дніпро», 545 одиниць машин ДДА100 та 112 інших одиниць техніки (табл. 2.8) [83].
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Таблиця 2.8

Забезпеченість дощувальними машинами
по Херсонській області у 2015 році
№ п/п

Марки ДМ

Проектна
потреба, шт.

Фактична
наявність, шт.
2857

%
забезпечення
технологічної
потреби
86

1

«Фрегат»

3316

2

«Дніпро»

531

29

6

3

ДДА-100, ДДА-100МА

731

186

25

4

Інші

314

202

64

Всього

4892
3274
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР [83].
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Розрахункова потреба у коштах для придбання дощувальної техніки,
складає близько 1,5 млрд. грн.
Звичайно,

що

сільськогосподарські

товаровиробники

не

мають

фінансових можливостей, щоб одночасно виділити таку суму коштів для
придбання дощувальної техніки, тому на державному рівні необхідно
розробляти механізми державної підтримки та розстрочки платежу на 5-7
років, для придбання техніки та обладнання для зрошення на умовах:
фінансового лізингу, часткової компенсації вартості дощувальних машин,
часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків або
відстрочки платежу.

Рис. 2.26. Дощувальна машина «Фрегат»
Джерело: фото

117

У зв’язку з високою енергоємністю подачі води на зрошення,
проблемним

питанням

є

подальше

використання

високо-напірних

дощувальних машин «Фрегат», яких налічується 2857 одиниць (рис. 2.26).
Тому є потреба в переобладнанні дощувальних машин «Фрегат» для їх
використання на низькому тиску. Це дасть змогу більш ефективно
використати наявний парк дощувальної техніки та значно скоротити витрати
енергетичних ресурсів.
Для цього дощувальні машини «Фрегат» модернізуються шляхом
установки

сучасних

дощовиків

американського

виробництва

фірми

«Senninger» та доопрацювання гідроприводу.
Це дозволить забезпечити:
- рівномірний полив при низькому тиску з постійним розміром крапель
(імітація дощу), а також допоможе зберегти продуктивну вологу в ґрунті;
- економію витрат на воду на 30-40% за рахунок зменшення кількості
поливів і максимальної швидкості машин при менших витратах води на
гектар;
- окупність витрат – менше року при невисокій вартості комплекту
переобладнання (4-6 тис. дол. США);
- збільшення урожайності на 5-10% за рахунок рівномірного поливу;
- можливість збільшення площ поливу на 15-30%.
2.5 Фінансове забезпечення ВМК
Згідно Положення, всі водогосподарські організації Херсонської
області є бюджетними неприбутковими організаціями і вони не мають права
на отримання прибутку від своєї діяльності [110]. Тому, всю свою подальшу
роботу водогосподарські організації будують на основі планів, виходячи з
обсягів коштів Державного бюджету, які передбачені їм на відповідний рік.
В ході досліджень встановлено, що розрахункова потреба в коштах для
розвитку меліорації у Херсонській області на 2015 рік складала близько 750
млн. грн., з них на заробітну плату 250 млн. грн., на оплату електроенергії
250 млн. грн. та капітальний ремонт 250 млн. грн.
В той же час, в Державному бюджеті України на основну діяльність
водогосподарським організаціям Херсонської області на 2015 рік було
передбачено 156,3 млн. грн., що складає 21% від потреби (табл. 2.9).
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Таблиця 2.9

Передбачено коштів Державного бюджету для проведення меліорації
(на основну діяльність) для Херсонській області в 2015 році
№
п/п
1
2
3
4

Назва
підприємства

Всього,
млн. грн.

Зарплата
млн. грн.

Херсонське ОУВР
121,1
101,3
Управління ПКК
11,8
10,0
Управління ГКМК
23,4
17,3
Всього по області
156,3
128,6
Джерело: розроблено на основі даних ІРАР.

Статті затрат
Оплата
електроенергії
млн. грн.
19,2
1,6
5,4
26,2

Затрати на
капремонт
млн. грн.
0
0
0
0

Найбільш
проблемним
питанням
фінансового
забезпечення
водогосподарської діяльності є те, що протягом останніх 25 років
незадовільно виділяються кошти на підтримання в роботоздатному стані
зрошувальних систем та проведення ремонтів меліоративних фондів.
Таким чином, безприбутковий статус водогосподарських організацій та
недофінансування з Державного бюджету створюють ризики для
ефективного використання зрошувальних систем і водних ресурсів.
В таких умовах необхідно вести пошук оптимальних варіантів
залучення фінансових ресурсів для утримання в працездатному стані
інженерної інфраструктури водно-меліоративного комплексу. Необхідна
реструктуризація інституційних аспектів управління меліорацією в частині
зміни статусу водогосподарських організацій та створення умов
водогосподарським організаціям для отримання прибутку.
Вагомим джерелом покриття дефіциту бюджету для водогосподарських
організацій є надання платних послуг земле-водокористувачам –
сільськогосподарським підприємтвам.
Головним виробничим підрозділом ВМК, який забезпечує технічну
експлуатацію міжгосподарських систем і подає воду на зрошення є
міжрайонні і районні управління водного господарства, які функціонують як
відокремлені господарські організації у складі Херсонського ОУВР, силами
яких здійснюється основна виробнича діяльність.
У 2015 році водогосподарські організації надали платних послуг з
подачі води на зрошення в сумі 383,2 млн. грн., з них 294,7 млн.грн. пішли на
оплату вартості електричної енергії використаної для подачі води в каналах
(табл. 2.10). Таким чином, близько 77% отриманих коштів, витрачається на
оплату електричної енергії.
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Таблиця 2.10

Надання платних послуг з подачі води на зрошення
водогосподарськими організаціями Херсонської області у 2015 р.
Заключено договорів на послуги з подачі води на зрошення
Кількість
водокористувачів

Площа поливу
(тис. га)

Вартість послуг
усього (тис. грн.)

в т.ч. електричної
енергії (тис. грн.)

938

292,2

383245,9

294736,1

Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР

Взаємовідносини
водогосподарських
організацій
із
землеводокористувачами регулюються постановою Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління
Державного агентства водних ресурсів». Даною постановою визначено, що
водогосподарські організації надають платні послуги, пов’язані з подачею
води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел
для поливу зрошуваних або зволоження осушених земель, промислових і
комунальних потреб, а також поливу городів, садів і богарних земель та
наповнення наливних водойм.
Послуги, які надають організації Держводагентства, регламентовані
п.11 зазначеного вище Переліку і здійснюються за вільними цінами, які
визначаються сторонами при укладенні договору, відповідно до планів
водокористування і замовлень земле-водокористувачів, згідно з
затвердженими калькуляціями вартості води та укладеними договорами. Це
відповідає положенням основних законодавчих актів та наказу Держводгоспу
від 29.11.2006 № 233 «Про затвердження Методики формування цін на
подачу води на зрошення, промислові і комунальні потреби» [96].
Вартість послуг з подачі води на полив визначається відповідно до
Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними
установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних
ресурсів України (Наказ Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфіну від
25.12.2013 № 544/1561/1130) [105].
Також організації Держводагентства згідно з п.9 ст. 51 Бюджетного
кодексу України [106] та п. 23 Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних

вимог

до

виконання

кошторисів
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бюджетних

установ,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228,
спрямовують видатки спеціального фонду кошторису, який формується за
рахунок надходжень за надання платних послуг, на проведення заходів,
пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково
забезпечені) видатками загального фонду [103].
Нами проаналізована вартість води на зрошення та середня вартість
зернових

культур

за

період

з

2011

по

2015

рік

по

одному

з

сільськогосподарських підприємств, в межах дії Головного Каховського
магістрального каналу (табл.2.11).
Таблиця 2.11

Динаміка зростання вартості води та зернових культур для
сільгосптоваровиробників в межах дії Каховського магістральго каналу
за період 2011-2015 рр.
Середня вартість
Вартість транспортування
зернових, грн./т
води, грн./м3
2011
0,34
1325,4
2012
0,53
1683,6
2013
0,53
1402,6
2014
0,70
1926,3
2015
1,00
2843,4
Джерело: розраховано на основі даних земле-водокористувачів та Держстату.
Рік

В результаті досдіджень встановлено, що вартість транспортування
води в межах дії Каховського магістральго каналу за період 2011-2015 рр.
зросла майже у 3 рази, а вартість зернових культур за цей період зросла
тільки у 2 рази.
За результатами опитування змле-водокористувачів встановлено, що
водогосподарські організаціі, займаючи монопольне становище на ринку
транспортування води, не завжди пропонують адекватну цінову політику за
подачу води на зрошення для сільськогосподарських товаровиробників.
Негативний вплив на стан розвитку зрошуваного землеробства в
регіоні створюють: постійне зростання ватості електричної енергії та
недосконала система тарифоутворення на електпичну енергію. За останні два
десятиріччя в Україні відбулося значне зростання роздрібних цін на
електричну енергію. Так, за період з 01.01.2003 по 01.01.2013 тарифи на
електричну енергію для сільськогосподарських товаровиробників зросли
більше, ніж у 3 рази.
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Рис. 2.27. Динаміка зростання ватості електроенергії за період 20122016рр.
Джерело: розроблено на основі даних НКРЕКП [97].

А за останні пять років вартість електричної енергії зросла майже
вдвічі (рис 2.27).
На сьогодні, одним з основних стримуючих факторів для збільшення
площ поливу є висока вартість електроенергії, яка використовується
насосними станціями для подачі води на зрошення.
З метою забезпечення подачі води для потреб меліорації, державними
водогосподарськими організаціями у 2015 році використано близько 204,7
млн. кВт./год. електроенергії [83].
Водогосподарські організації і сільськогосподарські підприємства
області щорічно споживають значні обсяги електроенергії. Більшість з них
(понад 97% підприємств) живляться від джерел енергопостачання зі
ступенем напруги менше 27,5 кВ, а тому, у відповідності з постановою НКРЕ
від 19.08.1998 № 1052, відносяться до споживачів другого класу напруги
[104].
Слід зауважити, якщо у 1998 році різниця між тарифами для
споживачів першого та другого класу напруги становила лише 0,5%, тоді як у
2015 році зазначена різниця складала близько 15%. Зростання розриву між
тарифами для споживачів першого та другого класу призвело до того, що
сільськогосподарські підприємства сплачують за електроенергію значно
більше, ніж промислові підприємства – споживачі першого класу.
Так, внаслідок різниці в тарифах для споживачів першого та другого
класів, господарюючі суб’єкти у сфері сільського господарства області,
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несуть значні додаткові витрати в сумі майже 70 млн. грн. щорічно, які
суттєво погіршують їх фінансово-економічний стан.
Зростання цін на електроенергію найбільш негативно впливає на
діяльність сільськогосподарських підприємств, які здійснюють полив
сільськогосподарських культур, оскільки в послугах водогосподарських
організацій з подачі води на зрошення, вартість електроенергії становить
77%, що суттєво впливає на об’єми поливу та стабільність виробництва
продукції на зрошуваних землях.
Різниця в тарифах на електричну енергію для споживачів 1-го і 2-го
класів складає близько 15%. Отримуючи більш неякісну електичну енергію,
через

низьку

якість

енергетичних

мереж,

сільськогосподарські

товаровиробники вимушені значно переплачувати за неї. Таким чином,через
високу вартість електроенергії, вимиваються кошти сільськогосподарських
підприємств, які могли б бути використані для відновлення зрошувальних
систем.
Важливим

напрямом

зменшення

фінансового

навантаження

на

водогосподарський і сільськогосподарський комплекс могло б стати рішення
НКРЕКП про внесення змін до Постанови КМУ від 13.08.1998 року № 1052
«Про Порядок визначення класів споживачів» в частині віднесення
сільськогосподарських підприємств і водогосподарських організацій до
споживачів 1 класу, або рішення КМУ про відміну визначення класів
споживачів.
Значне здорожчення елекричної енергії призводить до негативних
наслідків: вимивання обігових коштів, скорочення площ поливу, спрощення
технологій виробництва сільськогосподарської продукції та скорочення
робочих місць в сільській місцевості.
2.6 Стан використання зрошуваних земель
Дослідження стану зрошуваних земель проводилося на основі даних
наданих

Херсонським

Держводагенством,

ОУВР,

Херсонською

профільними

науковими

ОДА,

Мінагрополітики,

установами,

земле-

водокористувачами через те, що статистична інформація про стан
використання

меліорованих

землях

документами Держстату.
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передбачена

розпорядчими

Рис.2.27. Розподіл меліорованих земель по зрошувальних системах,
тис. га.
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР [83].

В даний час в області налічується 426,8 тис.га зрошуваних земель, у
тому числі від державних зрошувальних систем – 384,5 тис.га, з них від
Каховської зрошувальної системи – 243,1 тис.га, від зрошувальної системи
Північно-Кримського каналу – 101,7 тис.га, від Інгулецької зрошувальної
системи – 18,2 тис.га, інші міжгосподарські державні системи – 21,5 тис. га
та зрошувальні системи місцевого значення – 42,3 тис.га. (рис. 2.27).
Зрошення - є одним з основних факторів інтенсифікації землеробства в
районах із недостатнім і нестійким природним зволоженням [34].
Завдяки спільним зусиллям Держводагенства, Херсонської ОДА,
Херсонського ОУВР і сільськогосподарських товаровиробників, в області
збережена зрошувальна мережа, більшість з якої знаходиться в задовільному
технічному стані та в змозі забезпечувати подачу води на заплановані площі
поливу.
В той же час, при реформуванні аграрного сектору економіки,
зрошувані землі були розпайовані без врахування технологічних
особливостей необхідності використання широкозахватної дощувальної
техніки єдиним водно-меліоративним комплексом. Як наслідок, зрошувані
масиви землі від однієї насосної станції були подрібнені на 350-400 окремих
паїв, власники яких почали їх використовувати на свій розсуд, без
врахування раніше розроблених систем землекористування. Кожне поле, яке
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зрошується дощувальною машиною «Фрегат», як правило, поділене на 15-20
власників земельних паїв, частина з яких використовують зрошувані землі на
свій розсуд.
Подрібнення зрошуваних земель на сотні окремих ділянок знищувало
саму ідеологію використання широкозахватних дощувальних машин на
земельних ділянках єдиним ВМК і, таким чином, значна частина
внутрішньогосподарських систем та дощувальної техніки фактично
залишалася без господаря або була частково зруйнована.
На більшості земельних ділянок вдалося консолідувати зрошувані
землі в потужні зрошувальні масиви і передати їх в оренду. Вони в повному
обсязі використовуються за призначенням та задіяні в технологічному
процесі для поливу сільськогосподарських культур.
Завдяки проведеній роботі, вдалося зберегти левову частку
меліорованих земель і, як результат, Херсонщина використовує наявний
зрошуваний клин у декілька разів краще, ніж сусідні області (рис.2.28).
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Рис. 2.28. Порівняльна характеристика використання зрошуваних
земель по Україні за 2013 рік, у поливному режимі, тис.га
Джерело: розроблено на основі даних Держводагенства

Характерною ознакою зрошення в області є переважне використання
дощування, як одного з основних способів поливу.
Зрошувані землі в області використовуються в основному для
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вирощування зернових, технічних, овоче-баштанних, кормових культур та
багаторчних насаджень.

Рис. 2.29. Динаміка
Херсонській області, тис.га.

використання

зрошуваних

земель

в

Джерело: Херсонська ОДА [58].

Враховуючи складні погодні, фінансові та техніко-технологічні умови
забезпечення
меліоративних
робіт,
земле-водокористувачам
і
водогосподарським організаціям вдалося зберегти позитивну динаміку
останніх років і об’єми поливу сільськогосподарських культур. Так, у 2015
році, з наявних 426,8 тис. га зрошуваних земель фактично полито 292,2
тис.га, що на 400 га більше аналогічного періоду минулого року (рис. 2.29).

Рис. 2.30. Стан використання зрошуваних систем у Херсонській
області
Джерело: розроблено за даними Держводагенства.
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На основі досліджень встановлено, що найвищий рівень використання
має Каховська зрошувальна система, найнижчий рівень використання – на
Інгулецькій зрошувальній системі (рис. 2.30).
За результатами інвентаризації 2015 року встановлено, що найвища
ефективність використання меліорованих земель, які знаходяться в режимі
оренди, у сільськогосподарських товаровиробників Херсонської області.
Термін оренди зрошуваних земель складає до 10 років, а термін окупності
інвестицій, вкладених у реалізацію інвестиційних проектів по відновленню
інженерної інфраструктури зрошувальних систем, може складати 7-12 років,
в залежності від обсягів залучених інвестицій і ефективності ведення
сільськогосподарського виробництва. Тому, збільшення термінів оренди
меліорованих земель до 15 років є одним з ключових напрямів залучення
інвестицій для реалізації інвестиційних проектів по реконструкції та
модернізації зрошувальних систем.
Таблиця 2.12

Інформація про стан використання зрошуваних земель, в розрізі
районів Херсонської області, тис. га.

без поливу

як поливні
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як поливні

без поливу

як поливні

без поливу

1
Бериславський
2
Білозерський
3
В.Лепетиський
4
В.Олександрівський
5
В.Рогачицький
6
Генічеський
7
Голопристанський
8
Горностаївський
9
Іванівський
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Новотроїцький
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Чаплинський
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м. Н.Каховка
19
Дніпровський
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Всього по області:

як поливні

Область, район

без поливу

№
п/п

в тому числі землі використовується у режимі, тис.га
приватної
державної
оренди
інші
власності
власності

в поливному
режимі

Використання
земель, всього
тис.га

3,5
1,5
0,5
0,0
0,0
21,9
9,7
16,7
15,3
9,0
58,8
1,7
0,6
53,6
8,7
3,1
37,7
1,8
0,1
0,0
244,3

4,0
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0,0
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0,0
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11,7
0,0
4,0
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3,5
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0,0
0,0
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0,0
0,0
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4,0
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1,1
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0,0
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0,0
0,0
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71,8

0,0
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0,0
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0,0
0,0
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0,3
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0,0
0,0
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0,0
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0,1
0,0
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3,9
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0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
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22,4
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4,4
0,0
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0,8
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0,1
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0,0
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0,0
9,9
0,0
0,0
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1,7
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
0,2
0,2
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Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР [83].
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Найбільші площі зрошуваних земель, які використовують державні
зрошувальні системи, знаходяться у господарствах Новотроїцького (72,7 тис.га),
Каховського (58,9 тис.га) та Чаплинського (49,4 тис.га) районів, проте частина з
цих земель не поливається (табл. 2.12).
Найменші площі зрошуваних земель знаходяться у господарствах
Великоолександрівського (1,0 тис.га) та Нижньосірогозького

(1,7 тис.га),

районів.
Найвищий рівень використання меліорованих земель у господарствах
Каховського, Горностаївського районів та м. Н.Каховка.
Найнижчий рівень використання зрошуваних земель у господарствах
Великоолександрівського та Великорогачицького районів.
Важливим напрямом зрошуваного землеробства є застосування
водозберігаючих технологій і новітніх технологій поливу, які за рахунок
оптимізації витрат забезпечують економію ресурсів, зменшують екологічне
навантаження на агрофітоценози. Таким вимогам відповідають різні способи
мікрозрошення: краплинне, підкронове, надкронове та внутрішньоґрунтове.
Вагомою перевагою краплинного зрошення є можливість проведення
поливів відповідно до водоспоживання рослин, за окремими фазами росту і
розвитку з мінімальними витратами поливної води [6].

Рис. 2.31. Динаміка зростання площ крапельного зрошення в
Херсонській області за період 2010 2015 рр., тис. га
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР [83].
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Протягом останніх пяти років, на Херсонщині найвищі темпи
будівництва крапельного зрошення і найбільші земельні площі зайняті під
цим видом поливу. Так, за п’ять останніх років площі краплинного зрошення,
збільшилися у порівнянні з 2010 роком на 22,2 тис.га та досягли 42,2 тис.га
(риc. 2.32).
Найбільші площі земель під краплинним зрошенням розташовані на
Інгулецькому зрошуваному масиві і складають 3,934 тис.га. Найменші площі
земель під краплинним зрошенням знаходяться на Правобережному
зрошувальному масиві і складають 1,885 тис.га.

Рис. 2.32. Фрагмент капельного зрошення помідорів
Джерело: фото

При краплинному зрошуванні вода найчастіше подається з добривами,
безпосередньо до коріння рослин, вкладеними в землю поліетиленовими
трубками (рис. 2.32). Витрати води при такому способі скорочуються в 2-3
рази, попереджується іригаційна ерозія та замулювання ґрунту. Крапельне
зрошування вимагає на початковому етапі в 1,5-2,0 раза більших витрат у
порівнянні з традиційними зрошувальними системами. Однак, цей вид
зрошування дає змогу одержати значно більший економічний ефект: значно
підвищується урожайність, скорочуються витрати праці, водних ресурсів,
мінеральних добрив, багатьох матеріально-технічних засобів – металу, труб і
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бетону. Враховуючи актуальність та собівартість зрошувальної меліорації,
значна частина невеликих фермерських господарств і господарств населення,
активно впроваджують саме крапельне зрошення при вирощуванні овочів і
фруктів. Тому, такий спосіб поливу має гарну перспективу розвитку в
регіоні.
За даними досліджень встановлено, що проектні потужності мережі
магістральних і розподільчих каналів значно перевищують рівень їх
використання, тому при прийнятті рішення про реконструкцію та технічне
переоснащення, необхідно буде вирішувати не тільки питання відновлення, а
і розширення зрошувальних систем до екологічно і економічно
обґрунтованих параметрів.
2.7 Стан розвитку сільськогосподарського виробництва
На думку експертів ІРАР, сільське господарство області - головний
стратегічний ресурс забезпечення економічної і соціальної стабільності в
регіоні.
За даними Держстату, Херсонська область у 2015 році зайняла 9 місце
по країні у виробництві валової продукції сільського господарства, з часткою
у 4,5% від загального виробництва. Збільшення валової продукції сільського
господарства до рівня 2014 року становить 113,3%, в т.ч. рослинництва 120,8%, тваринництва - 88,5%.
Протягом останніх чотирьох років спостерігається зростання рівня
продуктивності праці в області (рис. 2.33) [63]. Зростання продуктивності
праці
відбувається
завдяки
підвищенню
ефективності
сільськогосподарського
виробництва,
впровадженню
сучасних
ресурсозберігаючих технологій, шляхом збільшення виробництва продукції
на одиницю робочого часу.
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Рис. 2.33. Продуктивність праці
підприємствах, тис. грн. на 1 працівника

2013

2014
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в с.г. підприємствах

в

сільськогосподарських

Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].
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У тваринництві, порівняно з рослинництвом, вища продуктивність
праці, тому що воно посідає в сільськогосподарському виробництві місце
своєрідної «переробної» галузі, яка переробляє продукцію рослинництва на
готові харчові продукти і сировину.
В цілому, в рослинництві порівняно не високий рівень продуктивності
праці. За останні десятиліття, це пояснюється зміною форми власності у
сільськогосподарському

виробництві,

структурною

перебудовою,

що

призвело до руйнування великих майнових комплексів та здрібнення
виробництва, істотного спаду рівня інтенсифікації галузі та невисокої
ефективності використання зрошуваних земель і, як наслідок - до зниження
виробництва сільськогосподарської продукції.
В даний час, в області зберігається негативна динаміка зменшення
виробництва валової продукції тваринництва. Так, у порівнянні з 1990 роком,
виробництво продукції тваринництва зменшено більше, ніж у два рази
(рис. 2.34).
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Рис. 2.34. Динаміка структури валової продукції сільського
господарства, %
Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].

Основними факторами, які негативно впливають на стан тваринництва
є: втрата ринків збуту, низькі закупівельні ціни, зменшення попиту на
продукцію, диспаритет цін, низька рентабельність галузі, відсутність
державної підтримки і, як результат,

постійне зменшення поголів’я

сільськогосподарських тварин.
У 2015 році виробництво валової продукції сільського господарства на
території області склало 10836,1 млн.грн., що на 5% більше аналогічного
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періоду 2014 року. У 2015 році продукції рослинництва вироблено на 10,2%
більше, а продукції тваринництва на 10,4% менше у порівнянні з 2014 роком.
У

структурі

сільськогосподарського

виробництва,

частка

сільськогосподарських підприємств у 2015 році склала 53%, а господарств
населення - 47%.
Вперше за останні вісім років сільськогосподарські підприємства
виробили валової продукції на 658 млн.грн. більше, ніж господарства
населення, зокрема, завдяки вирощуванню високорентабельних культур, в
т.ч. на зрошуваних землях (рис. 2.35).
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Рис. 2.35. Динаміка структури виробництва валової продукції
сільського господарства, млн. грн.
Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].

Разом

з

тим

в

області,

частка

господарств

населення

у

сільськогосподарському виробництві є значною. За даними Держстату,
господарства населення у 2015 році виробили 44,7% всієї рослинницької
продукції, а у тваринництві ця частка склала 53,3%.
Не дивлячись на те, що Херсонська область дещо перевершила валове
виробництво 1990 року, можна стверджувати, що за 25 років, господарства
населення майже вдвічі збільшили виробництво основних видів продукції,
при цьому суттєво змінилась структура посівних площ та спеціалізація
підприємств і області в цілому. В той же час, сільськогосподарські
підприємства значно знизили виробництво валової продукції сільського
господарства через помилки при реформуванні АПК, втрату ринків збуту
продукції,

нестабільність

фінансового

технологічного забезпечення.
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стану

та

недостатнє

техніко-

Особливо важливе значення в даних кліматичних умовах має
оптимальна структура посівних площ. Проектування зрошувальних систем
здійснювали під конкретну структуру посівних площ із часткою зернових
культур 40-45%, із них 55-60% – озимі зернові; кормові – 35-40%, в тому
числі багаторічні трави 50-60%, а на площах, що залишилися, вирощували
овочеві, технічні та інші культури. За такої структури посівних площ було
забезпечено гарантований рівень врожайності всіх культур, зрошувальна вода
і

техніка

використовували

рівномірно

протягом

поливного

сезону,

стабілізувалася і покращувалася родючість ґрунтів [87].
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Рис.
2.36.
Структура
посівних
сільськогосподарських культур у 1990 році, тис. га.

площ

основних

Джерело: розроблено на основі даних Мінагрополітики за 1990 рік.

У 1990 році структура посівних площ в області мала більш оптимальні
значення, в порівнянні з 2015 роком, при цьому зернові та кормові культури
займали 51% та 35% відповідно, технічні культури - майже 1%, а картопля і
овоче-баштанні культури займали 0,05% (рис. 2.36).
Це давало можливість сільськогосподарським товаровиробникам
оптимально

використовувати

земельні

і

водні

ресурси,

рівномірно

завантажувати дощувальну техніку протягом всього сезону і отримувати
значні валові збори основних сільськогосподарських культур, в т.ч. зернових
та кормових культур, а це позитивно впливало на ефективність виробництва
продукції.
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2.37.
Структура
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Джерело: розроблено на основі даних Мінагрополітики за 2015 рік.

Аналіз існуючої структури посівних площ в області свідчить про те, що
за останні два десятиліття суттєво зменшилися посіви кормових культур і
особливо багаторічних трав, з 35% у 1990 році до 5% у 2015 році, що
негативно впливає на збереження ґрунтів та рівень урожайності основних
сільськогосподарських культур (рис. 2.37).
Крім того, у Херсонській області суттєво збільшилися площі
вирощування технічних культур і особливо соняшнику (більш, ніж у 4 рази у
порівнянні з 1995 роком), а це виснажує ґрунт і негативно впливає на його
якість.
Ситуацію щодо нинішньої структури посівних площ на зрошуваних
землях представлено у таблиці (табл. 2.13).
Дослідження Інституту зрошуваного землеробства НААН свідчать про
те, що раціональна структура посівних площ на зрошуваних землях має
забезпечувати гарантоване виробництво зернових культур, овочів, картоплі
та іншої продукції в запланованих обсягах.
При цьому, ці культури мають бути кращими попередниками для
послідуючих посівів, створюючи сприятливий агрофон для постійного
підвищення урожайності. Застосування оптимальних сівозмін та сучасних
ресурсо-

та

енергозберігаючих

технологій
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дозволяє

ефективно

використовувати матеріально-технічні ресурси та економити на мінеральних
та органічних добривах до 30% фінансових ресурсів.
Таблиця 2.13

Структура посівних площ сільськогосподарських культур в усіх
категоріях господарств на поливних землях у 2015 році по
Херсонській області, тис.га.
Всі категорії господарств
Структура

% в структурі
посівних площ

2015 рік

291,7
100,00
Поливні землі
282,8
96,95
Вся посівна площа
98,4
33,74
Зернові - всього
53,8
18,45
озимі на зерно
з них: пшениця
42,0
14,40
0,27
0,8
жито
11,0
3,79
ячмінь
44,6
15,29
ярі зернові і зернобобові
12,5
4,29
з них: ячмінь
1,5
0,51
пшениця
7,4
2,54
рис
20,9
7,16
кукурудза на зерно
2,3
0,79
інші зернові та зернобобові
129,3
44,33
Технічні - всього
29,4
10,09
соняшник
6,4
2,18
ріпак
92,1
31,57
соя
0,27
0,8
гірчиця
0,6
0,20
інші технічні
Картопля, овочі, баштанні –
43,4
14,89
всього
Картопля
12,0
4,12
26,4
9,06
Овочі
5,0
1,71
Баштанні
11,6
3,99
Кормові - всього
з них: кукурудза на силос
2,0
0,67
багаторічні трави
5,3
1,83
2,6
0,89
однорічні трави
1,7
0,60
інші кормові
Крім того, багаторічні
9,6
3,29
насадження
Джерело: розроблено на основі даних Мінагрополітики.
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При цьому, ці культури мають бути кращими попередниками для
послідуючих посівів, створюючи сприятливий агрофон для постійного
підвищення урожайності. Застосування оптимальних сівозмін та сучасних
ресурсо-

та

енергозберігаючих

технологій

дозволяє

ефективно

використовувати матеріально-технічні ресурси та економити на мінеральних
та органічних добривах до 30% фінансових ресурсів.
Дослідження сівозмін, які використовувалися у 2015 році на поливних
землях

Херсонщини

показали,

що

структура

посівних

площ

сільськогосподарських культур у більшості випадків не відповідала
встановленим

нормативам

оптимального

співвідношення

культур

в

сівозмінах, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №164
від 11 лютого 2012 року «Про затвердження нормативів оптимального
співвідношення

культур

в

сівозмінах

в

різних

природно-

сільськогосподарських регіонах» [92].
Аналіз таблиці 2.13 свідчить, що в сівозмінах суттєво порушені
нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах по зернових
та зернобобових культурах, які можна розширювати, по технічних культурах
– які необхідно зменшувати, по кормових культурах і багаторічних травах –
площі яких необхідно збільшити у рази.
Аналіз структури посівних площ показує, що починаючи з 90-х років
минулого століття, в області відбулося неконтрольоване і небезпечне, з
екологічної точки зору, скорочення посівних площ кормових культур
(багаторічних трав) та значне розширення на цих площах посівів соняшнику.
Дослідження показали, що протягом останніх десятиліть більшість
земле-водокористувачів, які працюють на меліорованих землях, з метою
отримання максимальної рентабельності, необґрунтовано розширюють
посівні площі соняшнику за рахунок інших культур в сівозміні, не
враховують еколого-меліоративний стан ґрунтів та потужності гідромодуля і,
як наслідок, відбувається різке зростання водоподачі на 20-40% більше від
проектного та зростання гідромодуля з 0,65-0,7 до 0,8-0,9 [93]. В такі пікові
періоди в рази зростає навантаження на меліоративні мережі, НСО і
дощувальні машини.
Дослідження наукових установ свідчать про те, що зростання площ під
соняшником обумовлює зниження урожайності послідуючих культур у
136

сівозміні до 30-40%, ускладнює фіто-санітарну ситуацію, погіршує водний та
поживний баланс ґрунту, при цьому ніхто з орендарів не відповідає за якість
ґрунту на земельній ділянці, яка була передана у користування, на момент
закінчення терміну оренди.
Такі перекоси в структурі посівних площ призводять до неефективного
використання водних і земельних ресурсів, недополиву в цей період інших
культур в сівозміні і, як результат – низький загальний валовий збір інших
сільськогосподарських культур та нестабільний фінансовий стан значної
частини земле-водокористувачів.
Порушення структури посівних площ, технологій вирощування
сільськогосподарських

культур,

пояснюється

вкрай

низьким

рівнем

фінансового, техніко-технологічного та ресурсного забезпечення технологій
вирощування культур, що призводить до їх спрощення, примітивізації та
недобору урожаю.
У зв'язку з цим, у зрошуваних сівозмінах регіону необхідно
оптимізувати площі посівів соняшнику, замінюючи його посівами інших
культур. Зниження площ посіву технічних культур можна досягти за рахунок
збільшення питомої ваги зернових культур до оптимальних меж у сівозміні
(до 40-82%), збільшення посівів озимої пшениці і кукурудзи на зерно.
Аналізуючи динаміку виробництва основних сільськогосподарських
культур, можна зробити висновки, що у порівнянні з 1990 роком в області
суттєво змінилася структура виробництва сільськогосподарської продукції.
Так, виробництво сої збільшилось майже у 19 разів, соняшнику - більше як у
5 раз, овочів - майже у 3 рази, картоплі - більше як на 30% (табл.2.14).
Таблиця 2.14

Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур
за період з 1990-2015рр. (тис.тонн)
Вид культури
Зернові і
зернобобові
культури
Соняшник
Соя
Картопля
Овочі
Баштанні культури
Плоди та ягоди
Виноград

1990
рік

1995
рік

2000
рік

2005
рік

2010
рік

2011
рік

2012
рік

2013
рік

2014
рік

2015
рік

2792,4

1771,8

1166,3

1539,3

1514,8

2481,1

1055,2

1686,4

2156,2

2621,9

95,6
16,0
210,2
423,4
219,4
86,5
68,3

114,8
3,9
212,4
277,3
109,6
31,3
38,6

154,8
22,0
295,2
421,5
116,7
65,3
26,3

288,6
152,3
206,8
526,1
147,4
58,8
36,1

360,5
259,8
249,6
841,5
382,5
58,8
29,3

418,0
282,8
263,2
1123,8
334,1
87,7
51,3

296,1
269,7
276,1
1287,7
377,4
80,0
39,5

356,9
300,6
272,5
1161,2
348,7
82,1
62,6

272,3
310,1
278,7
1282,3
266,2
75,2
54,0

486,5
305,4
287,2
1251,5
222,9
64,7
36,9

Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].
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Херсонська область має великий потенціал виробництва зернових і
зернобобових культур. За оцінками експертів, за умови відновлення і
ефективного використання меліорованих земель, збільшення посівних площ
зернових і зернобобових культур на зрошувальних землях, впровадження
сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій виробництва та
дотримання

оптимальної

технології

виробництва,

можна

збільшити

виробництво зернових і зернобобових культур у 1,5 рази.
Значні щорічні коливання валового збору зернових і зернобобових
(від 1,1 до 2,8 млн. тонн) є наслідком посушливості клімату, недостатніх
обсягів зрошення та неефективної структури посівних площ, в т.ч. на
зрошуваних землях (рис. 2.38).
3000

2792,4

2621,9

2481,1

2500

2156,2

2000

1771,8

1539,3

1500

1686,4
1514,8

1000

1166,3

1055,2
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0
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2000
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Зернові і зернобобові культури

Рис. 2.38. Динаміка виробництва зернових і зернобобових культур
в Херсонській області за період 1990-2015 рр., тис. тонн
Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].

Важливим

критерієм

ефективності

виробництва

продукції

на

зрошуваних землях є урожайність сільськогосподарських культур (табл.
2.12.). Аналіз таблиці 2.15. свідчить, що за останні 3 роки урожайність
основних сільськогосподарських культур на зрошуваних землях в декілька
разів вища, ніж на богарних.
Недостатньо уваги в регіоні приділяється вирощуванню зернових
культур на зрошуваних землях, хоча урожайність цих культур на зрошуваних
землях перевищує урожайність зернових на богарних землях у 2-3 рази
(рис. 2.39).

138

Таблиця 2.15

Урожайність сільськогосподарських культур по всіх категоріях
господарств у 2013-2015 рр. по Херсонській області, ц/га
Назва с/г культур
Зернові - всього
Озимі на зерно
з них:
Пшениця
Жито
Ячмінь
Ярі зернові і зернобобові
з них:
Ячмінь
Пшениця
Кукурудза на зерно
Інші зернові та
зернобобові

2013 рік
на
на
богарі
зрошенні
17,7
55,4
18,4
40,0

2014 рік
на
на
богарі
зрошенні
25,5
49,5
27,2
44,5

2015 рік
на
на
богарі
зрошенні
29,9
61,0
31,9
64,0

18,4
7,9
18,8
16,3

39,9
48,0
41,2
67,7

27,9
10,7
24,0
20,5

45,9
30,0
38,0
55,4

32,4
17,7
29,3
23,6

66,5
47,5
47,8
57,2

12,6
10,0
37,7

23,7
15,7
89,8

20,7
13,3
32,4

32,6
58,0
72,7

23,4
24,1
29,9

32,2
43,5
79,9

18,7

10,5

15,2

19,8

18,4

18,7
30,6

15,0
13,3

26,1
33,7

126,9
305,1
141,1

88,1
189,8
68,8

132,9
315,8
151,2

282,7

127,8

282,7

14,5

Соняшник
Соя

11,2
18,0

Картопля
Овочі
Баштанні

82,9
168,5
102,5

з них:
Кукурудза на силос

169,7

Технічні культури
21,8
8,0
34,5
17,5
Картопля, овочі, баштанні
103,6
84,5
280,6
190,5
158,8
83,1
Кормові культури
280,5

17,5

Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].

Рис. 2.39. Порівняння урожайності зернових культур за період з
2013 по 2015 рік в залежності від умов вирощування (на богарі та на
зрошенні)
Джерело: розроблено на основі узагальнених даних Херсонської ОДА.
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Майже протягом всього досліджуваного періоду виробництво зернових
культур є високорентабельним, тому необхідно розширювати площі посіву
цих культур на зрошуваних землях.
В останні роки в області значно збільшилося виробництво та
урожайність

сої на зрошуваних землях (рис. 2.40). Ефективність

виробництва цієї культури на меліорованих землях дуже висока, тому її
виробництво викликає велику зацікавленість у виробників. Проте, при
розробці структури посівних площ, необхідно враховувати потужність
гідромодуля, а також те, що соя це теплолюбна і вологолюбна культура, яка
за період вегетації засвоює в 4-5 разів більше води, ніж пшениця.
За даними Експрес випуску Головного управління Держстату № 57 від
04.04.2016 року, прибуток від реалізації продукції рослинництва у 2015 році
склав 3,3 млрд. грн.
Рівень рентабельності рослинництва за цей період склав 61,4%, що
більше аналогічного періоду 2014 року на 34,8% [95].

Рис. 2.40. Порівняння урожайності сої за період з 2013 по 2015 рік в
залежності від умов вирощування (на богарі та на зрошенні)
Джерело: розроблено на основі узагальнених даних Херсонської ОДА.
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Херсонщина, завдяки ефективному використанню земельних ресурсів,
зрошенню та застосуванню сучасних технологій виробництва продукції,
може

нарощувати

та

значно

збільшити

валове

виробництво

сільськогосподарської продукції, забезпечуючи тим самим зростаючу власну
потребу у сільськогосподарський продукції, а також експортувати продукцію
в інші країни.
В результаті досліджень встановлено, що без відновлення та
розширення меліорованих земель в зоні Південного Степу, неможливо
забезпечити гарантоване виробництво сільськогосподарської продукції у
цьому регіоні, а отже і високий та сталий соціально-економічний розвиток
області.
Необхідно на державному рівні розробити заходи з упорядкування
структури посівних площ та прийняти міри з покращення ресурсного
забезпечення

сільськогосподарських

товаровиробників

на

зрошуваних

землях.
На даному етапі розвитку, необхідна більш чітка державна політика з
підтримки сільськогосподарських товаровиробників та водогосподарських
організацій в частині, надання пільгових довгострокових кредитів, частковій
компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, часткової
компенсації вартості електроенергії, частковій компенсації вартості техніки і
обладнання та надання техніки і обладнання в фінансовий лізинг.
Дослідження показали, що сільськогосподарським товаровиробникам,
які використовують меліоративні системи і, відповідно, отримують більше
продукції, значно важче, дорожче і ризикованіше вести бізнес на
меліорованих землях, ніж тим, хто займається виробництвом продукції на
богарних землях.
Виробництво

продукції

сільськогосподарських

на

зрошуваних

виробників

високої

землях
культури

потребує

від

землеробства,

впровадження сучасних ресурсо- і енергозберігаючих технологій та техніки,
оптимальних доз мінеральних добрив і хімічних меліорантів та значних
фінансових ресурсів на утримання та ремонт меліоративних систем,
дощувальних машин, НСО, попередню оплату вартості електроенергії, спецводокористування і за подачу води до точок водовиділу.
Сільськогосподарські підприємства, які використовують зрошувані
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землі, повинні мати стабільний фінансовий стан протягом всього поливного
періоду та ефективно управляти ризиками, які виникають в процесі
виробництва, зберігання та реалізації продукції.
Тому, в даних умовах господарювання, використання зрошувальних
систем в регіоні, можуть собі дозволити лише великі та високорентабельні
підприємства.
Потрібна нова державна політика використання водних ресурсів, яка б
забезпечила рівний доступ та ефективне використання води для всіх
суб’єктів господарювання.
Дослідженнями встановлено, що завдяки використанню зрошуваних
земель в області зростає продуктивність праці (рис. 2.33), урожайність
(табл. 2.16) та валовий збір (табл. 2.14) основних сільськогосподарських
культур.
За результатами аналізу встановлено, що в Херсонській області
найвища в Україні ефективність використання меліорованих земель. За
останніх 5 років в області стабілізувалися площі поливу.
Таблиця 2.16

Урожайність основних сільськогосподарських культур
в Херсонській області, ц/га.
сільськогосподарські культури
зернові
та
Рік
насіння
зернобобові
картопля
овочі
соняшнику
культури
2010
22,1
12,3
103,5
193,9
2011
32,4
12,9
109,7
239,8
2012
18,2
8,3
106,9
287,6
2013
22,2
12,1
100,1
272,1
2014
28,3
8,7
112,4
288,8
2015
33,6
16,2
121,4
301,4
Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].

плоди та
ягоди
74,5
106,9
101,1
103,5
96,6
85,2

Так, у 2015 році фактично полито 292,2 тис.га, що більше показників
2014 року на 400 га. Кратність поливу сільськогосподарських культур в
Херсонській області у 2015 році склала 5,4 рази, в т.ч. сої – 9,2 рази, овочебаштанних культур – 5,2 рази, кукурудзи на зерно – 5,1 рази, багаторічних
насаджень – 4,2 рази, овочів – 3,4 рази, кукурудзи на силос – 3,3 рази,
зернових – 2,5 рази, багаторічних трав – 2,2 рази [83].
По групах культур найбільша площа гектарополивів припадає на
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технічні культури 1012,6 тис.га/полив, овоче-баштанні 259,8 тис.га/полив та
зернові культури 233,0 тис.га/полив. Дослідженнями встановлені недостатні
об’єми поливу зернових і кормових культур і, як результат – недобір урожаю
та нестабільний фінансовий стан сільськогосподарських товаровиробників.
(табл. 2.17).
Не дивлячись на дефіцит водних ресурсів в регіоні, в області висока
водоємність виробництва сільськогосподарської продукції.
Найбільші витрати водних ресурсів на 1 центнер готової продукції
пішли на виробництво рису - 468 м3, сої - 133 м3, соняшнику - 75 м3 та
кукурудзи на зерно - 42 м3.
Найменші витрати води на 1 центнер готової продукції пішли на
виробництво кукурудзи на силос - 7 м3, овочів і багаторічних трав - по 9 м3 та
озимої пшениці - 14 м3.
Таблиця 2.17

Аналіз проведення поливів сільськогосподарських культурах в
Херсонській області за 2015 рік
Полито, тис. га
№
п/п
1

2

3
4

5

Зрошув.
норма,
м3/га

Витрати
води м3
на 1 ц
продук.

780
2850
31287

14
42
468

1540
4400

75
133

2450

9

Назва культури

Фізична
площа

Гектарополиви

Зернові, усього
у т.ч. озима пшениця
кукурудза на зерно
рис
Технічні, усього
у т.ч. соняшник
соя
Овоче-баштанні
у т.ч. овочі
Кормові, усього
у т.ч. кукурудза на силос і
зелений корм
багаторічні трави
Багаторічні насадження
Джерело: [83]

94,5
37,4
22,1
7,6
125,5
20,7
101,7
49,6
47,3
16,8

233,0
46,3
111,8
7,6
1012,6
46,7
936,3
259,8
161,2
39,2

4,4

14,3

1630

7

8,6
5,8

19,2
24,1

1450
2480

9
21

Нами встановлена роль зрошуваних земель у валовому виробництві
основних видів сільськогосподарських культур. Частка валового
виробництва продукції, вирощеної на зрошуваних земель, до всієї валової
продукції рослинництва по групах сільськогосподарських культур складає:
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- по сої –95%;
- по кукурудзі на зерно – 95%;
- по овочевим – 80%;
- по картоплі – 73%;
- по соняшнику – 24%;
- по пшениці – 17%;
- по ячменю – 9%.
Нами порахована економічна ефективність виробництва основних
видів сільськогосподарських культур на зрошуваних землях при вартості
зрошення 1.2 грн./м 3, при нормі зрошення 4000м3/га (табл. 2.18).
Таблиця 2.18

грн./га

% до
загальних

11,0
4,2
3,5
6,0

33560
26470
21530
19220

6960
6960
6960
6960

21
26
32
36

Ціна
реаліз
ації,
грн./т

Вартість
валової
продукції,
грн../т

Рентабельність, %

Кукурудза на зерно
Соя
Соняшник
Пшениця озима

Проектна
урожайність

Культура

В тому числі на
зрошення

Загальнотехнічні
витрати
грн./га

Прибуток,
грн./га

Економічна ефективність вирощування основних
сільськогосподарських культур на зрошуваних землях

4550
11150
10200
4585

50050
46830
35700
27510

16490
20360
14170
8290

49
77
66
43

Джерело: розраховано на основі узагальнення середньостатистичних даних по
області.

Рис. 2.41. Рівень рентабельності виробництва основних видів
продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах у 2015
році, %
Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].
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Дослідженнями встановлено, що найкращі умови окупності вкладених
інвестицій створюються при умові вирощування сої і насіння соняшнику.
Враховуючи рекомендації провідних наукових установ, посіви соняшнику в
області потрібно скорочувати до науково-обґрунтованих нормативів.
Формування високого рівня рентабельності основних зернових культур
на рівні 41-46% свідчить про те, що ці культури мають потенційно високий
рівень прибутковості і добру перспективу для розширення площ, при
удосконаленні структури посівних площ.
За даними Держстату [63], високий рівень рентабельності виробництва
основних

видів

підприємствах

продукції

свідчить

про

рослинництва
високу

у

сільськогосподарських

ефективність

і

рентабельність

виробництва основних видів сільськогосподарських культур у 2015 році
(рис. 2.41).
За

даними

Держстату

[95]

встановлено,

що

у

2015

році

сільськогосподарські підприємства області отримали прибутку 3,4 млрд. грн.,
проти 1,4 млрд. грн. у 2014 році (табл. 2.19). Прибутки у рослинництві склали
3,3 млрд.грн., рівень рентабельності рослинництва склав 61,4% проти 26,6%
у 2014 році.
Таблиця 2.19

Основні економічні результати виробництва підприємствами
продукції рослинництва у 2015 році
Вид продукції

Продукція сільського
господарства і послуги
Рослинництво і
тваринництво
Рослинництво

Чистий дохід
від реалізації
с.г.
продукції,
млн.грн

Фінансовий
результат від
реалізації с.г.
продукції,
млн.грн

9550,1

3408,2

55,5

27,5

9308,2

3341,8

56,0

27,9

8698,5

3310,3

61,4

26,6

Рівень
Рівень
рентабельності рентабельності
виробництва у виробництва у
2014 р., %
2015 р., %

Джерело: розроблено на основі узагальнення даних Держстату [63].

За попередніми даними Держстату, прибутки від реалізації продукції
рослинництва та тваринництва отримали 94,2% підприємств, проти 76,9% у
2014 році, при цьому, в середньому, на одне сільськогосподарське
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підприємство сума прибутків склала 9,2 млн. грн., проти 4,8 млн. грн. у 2014
році. Збитки від виробництва сільськогосподарської продукції отримали 5,8%
підприємств, проти 23,1% в 2014 році і склали, відповідно, 1,4 млн. грн. і
1,2 млн. грн.
В області порівняно висока ефективність виробництва продукції
рослинництва на зрошуваних землях, що створює передумови для залучення
інвестиційних ресурсів у відновлення зрошувальних систем. В той же час,
безсистемне використання зрошуваних земель призводить до погіршення
еколого-меліоративного стану, зниження родючості ґрунтів, зменшення
валового збору та прибутковості ведення аграрного бізнесу.
Кінцевий результат виробництва продукції на зрошуваних землях
суттєво

залежить

від

економічної

спроможності

водогосподарських

організацій своєчасно і в необхідних об’ємах подавати зрошувану воду.
2.8 Екологічні аспекти зрошення
Каховською гідрогеолого-меліоративною експедицією проводяться
систематичні

спостереження

за

станом

земель

Каховського,

Краснознам'янського, Інгулецького та Правобережного зрошуваних масивів.
За результатами моніторингу зрошуваних земель у Херсонській області
встановлено,

що:

7,2%

зрошуваних

земель

мають

сприятливий

меліоративний стан, 84,9% зрошуваних земель – задовільний та 7,9% –
незадовільний меліоративний стан (табл. 2.20) [83].
За результатами досліджень встановлено, що найбільші площі з
незадовільним меліоративним станом зрошуваних земель знаходиться в
господарствах Скадовського, Каланчацького, Новотроїцького, Білозерського
та Голопристанського районів.
З метою підвищення врожайності вирощуваних сільськогосподарських
культур на зрошуваних землях, необхідні першочергові заходи щодо
агрохімічної меліорації ґрунтів. Цього ж вимагають і ґрунти зі слабким
ступенем солонцюватості, загальна кількість яких в області складає близько
364,5 тис. га.
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Таблиця 2.20

Оцінка меліоративного стану зрошуваних земель у 2015 році

Наявність зрошуваних земель

Розподіл зрошуваних земель за меліоративним станом, тис. га

Задовільний

Незадовільний, всього

незадовільна глибина РГВ

незадовільний РГВ та
засоленість і солонцюватість

Білозерський

27,092

1,141

24,399

1,552

0,052

0

1,5

Бериславський

14,032

13,477

0,519

0,036

0

0

0,036

В.Олександрівський

1,205

1,205

0

0

0

0

0

Верхньорогачицький

2,709

0

2,709

0

0

0

0

Великолепетиський

6,59

0

6,59

0

0

0

0

Високопільський

0,143

0

0,094

0,049

0

0

0,049

Горностаївський

16,721

0

16,721

0

0

0

0

Генічеський

28,294

0

26,545

1,749

0,211

0,073

1,465

Голопристанський

33,971

0

29,966

4,005

0,488

0,552

2,965

Іванівський

19,767

0

18,707

1,06

0,035

0

1,025

Каланчацький

17,878

0

10,186

7,692

0,173

0,159

7,36

Каховський

59,426

0

58,328

1,098

0

0

1,098

Нижньосірогозький

2,829

0

2,776

0,053

0

0

0,053

Нововоронцовський

5,845

5,131

0,714

0

0

0

0

Новотроїцький

72,73

0

69,07

3,66

0,627

0,286

2,747

Скадовський

38,808

2,409

25,339

11,06

0,261

1,013

9,786

Олешківський

18,135

5,354

11,796

0,985

0,639

0,007

0,339

Чаплинський
Н.Каховський МВ

50,33

0

49,507

0,823

0,088

0

0,735

2,91

1,765

1,145

0

0

0

0

Райони

м.Херсон
Всього

незадовільна засоленість і
солонцюватість

Сприятливий

із них

6,430

0

6,399

0,031

0

0

0,031

425,845

30,482

361,510

33,853

2,574

2,090

29,189

Джерело: [83].

Для

врегулювання

проблемних

питань

пропонується

провести

комплекс заходів з поліпшення меліоративного стану зрошуваних земель
шляхом: проведення заходів з хімічної меліорації земель, ремонту КДМ,
проведення

промивних

поливів,

ліквідації

будівництва і перевлаштування КДМ (табл.2.21).
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фільтраційних

втрат

та

Таблиця 2.21

Перелік заходів з поліпшення меліоративного стану
зрошуваних земель в розрізі районів тис. га.

Ремонт КДМ

Капітальна промивка засолених
ґрунтів (промивні поливи)

Хімічна меліорація

Інші заходи (ліквідація
фільтраційних втрат тощо)

Будівництво і перевлаштування
КДМ

Заходи з поліпшення меліоративного стану
зрошуваних земель, тис. га

Білозерський

0

0

1,5

0,014

0,038

Бериславський

0

0

0,036

0

0

Великоолександрівський

0

0

0

0

0

Верхньорогачицький

0

0

0

0

0

Великолепетиський

0

0

0

0

0

Високопільський

0

0

0,049

0

0

Горностаївський

0

0

0

0

0

Генічеський

0

0

1,465

0

0,284

0,639

0,12

2,845

0,401

0

0

0

1,025

0,035

0

0,275

0,025

7,335

0,057

0

Каховський

0

0

1,098

0

0

Нижньосірогозький

0

0

0,053

0

0

Нововоронцовський

0

0

0

0

0

Новотроїцький

0

0

2,747

0,469

0,444

Скадовський

1,025

0,07

9,716

0,249

0

Олешківський

0

0

0,339

0,042

0,435

Чаплинський
Н.Каховський МВ

0

0

0,735

0,088

0

0

0

0

0

0

0

0

0,031

0

0

1,939

0,215

28,974

1,355

1,201

Райони

Голопристанський
Іванівський
Каланчацький

м.Херсон
Всього

Джерело: [83].

Колекторно-дренажна мережа, побудована у зоні дії зрошувальних
систем, має протяжність 3,2 тис. км, на ній споруджено 366 шт.
гідротехнічних споруд та 720 дренажних насосних станцій, в т. ч. 691
свердловина вертикального дренажу.
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В 2015 році скинуто всього зворотних вод 73,95 млн.м3, що на 13,67
млн.м3 більше, ніж у 2014 році [58]. В області обліковується 64 підприємства,
стічні та дренажні води яких скидаються в поверхневі водойми. У 2015 році
скинуто всього зворотних вод у поверхневі водні об’єкти – 69,28 млн.м3, що
на 13,3 млн. м3 більше, ніж у 2014 році, з них забруднених стічних вод –
0,153 млн.м3, нормативно-очищених – 22,82 млн.м3, в т.ч.:
- на спорудах біологічного очищення – 22,77 млн.м3;
- на спорудах фізико-хімічного очищення – 0,015 млн.м3;
- на спорудах механічного очищення – 0,041 млн.м3;
- нормативно (умовно) чистих без очищення – 46,3 млн.м3.
Обсяг скинутих зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у 2015 році в
порівнянні з 2014 роком збільшився на 13,3 млн.м3, при цьому обсяг
скинутих забруднених зворотних вод зменшився на1,02млн.м3, у порівнянні з
2014 роком [58].
Близько 33,0% забруднених стоків потрапило у водойми внаслідок
недостатнього очищення зворотних вод на очисних спорудах. Необхідно
зазначити, що наявна потужність очисних споруд 101,0 млн.м3 дозволяла
очистити забруднені зворотні води. Проте, нестача у більшості населених
пунктах централізованого водовідведення, низька якість очищення стічної
води, незадовільний стан функціонуючих очисних споруд, були основними
причинами скидання забруднених вод у поверхневі водойми.
Обсяги скинутих зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у
розрахунку на одну особу збільшилися у порівнянні з 2014 роком на 12,73
млн.м3.
Основними джерелами забруднених стічних вод є підприємства
житлово-комунального господарства, промисловості та агропромислового
комплексу. Очисні споруди і каналізаційні мережі більшості населених
пунктів не відповідають встановленим вимогам. Переважна більшість
обладнання та каналізаційної мережі відпрацювали амортизаційний термін та
підлягають

заміні.

Через

недосконалість

та

зношеність

систем

водовідведення, відбувається забруднення Дніпра, Азовського та Чорного
морів, очищеними та неочищеними стічними водами.
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Таблиця 2.22

Динаміка скидання забруднюючих речовин в стічні води
по Херсонській області за період 2009-2015 рр., тонн
Найменування

Рік

БСКПОВ
ХСК
Завислі речовини
Фосфати
Сухий залишок

2009
427
1850
338
82,15

2010
460
1866
374
86,35

2011
457
2068
360
87,69

2012
462
1924
212
71,2

2013
377
1571
244
65,6

2014
332
1303
233
49,02

2015
236
1341
240
48,80

28060

31670

36560

34900

30670

25980

24610

Нафтопродукти
Сульфати
Хлориди
Азот амонійний
Нітрати
Нітрити
СПАР
Залізо
Мідь
Цинк
Марганець
Алюміній
Магній
Фтор
Хром(+6)

1,985
5574
7817
54
726
56
2,845
3,479
0,088
0,001
0,025

1,367
1822
8317
49
836
56
2,615
3,428
0,168
0,024
0,016

1,698
9920
8956
47
931
62
3,246
4,724
0,178
0,02
0,001
0,024

0,042
8161
8804
48
717
45
3,225
5,542
0,005
0,02
0,003

0,048
7269
7337
50
555
49
2,692
5,369
0,004
0,003

0,011
5651
6584
41
441
42
1,958
3,581
0,006
0,003
0,001
0,004

0,007
5267
6329
36
436
29
2,499
3,463
0,005
0,026
0,004

речовини

Джерело: Херсонська ОДА [58]

Найчастіше забруднювались водні ресурси області сухим залишком
(24,61 тис. тонн), хлоридами (6,329 тис.тонн), сульфатами (5,267 тис.тонн),
нітратами (0,436 тис. тонн) (табл.2.22).
Особливо

проблемним

питанням

для

Херсонській

області

є

незадовільна якість питної води, яка не відповідає санітарним нормам за
хімічними

показниками

та

через

підвищену

мінералізацію.

Згідно

проведених досліджень встановлено, що більша половина обладнання
очисних споруд, водопровідних насосних станцій, каналізаційних насосних
станцій відпрацювали нормативний термін експлуатації та потребують
реконструкції, модернізації або капітального ремонту.
Особливої уваги потребують сільські водопроводи, які мають слабо
розвинуту вуличну мережу, низький технічний рівень та потребують
постійного обслуговування.
З метою створення належних соціально-побутових умов проживання
150

сільського населення в Іванівському районі побудовано та введено в
експлуатацію у 1997 році 1-й пусковий комплекс Іванівського групового
водопроводу, який дав змогу забезпечити централізованим водопостачанням
5 населених пунктів Іванівського району: с. Воскресенка, с. Нововасилівка,
с. Новосеменівка, с. Зелений Гай та с. Українське.
У 2008 році за рахунок коштів Державного бюджету, було введено в
експлуатацію ІІ-й пусковий комплекс Іванівського групового водопроводу з
майданчиком водопровідної системи в смт. Іванівка та підключено три
населених пункти Іванівського району: с. Щасливе, с. Веселівка, с. Шотівка.
На теперішній час, забезпечено централізованим водопостачанням
близько 8 тисяч мешканців дев’яти населених пунктів Іванівського району.
З метою впровадження сучасних стандартів знезараження питної води
та мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне
середовище на майданчику водопровідних споруд у смт. Іванівка,
впроваджено сучасну технологію знезараження питної води, із застосуванням
гіпохлориту натрію.
За

ініціативою

народних

депутатів

України

та

за

підтримки

Херсонської ОДА, перед КМУ порушено питання щодо продовження
будівництва III пускового комплексу водопроводу Іванівського групового
водопроводу.
Це

дозволить

водопостачанням

смт.

додатково
Нижні

забезпечити

Сірогози

та

с.

централізованим
Верхні

Сірогози

Нижньосірогозького району, загальною чисельністю населення близько 10,0
тис. мешканців.
Гідрогеолого-меліоративна

обстановка

на

території

Херсонської

області в значній мірі визначається гідрогеологічними умовами водоносних
горизонтів зони активного водообміну, тобто водоносних горизонтів (зверху
вниз) у четвертинних відкладеннях, у пісках пліоцену й у вапняках неогену,
що залягають на регіональному водоупорі нижньосарматських глин і мають
напір у південній половині лівобережжя Дніпра, особливо в південній
приморській і присивашській зонах.
Найбільші площі з близьким заляганням РГВ мають місце в
Каланчацькому,
Голопристанському,

Новотроїцькому,
Олешківському,
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Скадовському,
Чаплинському

Генічеському,
і

Білозерському

районах. При цьому слід відмітити, що підйом РГВ і найбільші площі з
малими глибинами РГВ відмічаються, переважно, в південних районах
області,

де

має

розвиток

зона

стійкого

підтоплення,

особливо

в

господарствах, що вирощують рис і в яких зниження РГВ здійснюється
згідно до технологічних умов його вирощування, лише протягом міжполивного періоду за допомогою штучного дренажу.
Із 106 населених пунктів захищених дренажем, в 56-ти з них в
проектних контурах дренування (48 захищених вертикальним та 8
горизонтальним дренажем) були площі з рівнями ґрунтових вод менше
допустимих. Крім того, в 2 селах (с. Музиківка Білозерського району, яке
забезпечено горизонтальним дренажем та с. Дарівка Скадовського району з
вертикальним дренажем), є підтоплені площі тільки поза зоною проектних
контурів дренування.
Гідрогеологічну ситуацію в багатьох селах погіршує відсутність
відводу поверхневих вод за межі їх територій.
Із штучних чинників найбільш суттєво на формування меліоративного
стану на полях та гідрогеологічної обстановки в населених пунктах впливає
фільтрація

із

магістральних

каналів

–

Північно-Кримського

та

Краснознам’янського, а також міжгосподарських каналів на Інгулецькій
зрошувальній системі. Це є однією з головних причин підтоплення земель і
населених пунктів в Олешківському районі, в приморській зоні Скадовського
та Голопристанського районів і в Білозерському районі.
Однією з істотних причин постійного або періодичного чи часткового
підтоплення населених пунктів є ставки в балках, що проходять через села:
Іванівка,

Строганівка

Чаплинського

району;

Сергіївка,

Воскресенка

Новотроїцького району; Новогригорівка, Стокопані, Фрунзе, Веснянка,
Генічеського

району;

Нижні

і

Верхні

Сірогози,

Верби,

Вільне

Нижньосірогозького району; Киселівка, Музиківка, Зеленівка Білозерського
району, які побудовані без проектів і без погодження з гідрогеологомеліоративною службою. Ці ставки слід ліквідувати і в майбутньому
заборонити улаштування таких споруд без проектів, погоджених з
гідрогеолого-меліоративною службою області.
Гідрогеологічну ситуацію в більшості підтоплених сіл погіршують
погані умови відводу поверхневого стоку за межі територій населених
152

пунктів, відсутність або недостатність водопропускних споруджень під
дорогами із твердим покриттям в селах.
У цілому варто підкреслити, що населені пункти, які розташовані в
днищах або на схилах подових знижень, мають найбільш несприятливі
природні умови з точки зору потенційного затоплення поверхневими водами,
у той час, як причиною затоплення сіл, розташованих у балках, є головним
чином, господарська діяльність. При цьому, найбільш негативну роль у
затопленні сіл у періоди весняного сніготанення, особливо в періоди з
глибоким

промерзанням

ґрунту,

коли

поверхневі

води

не

можуть

всмоктуватись в ґрунти зони аерації і, практично, цілком стікають по
поверхні землі, відіграють дамби улаштовані в балках, неправильно
влаштовані переїзди, мости, інші водопропускні споруди на малих річках, які
заросли

водною

рослинністю

і

значно

знизили

свою

пропускну

спроможність.
Найбільші площі з близьким заляганням РГВ мають місце в
Каланчацькому,

Новотроїцькому,

Голопристанському,

Скадовському,

Олешківському,

Чаплинському

Генічеському,
і

Білозерському

районах, де головна причина підтоплення земель - це фільтрація води з
магістральних каналів і рисових систем та великі напори підземних вод.
В багатьох селах гідрогеологічна ситуація погіршується через
відсутність відводу поверхневих вод за межі їх територій. Крім цього
підсилюється

напірне

живлення

ґрунтових

вод

знизу

за

рахунок

регіонального підйому рівня пліоценового водоносного горизонту, що стає
визначаючим щодо гідрогеологічної обстановки в населених пунктах в зоні
стійкого і потенційного підтоплення.
Таким чином, в області склалася екологічна ситуація, яка пов’язана з
ефективністю роботи ВМК. Тому, поточний екологічний стан водних і
земельних ресурсів має бути стабілізований завдяки запровадженню
механізмів сталого розвитку, а природоохоронні заходи мають бути
спрямовані

на

підвищення

рівня

соціально-економічного

розвитку

Херсонської області.
2.9 Інституційне та правове забезпечення управління меліорацією
Визнаючи необхідність ефективного розвитку сектору меліорації,
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необхідно

усвідомлювати,

сільськогосподарського

що

саме

виробництва,

інститути

охорони

влади

природи

в
та

сфері
водного

господарства і фінансів, можуть як прискорювати, так і стримувати процеси
гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних
землях і ефективного використання водних ресурсів. З метою аналізу впливу
органів влади на стан розвитку меліорації в Україні та Херсонській області
зокрема, розглянемо статус органів державної влади, які мають вплив на
розвиток меліорації.
Верховна Рада України
Єдиний орган законодавчої державної влади, що уповноважений
приймати закони [94].
Кабінет Міністрів України
Вищий орган у системі органів виконавчої влади [94].
Мінагрополітики
1. Мінагрополітики є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
[57].
Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує:
- формування та реалізує державну аграрну політику, державну
політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки
держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва;
- формування та реалізацію державної політики у сферах рибного
господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення
водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден
флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства,
ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, насінництва та
розсадництва, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності,
земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру,
державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині
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дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх
категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Мінприроди
1. Мінприроди є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної
безпеки[100].
2. Основними завданнями Мінприроди є:
- забезпечення формування державної політики у сфері охорони
навколишнього

природного

середовища,

екологічної

та

в

межах

повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки;
геологічного вивчення та раціонального використання надр; поводження з
відходами, у тому числі радіоактивними; поводження з пестицидами та
агрохімікатами;

ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи;

радіаційного захисту; раціонального використання, відтворення і охорони
природних ресурсів; охорони та раціонального використання земель;
збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та
ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання
екологічної мережі; організації, охорони та використання природнозаповідного фонду; охорони атмосферного повітря; розвитку водного
господарства і меліорації земель; державного нагляду (контролю) за
додержанням

вимог

законодавства

про

раціональне

використання,

відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель,
екологічну та радіаційну безпеку, охорону та використання територій та
об'єктів

природно-заповідного

фонду,

збереження,

відтворення

і

невиснажливе використання біологічного та ландшафтного різноманіття,
формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань
поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами),
небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами,
дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів
природного середовища під час створення, дослідження та практичного
використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження
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озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну
клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до
неї;
- реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених
законом, біологічної і генетичної безпеки, геологічного вивчення та
раціонального використання надр, поводження з відходами (крім поводження
з

радіоактивними

відходами),

небезпечними

хімічними

речовинами,

пестицидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів, охорони та раціонального використання земель,
збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та
ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання
екологічної мережі, організації, охорони та використання природнозаповідного фонду, охорони атмосферного повітря, а також збереження
озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну
клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до
неї.
3. Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань:
- забезпечує у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні,
морські), раціонального використання водних ресурсів нормативно-правове
регулювання з питань:
- затвердження правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод
(поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів,
аналізує практику їх застосування;
- встановлення лімітів забору, використання води та лімітів скиду
забруднюючих речовин у водні об'єкти;
- розробку методик та методичних вказівок щодо встановлення
технологічних нормативів;
-

встановлення

водокористування,

порядку

видачі

днопоглиблювальні

дозволів

роботи,

на

спеціальне

прокладання

кабелів,

трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також
порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого
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скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих
речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, розроблення та
затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних
об'єктів;
- встановлення критеріїв визначення екстремально-високого рівня
забруднення вод;
- забезпечує у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель
нормативно-правове регулювання з питань щодо:
- правил, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства і
меліорації земель, аналізує практику їх застосування;
- організації та проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних
земель;
-

ведення

державного

водного

кадастру

за

розділом

«Водокористування»;
- забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що
належать до компетенції Мінприроди.
Держводагентство
1. 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 [110].
2. Основними завданнями Держводагентства є:
- реалізація державної політики у сфері управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства і
меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів
комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних
систем;
- внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної
політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації
земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних
ресурсів.
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3. Держводагентство відповідно до покладених на нього завдань:
- 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;
- надає висновки дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу
на спеціальне водокористування;
- розробляє та бере участь у виконанні державних цільових програм з
питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів;
- забезпечує задоволення потреб населення і галузей економіки у
водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів
розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель;
- розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного
призначення, водогосподарських систем і каналів, затверджує правила їх
експлуатації;
- встановлює режими роботи водосховищ та ставків, наданих у
користування на умовах оренди;
-

затверджує

правила

та

встановлює

режим

експлуатації

загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, забезпечує їх
дотримання;
- здійснює контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ,
водогосподарських систем і каналів;
- проводить моніторинг технічного стану меліоративних систем та
гідротехнічних споруд підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери його управління;
- проводить моніторинг якості вод у контрольних створах у районах
основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем
міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;
-

проводить

моніторинг

меліоративного

стану

зрошуваних

та

осушуваних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем;
- проводить кризовий моніторинг водних об’єктів;
- здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та
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догляду за ними;
- погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів;
- 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;
- здійснює заходи, пов’язані із запобіганням шкідливій дії вод і
ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських
населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
- розробляє схеми комплексного використання та охорони водних
ресурсів, формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, бере
участь у вирішенні питань, пов’язаних з міждержавним розподілом стоку
річок і використанням прикордонних вод;
- забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування,
будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод;
- проводить галузеву експертизу проектно-кошторисної документації
на будівництво (реконструкцію) окремих об’єктів інженерної інфраструктури
меліоративних систем;
- забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об’єктів
комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних
систем, а також забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів
меліоративних систем і споруд;
- розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних
напрямів розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання
меліорованих угідь;
- здійснює управління об’єктами державної власності, які належать до
сфери управління Держводагентства;
- забезпечує виконання прикладних науково-дослідних робіт у сфері
водного господарства, меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів;
- погоджує нормативи водопостачання;
- веде державний облік водокористування;
- веде державний водний кадастр за розділом «Водокористування»;
- здійснює паспортизацію річок і джерел питного водопостачання;
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- здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і
міжгосподарських меліоративних систем;
- погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, що
визначені Земельним кодексом України та Законом України «Про
землеустрій»,

щодо

відповідності

зазначеної

документації

водному

законодавству;
- погоджує проекти на проведення робіт на землях водного фонду;
-

розробляє

заходи

щодо

забезпечення

централізованим

водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною
водою.
Для виконання повноважень Держводагентству в межах області
підпорядковані: УГКМК, УПКК та Херсонське ОУВР (рис. 2.42).

Держводагенство

Херсонське ОУВР

Каховська
ГГМЕ

УГКМК

УПКК

МУВГ/ УВГ

Земле-водокористувачі

Рис. 2.42. Існуюча схема
комплексом Херсонської області

управління

водогосподарським

Джерело: розроблено на основі даних Держводагенства.

Управління

Головного

Каховського

магістрального

каналу

(УГКМК) [80]
УГКМК є бюджетною неприбутковою організацією і належить до
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сфери управління Держводагентства.
УГКМК, згідно з чинним законодавством, належить до переліку
підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води в маловодні
регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового
перерозподілу водних ресурсів.
Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у
Державній казначейській службі та гербову печатку.
Основними завданнями УКМК є:
-

реалізація

державної

політики

щодо

розвитку

водного

господарства та меліорації земель, здійснення в галузі водного господарства
єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, нових
технологій, передового досвіду;
-

розроблення та реалізація комплексних заходів з утримання

каналу та всіх гідротехнічних споруд на ньому в належному технічному
стані, підтримання їх експлуатаційної надійності, здійснення міжгалузевого,
регіонального та місцевого перерозподілу водних ресурсів з метою
забезпечення потреб населення і галузей економіки Херсонської, Запорізької
областей та АР Крим;
- проведення заходів та робіт, пов'язаних з попередженням шкідливої
дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист
окремих населених пунктів та земель;
- забезпечення безаварійної роботи магістрального та розподільчих
каналів,

гідротехнічних

споруд,

енергетичного

та

насосно-силового

обладнання на водогосподарських об’єктах, впровадження винаходів і нових
технологій, відновлення, реставрація та реконструкція насосно-силового
устаткування та іншого гідротехнічного обладнання.
Управління Північно-Кримського каналу (УПКК)
УПКК є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та
зареєстрована в порядку, визначеному законом і належить до сфери
управління Держводагентства [81].
Управління входить до переліку об’єктів державної власності, що
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Управління, у межах своїх повноважень, забезпечує на території
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Херсонської області та Автономної Республіки Крим вирішення питань щодо
експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та
відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому
порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання
забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює
від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною
інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що
перебувають у державній власності.
На період окупації території Автономної Республіки Крим виконання
повноважень на її території Управлінням призупинено.
УПКК є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах Державного казначейства України та банках, гербову печатку,
печатку зі своїм найменуванням.
Основними завданнями Управління є:
- реалізація в межах зони діяльності державної політики щодо розвитку
водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, використання,
збереження

та

відтворення

водних

ресурсів,

здійснення

у

водогосподарському комплексі єдиної технічної політики, впровадження
досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
- розроблення та реалізація комплексних заходів з утримання каналу та
всіх гідротехнічних споруд на ньому в належному технічному стані,
підтримання їх експлуатаційної надійності, здійснення міжгалузевого,
регіонального та місцевого перерозподілу водних ресурсів з метою
забезпечення потреб населення і галузей економіки Херсонської області та
Автономної Республіки Крим.
- забезпечення безаварійної роботи енергетичного та насосно- силового
обладнання на об'єктах каналу, впровадження винаходів і нових технологій,
відновлення та реставрація насосно-силового устаткування та іншого
гідротехнічного обладнання.
Херсонське обласне управління водних ресурсів
Херсонське ОУВР є бюджетною неприбутковою організацією і
належить до сфери управління Держводагентства [16].
Херсонське ОУВР у межах своїх повноважень, забезпечує на території
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Херсонської області вирішення питань щодо експлуатації державних
меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних
ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з
органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення
населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені
Держводагентства

виробничі

функції

з

управління

інженерною

інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що
перебувають у державній власності.
Основними завданнями ОУВР є:
- реалізація у межах області державної політики щодо розвитку
водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у
водогосподарському комплексі єдиної технічної політики;
- забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних
ресурсах;
- проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і
ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських
населених пунктів та сільськогосподарських угідь області;
- організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту
меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та
об’єктів

міжгосподарського

значення,

водосховищ

та

інших

водогосподарських об’єктів, що знаходяться на балансі Херсонського ОУВР;
-

раціональне

використання

бюджетних

коштів

на

виконання

природоохоронних заходів, утримання і експлуатацію водогосподарських
об’єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну
меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем,
розвиток виробничих баз та інших об’єктів.
Згідно існуючої структури управління водними ресурсами, до складу
Херсонського ОУВР входять 11 міжрайонних і районних управлінь водного
господарства та Каховська ГГМЕ (рис.2.43).
Кожне управління водного господарства має свою виробничу базу,
необхідну меліоративну та спеціальну техніку, автотранспорт та інше
обладнання, які забезпечують планове і оперативне виконання робіт на
водогосподарських об’єктах.
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Херсонське
ОУВР

МУВГ, УВГ

Каховська ГГМЕ

Земле-водокористувачі

Рис. 2.43. Схема управління водогосподарським комплексом на
місцевому рівні
Джерело: розроблено на основі даних Херсонського ОУВР.

Міжрайонні

і

районні

управління

водного

господарства

(МУВГ/ УВГ).
Міжрайонні і районні управління водного господарства є бюджетними
неприбутковими

організаціями,

які

належать

до

сфери

управління

центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і
меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих
водних ресурсів – Держводагенства. МУВГ/УВГ, на договірній основі,
надають сільськогосподарським товаровиробникам послуги з подачі води на
зрошення та по утриманню зрошувальних систем в працездатному стані.
Основним завданням міжрайонних і районних управлінь водного
господарства є [16]:
- реалізація, у межах своєї компетенції, державної політики щодо
розвитку водного господарства та меліорації земель, збереження та
відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському
комплексі

районів

Херсонської

області

єдиної

технічної

політики,

впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
- у межах своєї компетенції забезпечення потреб населення і галузей
економіки у водних ресурсах;
- експлуатація водогосподарських споруд та виконання поточних і
капітальних

ремонтів

міжгосподарських

меліоративних

мереж

та

водогосподарських об’єктів державних меліоративних систем;
- проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод, ліквідації її
наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об’єктах управління,
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участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і
сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;
- організація виконання загальнодержавних і регіональних програм
щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану
меліорованих угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених
пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших
об’єктів;
- раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та
капітальних

вкладень,

реконструкцію

і

що

технічне

спрямовуються
вдосконалення

на

меліорацію

діючих

систем,

земель,
розвиток

виробничих баз та інших водогосподарських об’єктів;
-

проведення

на

регіональному

рівні

оцінки,

прогнозу

щодо

поліпшення меліоративного стану зрошуваних і прилеглих до них земель,
підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань
рекомендацій місцевим державним адміністраціям.
Каховська ГГМЕ
Основною метою гідро- геолого-меліоративної служби, згідно з
Законом України «Про меліорацію земель», є здійснення моніторингу
зрошуваних та прилеглих угідь і виконання комплексу лабораторних
досліджень по державній мережі точок спостережень згідно з Програмою
державного моніторингу якості поверхневих вод басейну р. Дніпро в межах
Херсонської області.
Каховська ГГМЕ виконує спостереження в Херсонської області за
меліоративним станом земель і гідрогеологічною обстановкою в сільських
населених пунктах на загальній площі біля 0,8 млн. га. На цій території
експедицією спостерігаються: зрошувані землі – більше 426,0 тис. га, з них
15,9 тис. – рисові сівозміни, 92,5 тис. га земель з дренажними системами, в
тому числі в 106 населених пунктах, які захищаються за допомогою
вертикального і горизонтального дренажу; під наглядом знаходяться
прилеглі землі (біля 485,0 тис. га) та не захищені дренажем населені пункти
(206 шт.) в зоні зрошувальних систем, в яких, при несприятливих умовах,
може

траплятися

підтоплення

ґрунтовими
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водами

та

затоплення

поверхневими водами під час паводків.
Основна робота експедиції виконуються двома польовими партіями:
гідрогеолого-меліоративною та комплексною.
Каховська ГГМЕ виконує такі завдання:
- оцінка меліоративного стану зрошуваних земель і виявлення причин
та тенденцій його змін;
- оцінка ефективності меліоративних заходів;
- оцінка якості поливних вод;
- виконання опробування та хімічних аналізів поверхневих вод басейну
р. Дніпро;
- оцінка впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;
- ведення обліку та оцінка меліоративного стану зрошуваних земель та
технічного стану меліоративних систем;
- визначення впливу меліорації на підтоплення прилеглих територій і
сільських населених пунктів;
- розробка пропозицій з покращення меліоративного стану і ліквідації
підтоплення та затоплення сільгоспугідь та сільських населених пунктів.
За даними Херсонського ОУВР, основна робота по підготовці та
проведенню зрошення в регіонах, проводиться МУВР і УВР. Проте висока
ступінь централізації управління водними ресурсами на державному та
місцевому рівні, призводить до монопольного права на управління водними
ресурсами [16].
В таблиці 2.23 представлений існуючий механізм координації між
основними учасниками зрошувального процесу в Херсонській області.
Виходячи з аналізу основних завдань і функцій, можна зробити
висновок про неефективність існуючої інституційної моделі управління
водними ресурсами як на державному, так і на місцевому рівнях.
Всі водогосподарські організації мають державну форму власності та є
бюджетними неприбутковими організаціями, тому у них відсутні економічні
стимули для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та
покращення якості роботи. Крім того, це негативно впливає на залучення
інвестиційних ресурсів та відновлення зрошувальних систем.
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Таблиця 2.23
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Сільська рада
(СР)

Земле-водокористувачі
(ЗВК)

Міжрайонні та районні
управління водного
господарства
(МУВГ)

ДВА
*
+
+
+/ОУВР
+
*
+
+
УК
+
+/*
+/МУВГ
+
+/*
КГГМЕ
+
+/+/СР
+/+/+
ЗВК
+/+/+
Плата за воду
ДВА
*
+
+
+/і технічне
ОУВР
+
*
+
+
обслуговування УК
+
+
*
+
зрошувальної
МУВГ
+
+
*
мережі
КГГМЕ
+
+
+
СР
+/+/+
ЗВК
+/+
+
Фінансування
ДВА
*
+
+
ОУВР
+
*
+
УК
+
*
+
МУВГ
+
+
*
КГГМЕ
+
СР
ЗВК
+
+
Планування і
ДВА
*
+
+
здійснення
ОУВР
+
*
+
+
поливів
УК
+
+
*
+
МУВГ
+
+
*
КГГМЕ
+/+/+/СР
+
ЗВК
+/+/+
Джерело: розроблено на основі даних ІРАР
Примітка:
Умовні позначення:
+ наявність механізмів координації
- відсутність механізмів координації
+/- в окремих випадках
+) механізми координації повинні бути посилені
* не має сенсу

Каховська ГГМЕ
(КГГМЕ)

Технічна
політика, норми,
нормативи,
підзаконні акти

Управління каналів
(УК)

Обласне управління
водних ресурсів
(ОУВР)

Держводагентство
(ДВА)

Показники

Організація учасник

Механізм координації між основними учасниками зрошувального
процесу у Херсонській області
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+/+/*
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+
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+/+/+/+/+/+
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+/+/+/+/+/*
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+
*
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+
+
*
+/+/+/+/+/+/*
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+
+/+
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Враховуючи високу ступінь централізації управління на державному
рівні, інституційні розриви в управлінні меліорацією та водними ресурсами і
дублювання частини функцій на місцевому рівні, необхідно розробити
заходи з оптимізації функцій і структури управління водними ресурсами,
шляхом реструктуризації управління як на державному, так і на місцевому
рівнях.
Законодавча база
Основою розвитку меліорації є законодавча база. Проведення заходів
по меліорації земель регулюється такими нормативними актами:
Конституцією України [94], Законом України «Про меліорацію земель» від
14 січня 2000 року [38], Водним кодексом України від 06 червня 1995 року
[77], Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової
програми екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021
року» від 14 січня 2000 року [109], Земельним кодексом України від 25
жовтня 2001 року [37], Законами України «Про охорону земель» від 19
червня 2003 року [111], «Про державний контроль за використанням та
охороною земель» від 19 червня 2003 року [112] та іншими нормативноправовими документами.
Так, згідно ст. 14 Конституції України [94], земля визначена основним
національним багатством, яка перебуває під особливою охороною держави, а
екологічне, земельне та аграрне законодавство, передбачає комплекс заходів,
спрямованих на охорону, раціональне використання і відновлення земель.
Закон України «Про меліорацію земель» [38] визначає засади
правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі
проведення меліорації земель, використання меліоративних систем та
повноваження органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері
меліорації земель і спрямований на забезпечення екологічної безпеки
меліоративних систем та захисту суспільних інтересів.
Відповідно до ст. 1 Закону: меліоративна система – технологічно
цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об’єкти, як
меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних,
осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними
спорудами і насосними станціями, захисні загати, спостережна мережа,
дороги і споруди на них, взаємодію яких забезпечує управління водним,
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тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях
[38].
Меліоративні системи за значенням поділяються на:
- меліоративні системи загальнодержавного значення – що
перебувають на території більше ніж однієї області, забезпечують
міжобласну подачу, розподіл і відведення води та об'єкти інженерної
інфраструктури якої перебувають на балансі підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери управління Держводагенства;
- міжгосподарські меліоративні системи – що перебувають у межах
однієї області або одного району і забезпечують міжрайонну або
міжгосподарську подачу, розподіл та відведення води;
- внутрішньогосподарські меліоративні системи – що перебувають у
межах земель одного власника і забезпечують подачу, розподіл і відведення
води на цих землях.
Відповідно до норм цього Закону, меліорація земель – це комплекс
гідротехнічних,
культуртехнічних,
хімічних,
агротехнічних,
агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що здійснюються з метою
регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів,
збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно
збалансованої раціональної структури угідь.
У ст. 3 Закону [38] визначено основні види меліорації земель:
гідротехнічна, культуртехнічна, хімічна, агротехнічна та агро-лісотехнічна.
Гідротехнічна меліорація – є одним з провідних напрямів поліпшення
якості земель. Вона передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих
на забезпечення поліпшення земель із несприятливим водним режимом
(перезволожених, переосушених тощо), регулювання водного режиму
шляхом створення спеціальних гідротехнічних споруд на схилових та інших
землях з метою поліпшення водного і повітряного режимів ґрунтів та захисту
їх від шкідливої дії води (затоплення, підтоплення, ерозія тощо). Під час
гідротехнічної меліорації земель здійснюються зрошувальні, осушувальні,
осушувально-зволожувальні, протиповеневі, протипаводкові, протисельові,
протиерозійні та інші меліоративні заходи.
Відповідно до ст. 10 Закону [38], право власності на інженерну
інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та на її окремі
об’єкти належить виключно державі. Перелік загальнодержавних
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меліоративних систем затверджується Кабінетом Міністрів України.
Об’єкти
інженерної
інфраструктури
внутрішньогосподарських
меліоративних систем можуть перебувати у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ і міст або у власності юридичних осіб та
громадян, з урахуванням обмежень і обтяжень у використанні ділянок
меліорованих земель, визначених Земельним кодексом України.
Згідно ст. 19 Закону [38], організаційно-правовою основою проведення
меліорації земель є науково обґрунтовані державні цільові, міждержавні та
місцеві програми меліорації земель, а також виробничі програми окремих
суб’єктів господарювання та господарські договори, укладені відповідно до
норм чинного законодавства.
Розроблення і погодження державних цільових, міждержавних та
місцевих програм меліорації земель здійснюється виходячи з необхідності
збереження природних екосистем, передусім тих, що мають міжнародне
значення та на основі аналізу еколого-економічної ефективності меліорації за
окремими видами або за комплексом її видів, а у разі проектування створення
меліоративних систем – прогнозування екологічних наслідків їх будівництва
і функціонування. Порядок розроблення і погодження таких програм
визначається КМУ.
У відповідності до Ст. 20 Закону [38], замовниками робіт з
проектування, будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих
об’єктів інженерної інфраструктури є:
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері водного господарства, інші центральні органи виконавчої влади та
державні адміністрації, а також утворювані цими органами підприємства,
установи і організації – щодо робіт, які здійснюються відповідно до
державних цільових програм меліорації земель;
- органи місцевого самоврядування, виконавчі комітети сільських,
селищних, міських рад, а також утворювані цими органами підприємства,
установи і організації - щодо робіт, які проводяться відповідно до місцевих
програм меліорації земель;
- підприємства, установи й організації, окремі фізичні особи – щодо
робіт, які виконуються відповідно до їх власних виробничих програм та
господарських договорів, укладених відповідно до законодавства.
Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих
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меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури
здійснюється на конкурсних засадах на підставі проектно-кошторисної
документації, розробленої, погодженої та затвердженої у порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України.
Згідно ст.24 Закону [38], експлуатація меліоративних систем повинна
забезпечувати оптимальний водний та повітряний режими ґрунтів, створення
умов для високоефективного та екологічно безпечного використання
меліорованих земель. Виконання у зоні розміщення та функціонування
меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, а
також на прилеглій території будь-яких робіт, що можуть вплинути на
технічний стан і режим експлуатації цих систем та об’єктів інженерної
інфраструктури, допускається лише після попереднього погодження проекту
виконання цих робіт. Окремі об’єкти інженерної інфраструктури
загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем можуть
використовуватися для потреб, не пов’язаних із меліорацією земель,
виключно на підставі проектів реконструкції, технічного переоснащення та
вдосконалення цих об’єктів, розроблених і затверджених у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних
систем, які перебувають у державній власності, здійснюється
підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери
управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань водного господарства та меліорації земель. Експлуатація
міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у комунальній
власності, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем
здійснюється власниками цих систем або спеціально утвореними ними
підприємствами, установами і організаціями.
Користувачі та власники меліорованих земель зобов’язані
забезпечувати одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур
шляхом застосування науково-обґрунтованих технологій вирощування
високоврожайних, стійких до захворювань та шкідників, адаптованих до
ґрунтово-кліматичних умов сортів і гібридів сільськогосподарських культур;
збереження та відтворення родючості ґрунтів, біологічне різноманіття і
екологічну рівновагу в навколишньому природному середовищі.
Користувачі та власники меліорованих земель включають щороку до
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книг історії полів дані про призначення, розміри та основні характеристики
меліорованих ділянок, якісні показники ґрунту, а також відомості про
ефективність використання цих ділянок - урожайність сільськогосподарських
культур, способи обробітку ґрунту, періодичність і кількість внесення
добрив, здійснені меліоративні та природоохоронні заходи. Користувачі та
власники меліорованих земель несуть відповідальність за стан їх
використання та моніторинг навколишнього природного середовища в зоні
впливу меліоративної системи згідно із законодавством, аж до припинення
права власності чи користування меліорованими землями.
Обмеження і обтяження у використанні ділянок меліорованих та
прилеглих до них земель здійснюються у порядку, що встановлюється
Земельним кодексом України.
Стаття 26 Земельного кодексу України [37] встановлює порядок
використання земельних ділянок з меліоративними системами.
Земельні ділянки, одержані громадянами внаслідок приватизації земель
державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, на яких
розташовані та функціонують меліоративні системи, використовуються
спільно на підставі угоди.
Законом [37] передбачено, що у разі відсутності згоди щодо спільного
використання зазначених земельних ділянок, питання вирішується в
судовому порядку. Проте, ця норма Закону на практиці не використовується
та не вирішує питання консолідації земельних ресурсів для ефективного
використання зрошуваних земель.
До складу земель водного фонду відносяться землі зайняті
під гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а
також землі, виділені під смуги відведення для них.
Землі водного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та
приватній власності.
Громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно
передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до
3 гектарів). Власники на своїх земельних ділянках можуть у встановленому
порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні
водойми.
Землі водного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів
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місцевого самоврядування надаються у постійне користування:
а) державним водогосподарським організаціям для догляду за водними
об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення,
береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами, а також
ведення аквакультури тощо;
б) державним підприємствам для розміщення та догляду за
державними об’єктами портової інфраструктури;
в) державним рибогосподарським підприємствам, установам і
організаціям для ведення аквакультури.
Громадянам та юридичним особам, органами виконавчої влади або
органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть
передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних
смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища,
інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб
(у тому числі рибництва (аквакультури), культурно-оздоровчих,
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науководослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об’єктів портової
інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені
земельні ділянки для будівництва та експлуатації об’єктів портової
інфраструктури та інших об’єктів водного транспорту. Землі водного фонду
можуть бути віднесені до земель морського і річкового транспорту в
порядку, встановленому Законом.
Відповідно до статті 65 Водного кодексу України [77], передбачено
спеціальне водокористування та користування водними об’єктами для потреб
сільського і лісового господарства.
Використання води для потреб сільського і лісового господарства
здійснюється у порядку як загального, так і спеціального водокористування.
Під час зрошення земель сільськогосподарського призначення землеводокористувачі зобов’язані здійснювати заходи щодо попередження
підтоплення, заболочення, засолення та забруднення цих земель. Якість води,
що використовується для зрошення земель сільськогосподарського
призначення, повинна відповідати встановленим нормативам.
Зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами може
проводитись лише на умовах дозволів, виданих обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом
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виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя населення і центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної
медицини (АР Крим окупована та анексована Російською Федерацією у 2014
році).
Зрошення сільськогосподарських угідь та скидання дренажних вод у
водні об’єкти здійснюються на підставі дозволу на спеціальне
водокористування, який видається власнику зрошуваних угідь у
встановленому цим Кодексом порядку.
Під час осушення земель сільськогосподарського призначення повинні
здійснюватися заходи щодо запобігання деградації та вітровій ерозії цих
земель, а також погіршення стану водних об’єктів.
Положення, передбачені цією статтею, поширюються також на
зрошувані та осушувані землі лісового фонду.
Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової
програми екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021
року» від 14 січня 2000 року [109], передбачено затвердження
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.
Метою Програми є затвердження основних напрямів державної
політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і
галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення
водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними
ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель
у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація
водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.
Основними завданнями Програми є створення сприятливих умов для
ефективної роботи водогосподарського комплексу, реалізація державної
політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів за
басейновим принципом, забезпечення розвитку меліорації земель та
експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного
призначення, удосконалення організаційної структури інтегрованого
управління водними ресурсами.
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Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 46478,46 млн.
грн., зокрема, за рахунок державного бюджету – 21029,03 млн. грн.,
місцевого бюджету – 9294,23 млн. грн., інших джерел, не заборонених
законом – 16155,2 млн. грн., у тому числі за напрямами:
- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного
стану зрошуваних та осушених угідь – 30090,49 млн. грн.;
- першочергове забезпечення централізованим водопостачанням
сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, – 1668,6
млн. грн.;
- захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від
шкідливої дії вод – 1571,48 млн. грн.;
- комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра,
Пруту та Сірету – 5226,69 млн. грн.;
- комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиси в
Закарпатській області – 1835,2 млн. грн.;
- екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості
питної води – 6086 млн. грн.
Передбачається, що виконання Програми дасть можливість:
- задовольнити потребу населення і галузей національної економіки у
якісних водних ресурсах;
- зменшити обсяг споживання та відведення води;
- забезпечити ефективний захист територій та населення від шкідливої
дії вод;
- удосконалити галузеву структуру водокористування, насамперед, у
металургії, енергетиці, хімічній промисловості;
- знизити у 1,5-2 рази рівень водоємності промислового виробництва;
- підвищити ефективність та забезпечити екологічну безпеку
водокористування;
- зменшити залежність вирощування сільськогосподарських культур
від несприятливих погодних умов;
- забезпечити функціонування меліоративних систем і поліпшити
екологічний стан зрошуваних та осушених угідь;
- мінімізувати можливі збитки, що спричиняються шкідливою дією
вод;
- удосконалити систему державного управління водними ресурсами.
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Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених
законом. Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту
закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням
реальних можливостей державного бюджету.
Вилучення (викуп) та надання земель для потреб меліорації
проводиться відповідно до Земельного кодексу України [37]. Після
закінчення будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих
об’єктів інженерної інфраструктури порушені землі підлягають рекультивації
та передачі землекористувачам, власникам землі у придатному для
використання стані. Землі, зайняті окремими об’єктами інженерної
інфраструктури меліоративних систем (меліоративною мережею з
гідротехнічними спорудами та насосними станціями, захисними дамбами,
спостережною мережею, технологічними дорогами та спорудами на них), а
також землі, виділені під смуги відведення для них, надаються у
користування або у власність суб’єктам права власності на меліоративні
системи, які забезпечують експлуатацію меліоративних систем або
утворюють з цією метою спеціальні служби. Порядок надання цих земель у
користування або у власність встановлюється Земельним кодексом України.
Законом України «Про охорону земель» [111] передбачена охорона
земель при здійсненні меліорації. Так, в статті 38 Закону передбачено, що
меліорація земель здійснюється згідно з проектами, затвердженими в
установленому законодавством порядку.
Підприємства, установи та організації при проведенні меліорації земель
зобов’язані здійснювати заходи, спрямовані на запобігання підтопленню,
заболоченню, засоленню, забрудненню ґрунтів, вітровій і водній ерозії
меліорованих земель, їх деградації, погіршенню стану водних об’єктів.
Порядок здійснення будівництва, експлуатації та забезпечення
екологічної безпеки при проведенні меліорації земель встановлюється
Законом України «Про меліорацію земель». Законом України «Про
державний контроль за використанням та охороною земель» [112]
передбачено
забезпечення
додержання
власниками
землі
та
землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та
використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню
родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних
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та інших природних ресурсів.
ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди» (ДБН), затверджені
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 25 червня 1999 р. №153 (введені в дію з 01 січня 2000 року)
[114], закріплюють визначення основних видів гідротехнічної меліорації
земель: зрошення і осушення земель, обводнення територій. Так, відповідно
ДБН, зрошення земель – це підведення води на поля для штучного
зволоження ґрунту з метою поліпшення живильного і теплового режиму
рослин, мікроклімату ґрунту і приземного шару повітря. Осушення земель це видалення надлишку вологи із кореневмісного шару ґрунту. Обводнення
територій - це забезпечення водою безводних і маловодних районів шляхом
використання місцевих ресурсів води і перекидання її по каналах і
трубопроводах з інших територій. Процедура проведення гідротехнічної
меліорації чітко врегульована та має відповідати встановленим вимогам
чинного законодавства України.
Так, наприклад, під час проведення зрошення, як одного з найбільш
застосовуваних видів гідротехнічної меліорації земель, повинна проводитися
оцінка якості зрошувальної води за агрономічними критеріями, відповідно до
ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії»,
затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1994 р. №194
[48]. Агрономічні критерії включають оцінку води за небезпекою засолення,
осолонцювання і підлуження ґрунтів та токсичного впливу на рослини. При
цьому виділяється 3 класи води – «придатна», «обмежено придатна» і «не
придатна» для зрошення ґрунтів різних груп за їх стійкістю проти
деградаційних змін.
Згідно висновків експертів, багато норм законодавства врегульовано
недостатньо та різними по статусу документами.
В цілому, законодавча база по меліорації ґрунтів не адаптована до
Водної рамкової Директиви ЄС, не врегульовує проблемних питань галузі,
особливо в частині інституційного забезпечення, відповідальності
землевласників і земле-водокористувачів за цільове та ефективне
використання меліорованих земель, створення умов для відновлення
зрошувальних систем та потребує удосконалення.
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РОЗДІЛ

3.

МЕТОДОЛОГІЧНІ

ЗАСАДИ

ФОРМУВАННЯ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ
3.1. Методичні підходи щодо розробки Стратегії
Основні

підходи.

Стратегія

розробляється

у

відповідності

до

стандартів ЄС з використанням сучасних підходів до розробки стратегічних
документів, на основі експертно-соціального підходу, через спільне
визначення стратегічних та оперативних цілей, з урахуванням світового
досвіду,

пропозицій

від

водогосподарських

підприємств

і

земле-

водокористувачів, які працюють на зрошуваних землях та територіальних
громад.
Процес розробки Стратегії розвитку меліорації в Херсонській області
мав висхідний характер і відпрацьовувався Робочою групою ІРАР разом із
залученням всіх зацікавлених сторін, які разом визначали план заходів та
основні напрями розвитку.
Головне завдання Стратегії - створити умови та визначити напрями
відновлення зрошувальних систем, з дотриманням вимог сталого розвитку
водних і земельних ресурсів, сільського господарства і сільських територій.
Виконання цього завдання вимагає скоординованих дій Уряду,
місцевих

органів

влади,

водогосподарських

організацій

і

сільськогосподарських товаровиробників
Загальний підхід до розробки Стратегії ґрунтується на необхідності
впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим
принципом. При цьому, за кожним стратегічним напрямком визначатимуться
оперативні цілі, заходи і завдання загальнодержавного, обласного та
місцевого рівнів, які мають на меті врегулювати проблемні питання галузі.
До плану реалізації стратегічних цілей, згідно із рейтингом, включатимуться
такі заходи, які на думку Робочої групи ІРАР, відповідатимуть таким
критеріям:
- ступінь впливу на стан розвитку меліорації на території області;
- ступінь значущості;
- ступінь вірогідності виконання шляхом залучення ресурсів із різних
джерел.
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Основні опорні документи та принципи аналізу:
-

Конституція України [94];

-

Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР [77];

-

Закон України від 24 травня 2012 року № 4836-VI «Про

затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період
до 2021 року» [109];
-

Закон України від 14 січня 2000 року № 1389-XIV «Про

меліорацію земель» [38];
-

Закон України від 26 вересня 2006 року № 185-V «Про

управління об’єктами державної власності» [115];
-

Закон України 25 червня 1991 року № 1264-XII «Про охорону

навколишнього природного середовища» [53];
-

Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI «Про Основні

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020
року» [113];
-

Закон України від 4 жовтня 2016 року № 1641-VIII «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим
принципом» [98];
-

«Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року»

-

Соціально-економічний аналіз розвитку Херсонської області [48].

[116];
З метою узагальнення вимог до формування стратегічних цілей,
використана технологія SMART [117]. Така технологія дозволяє на етапі
визначення цілей узагальнити наявну інформацію, встановити прийнятні
терміни, визначити необхідні ресурси, надати всім учасникам процесу ясні,
зрозумілі, точні і конкретні завдання.
Таким чином, цілі Стратегії мають бути:
- конкретні (визначено результат, який буде досягнуто, хто залучений
до виконання, чи існують додаткові умови для досягнення цілей);
- вимірні (коли буде досягнута мета і який показник буде індикатором
про те, що мета досягнута);
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- досяжні (досяжність мети визначається на основі досвіду роботи з
урахуванням наявних ресурсів і обмежень);
- суттєві (які вигоди суспільству принесе досягнення поставленої
мети);
- релевантні (найсуттєвіші, узгоджені з державною політикою ЦОВВ).
- обмежені у часі (часові рамки повинні будуть визначені з
урахуванням можливості досягнення мети у встановлені терміни).
Головним
Стратегії

є

показником,
щорічне

що

відображає

збільшення

валової

ефективність

виконання

продукції

сільського

господарства на зрошуваних землях, яка має зростати пропорційно
темпам відновлення меліоративних систем, який і пропонується визначити
основним індикатором реалізації Стратегії.
Терміни застосування інструментів планування визначалися на основі
поєднання середньострокового (5 років) та короткострокового (1-2 роки)
циклів його реалізації.
3.2. Принципи формування Стратегії
Сукупність оперативних цілей, заходів і завдань, як головних елементів
Стратегії, визначає покрокові сценарії розвитку меліорації в області та дає
можливість розуміти шляхи досягнення стратегічних цілей.
В основу розробки Стратегії закладено базові принципи, які
використовують українські експерти, при реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги:
- партнерство: передбачає проведення консультацій, та пошук
консенсусу між учасниками процесу, з метою досягнення кращого
результату;
- життєздатність: розбудова можливостей порівняльних переваг,
визначених

за

результатами

SWOT-аналізу.

Для

виявлення

ризиків

застосовується SWOT-матриця слабких сторін і загроз;
- інтеграція: спільні місцеві потреби інтегруються з регіональними
потребами шляхом пошуку оптимальних рішень, шляхом консенсусу;
- субсидіарність: визначення стратегічних підходів, на основі потреб
місцевих громад;
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- принцип спільної участі представників влади та приватного
сектору: спільна участь органів влади, територіальних громад та приватного
сектору у реалізації проектів (державно приватне партнерство (ДПП);
-

інновація:

новостворені

або

вдосконалені

конкурентоздатні

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери;
- ієрархія стратегічних планів: розроблені стратегічні плани розвитку
меліорації, мають відповідати стратегії розвитку області, і підходам Уряду та
сприяють досягненню визначених цілей.
Модель розробки Стратегії було обрано, виходячи з потреб сталого
розвитку водних і земельних ресурсів, сільського господарства і сільських
територій, з урахуванням вимого ВРД ЄС та має такий вигляд:

SWOT‐
аналіз

Місія і стратегічне
бачення

Стратегічні
цілі

Оперативні
цілі

Заходи і
завдання

3.3.Організаційне забезпечення розробки Стратегії
Концептуальні підходи до розвитку зрошення в Україні сформовані у:


Концепції відновлення і розвитку зрошення у Південному регіоні

України [62], розробленої Інститутом водних проблем і меліорації НААНУ у
2014 році;


проекті Стратегії відновлення роботи та розвитку зрошувальних

систем, розробленої Держводагенством.
В рамках проекту АМР США (USAID) «Вода для агросектору» [120] в
червні 2014 року була створена Робоча група ІРАР, яка займалася розробкою
організаційно-економічного механізму відродження і розвитку меліорації в
Херсонській області, підготовкою Стратегії та дорожньої карти розвитку
меліорації в Херсонській області.
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Робоча група – це творчий колектив спеціалістів, науковців і провідних
експертів, який створено для роботи над Стратегією.
На засіданнях робочої групи аналізувалась поточна ситуація в галузі
меліорації,

проводились презентації, семінари та тренінги в Києві та

Херсонській області, обговорювалась структура документа, визначалися
напрями розробки організаційно-економічного механізму відродження і
розвитку меліорації в Херсонській області, узагальнювався оперативний
досвід впроваджуваних Інститутом пілотних проектів в Херсонській області з
удосконалення

водопостачання,

ухвалювалися

відповідні

рішення

та

оперативні заходи.
Експерти ІРАР прийняли активну участь в роботі відповідних комісій,
що

були

створені

для

вирішення

нагальних

проблем

розвитку

водопостачання та меліорації в Україні. Експертами ІРАР, в рамках проекту,
здійснювалась також експертна та технічна підтримка названих комісій на
рівні постійно діючого секретаріату.
Так, відповідно до Наказу Міністра аграрної політики та продовольства
України від 1 липня 2015 року № 255 було створено Координаційну раду з
питань відновлення роботи та розвитку систем зрошення, до складу якої
увійшов директор ІРАР. На засіданні Координаційної ради 11 вересня 2015
року було затверджено склад та координаторів 5 робочих груп. До складу
Робочої групи «Огляд поточної ситуації у секторі зрошення та дренажу»
ввійшли представники ІРАР.
З метою подальшої розробки Стратегії розвитку зрошення на
загальнодержавному рівні, Постановою КМУ від 27 січня 2016 року № 50
«Про створення Координаційної ради з питань відновлення роботи та
розвитку зрошувальних систем» при Мінагрополітики було створено
Координаційну раду, яка в даний час займається розробкою Стратегії
розвитку зрошення для України [99].
До складу Координаційної ради з питань відновлення роботи та
розвитку зрошувальних систем ввійшли:
– Міністр

аграрної

політики

Координаційної ради;
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та

продовольства,

голова

– Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань
європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради;
– Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства;
– Радник Міністра аграрної політики та продовольства;
– Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції;
– Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі;
– Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства;
– Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань
європейської інтеграції;
– Голова Держводагентства;
– Голова Держгеокадастру;
– Голова Фонду державного майна;
– Директор департаменту агропромислового розвитку Запорізької
облдержадміністрації;
– Начальник Запорізького обласного управління водних ресурсів;
– Директор

департаменту

агропромислового

розвитку

Миколаївської облдержадміністрації;
– Начальник

Миколаївського

обласного

управління

водних

ресурсів;
– Начальник Одеського обласного управління водних ресурсів;
– Директор департаменту агропромислового розвитку Херсонської
облдержадміністрації;
– Начальник Херсонського обласного управління водних ресурсів;
– Представник Світового банку (за згодою);
– Представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
(за згодою);
– Народні депутати України (за згодою);
– Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної
академії аграрних наук (за згодою);
– Директор

Національного

наукового

центру

«Інститут

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (за
згодою);
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– Директор Інституту зрошуваного землеробства Національної
академії аграрних наук (за згодою);
– Директор Інституту розвитку аграрних ринків (за згодою).
В основу підготовки Стратегії розвитку меліорації в Херсонській
області, запропонованої ІРАР, покладено концепцію сталого розвитку водних
і земельних ресурсів, сільського господарства та сільських територій, яка
базується на моделі економічного зростання регіону, на основі збільшення
валового

виробництва

сільськогосподарської

продукції,

за

рахунок

відновлення меліоративних систем та розширення зрошуваних земель, за
умов дотримання екологічного імперативу.
Необхідність

розробки

нової

стратегії

розвитку

меліорації

в

Херсонській області виникла у зв’язку із посиленням посушливості клімату,
зростанням

дефіциту

природного

вологозабезпечення,

недосконалою

законодавчою базою та неефективною системою управління водними
ресурсами, порушенням технологічної цілісності зрошувальних систем,
незадовільним еколого-меліоративним станом та амортизаційним зносом і
значним погіршенням технічного стану меліоративних систем, що в цілому
створює серйозні загрози економічній, екологічній та продовольчій безпеці в
регіоні.
Комплексне вивчення особливостей розвитку меліорації в Херсонській
області проводиться з метою оцінки поточної ситуації, необхідності
прийняття рішення про відновлення зрошувальних систем на державному
рівні та формування найбільш ефективних підходів до плану реконструкції та
модернізації зрошувальних систем, на основі інтегрованих підходів до
управління водними і земельними ресурсами та створення умов для сталого
соціально-економічного розвитку сільських територій.
Використання механізмів сталого розвитку при розробці та реалізації
Стратегії

передбачає

залучення

профільних

міністерств

і

відомств,

Херсонської ОДА, водогосподарських і сільськогосподарських підприємств,
сільської громади та ГО, для визначення та реалізації стратегічних цілей
розвитку меліорації в області.
Базою для розробки стратегії є:
–

стан законодавчої та нормативно-правової бази по меліорації;

184

–
стан державного управління водними ресурсами;
–
статистичні дані про стан сільськогосподарського виробництва на
зрошуваних землях;
–
дані інвентаризації зрошувальних систем в Херсонській області
за 2013 та 2015 роки;
стан меліоративних систем;
–
–
стан використання зрошуваних земель;
–
стан водозабезпечення та водовідведення;
–
еколого-меліоративний стан зрошуваних земель;
–
стан енергоефективності меліоративних систем та інші
документи.
При підготовці Стратегії та дорожньої карти, на всіх етапах аналізу,
використано матеріали АМР США (USAID), Херсонського ОУВР,
Держводагентства, Херсонської ОДА, Мінагрополітики, Мінприроди,
Держстату, інших міністерств та відомств, Інституту водних проблем і
меліорації НААН, Інституту зрошуваного землеробства НААН, Інституту
розвитку аграрних ринків, Херсонського державного аграрного університету
та інших установ і організацій.
Таким чином, робота ІРАР та, відповідно, проекту АМР США «Вода
для агросектору» з розробки Стратегії і Дорожньої карти розвитку меліорації
в Херсонській області узгоджується з основними планами КМУ,
Мінагрополітики, Мінприроди, Держводагентства, Херсонської ОДА та
земле-водокористувачів.
З метою допомоги Уряду України у підготовці Стратегії розвитку
меліорації в Україні, за сприянням АМР США, при Світовому банку у
березні 2016 року було створено п’ять робочих груп за участю експертів
Світового банку, АМР США (USAID), Мінагрополітики, Мінприроди,
Держводагенства, провідних наукових установ, керівників підприємств,
народних депутатів України, представників ОДА, ІРАР , професійних ГО та
інших експертів в галузі меліорації.
Результатом роботи робочих груп Світового банку є п’ятнадцять
принципів, які лягли в основу підсумкового документу Світового банку
«Принципи для опрацювання Стратегії меліорації земель в Україні» [119], які
на сьогоднішній момент ще не затверджені Урядом. Ці принципи детально
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розроблялися та обговорювалися експертами ІРАР спільно з іншими
експертами – учасниками груп, та в певній мірі, прийняті нами до відома при
завершені роботи над цією монографією.
Таким чином, головною метою, яку ставили перед собою експерти
ІРАР при розробці Стратегії, - є визначення стратегічних та оперативних
цілей спрямованих на досягнення мети, впровадження цих цілей, і як
очікуваний результат, відновлення зрошувальних систем, підвищення
ефективності використання, збільшення площ поливу, підвищення
продуктивності
меліорованих
земель,
збільшення
виробництва
сільськогосподарської продукції та створення умов для покращення життя
людей.
Реалізація Стратегії вимагатиме зосередження зусиль для концентрації
інтелектуальних, фінансових та людських ресурсів, чіткої узгодженості дій
органів влади, наукових установ, сільськогосподарських товаровиробників та
громадськості.
Для цього необхідно забезпечити прозоре та ефективне використання
фінансових ресурсів залучених від міжнародних фінансових донорів,
Державного та обласного бюджету, приватного капіталу та кредитних
ресурсів, інших інвестиційних ресурсів для отримання найкращого
економічного, екологічного та соціального ефекту.
Тільки чітка координація виконання стратегічних і оперативних цілей,
ефективне використання фінансових ресурсів, які будуть залучені для
виконання Стратегії, дадуть змогу забезпечити досягнення намічених цілей в
повному об’ємі і в установлені терміни.
В цілому, організаційно-економічний механізм відродження та
розвитку меліорації, є основою для розробки Стратегії розвитку меліорації, а
Стратегія - є базою для ухвалення управлінських рішень у сфері відновлення
та розвитку зрошувальних систем, а також основою для розробки та
впровадження дорожньої карти розвитку меліорації в області.
Для подальшого відпрацювання, моніторингу та впровадження
компонентів стратегії, запропонованої ІРАР, в рамках діючого проекту на
базі Херсонського аграрного Університету 3 листопада 2016 року було
створено тренінговий Центр «Партнерство у сталому водопостачанні для
сільськогосподарського розвитку».
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РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВІДРОДЖЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
4.1 Стан соціально-економічного розвитку регіону
За даними Херсонської ОДА [58] аналіз виконання завдань і заходів
програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської
області на 2015 рік за підсумками року засвідчив про наступне.
В агропромисловому комплексі обсяг виробництва валової продукції
сільського господарства в усіх категоріях господарств склав 11004,1 млн. грн.,
що становить 94,8% до річного завдання Програми (11602,9 млн. грн.). Індекс
обсягу сільськогосподарського виробництва склав 106,7% (показник
Програми – 111,2%), у тому числі в сільгосппідприємствах – 113,9%, у
господарствах
населення
–
99,7%.
Зростання
виробництва
у
сільськогосподарських підприємствах забезпечено за рахунок нарощування
обсягів продукції рослинництва на 20,7%.
Вироблено валової продукції сільського господарства в середньому на
одну особу наявного населення області на 10282,3 грн., сільського населення
– 26496,7 грн., у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь – на 558,9
тис. грн. (в постійних цінах 2010 року).
Обсяг виробництва валової продукції рослинництва зріс на 10,2%
(показник Програми – 114,9%). Сільськогосподарськими товаровиробниками
області намолочено 2623,3 тис. тонн зерна (у вазі після доробки), або на 121,7
тис. тонн (на 4,9%) більше, ніж у 2014 році, що зумовлено зростанням як площ
збирання (на 2,6%), так і врожайності зернових культур з 1 га (на 18,7%).
У 2015 році сільськогосподарськими товаровиробниками області
скошено 780,5 тис. га зернових та зернобобових культур, намолочено 2623,3
тис. тонн зерна (у вазі після доробки), або на 121,7 тис. тонн більше обсягів
2014 року, що зумовлено як зростанням площ збирання (на 19,5 тис. га, або на
2,6%), так і врожайності зернових культур з 1 га, яка зросла на 18,7% та
досягла 33,6 ц.
Соняшнику намолочено в 1,8 разу більше (обсяги склали 486,6 тис. тонн
товарного насіння) за рахунок зростання врожайності в 1,9 разу (16,2 ц/га), сої
– 326,9 тис. тонн бобів (на 10,5 тис. тонн більше нуж у 2014 році) при середній
урожайності 33,2 ц/га (прибавка склала 2,7 ц/га).
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Також по всіх категоріях господарств збільшено валові збори баштанних
культур на 12% (298,6 тис. тонн), картоплі – на 2% (накопано 284,4 тис. тонн).
Проте, на 30,9 тис. тонн, або на 2,4% менше отримано овочів (зібрано
1251,5 тис. тонн), плодів та ягід – на 10,5 тис. тонн, або на 14,1% (64,7 тис.
тонн), винограду – на 17 тис. тонн, або 31,7% (36,9 тис. тонн).
Причиною зменшення валових зборів овочевих, плодово-ягідних
культур та винограду були складні погодно-кліматичні умови поточного року.
У загальних обсягах валових зборів сільськогосподарських культур
питома вага вирощеної продукції господарствами населення у 2015 році
склала 92,3% від загального урожаю картоплі, 61% плодів і ягід, 59,8% овочів,
39,9% зерна, 23,5% соняшнику.
В області налічується 426,8 тис. га зрошуваних земель, або 21,6 % від
загальної площі сільськогосподарських угідь.
В цілому по області у 2015 році полито сільськогосподарських культур
на площі 292,2 тис. га. Земле-водокористувачами вкладено понад 187 млн. грн.
власних коштів на утримання внутрішньогосподарських зрошувальних мереж,
у тому числі на придбання 56 од. дощувальної техніки на суму
26,2 млн. грн.
Збільшено на 5,3 тис га площі поливу краплинним зрошенням (полито
42,2 тис га) та залучено до використання 42,5 тис. га ділянок-«супутників», що
на 3,6 тис. га більше 2014 року. Затоплено посівів рису на площі 7,6 тис. га.
Протягом 2015 року підвідомчими організаціями Херсонського ОУВР
проведені роботи по очищенню міжгосподарських каналів у обсязі 90,8 тис.
м3. Обкошено 4008 км (3216 га) дамб каналів, відремонтовано 320
гідротехнічних споруд.
Індекс виробництва продукції тваринництва склав 96,3% (показник
Програми – 100,8%). Скоротилося виробництво м’яса – на 0,3%, молока – на
0,9%, яєць – на 11,9%, вовни – на 9%.
Основною проблемою в тваринництві залишається триваюче зниження
поголів’я худоби, в т.ч. великої рогатої худоби на 6% (в усіх категоріях
господарств утримується 107,4 тис. голів), у тому числі корів – на 2,2% (69,9
тис. голів), свиней – на 7,3% (166,4 тис. голів), овець та кіз – на 4,2% (50,3 тис.
голів), птиці – на 4,4% (12078,1 тис. голів).
Одним із проблемних питань галузі на даний час є те, що основними
виробниками м'яса та молока в області залишаються особисті підсобні
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господарства населення, питома вага яких складає у виробництві м'яса 76%,
молока – 86,6%.
Індекс виробництва харчових продуктів та напоїв за 2015 рік склав
97,6% (показник Програми – 103%). У порівняні з 2014 роком зменшено
виробництво сирів жирних – на 10%, олії соняшникової – на 2%, хліба та
хлібобулочних виробів – на 7%.
Разом з тим, забезпечено нарощування виробництва м’яса свиней
свіжого чи охолодженого - на 60%, вина виноградного - майже вдвічі,
макаронних виробів - на 2%, борошна - на 2,7%, масла вершкового - на 10%,
овочів консервованих - на 24%.
Індекс промислової продукції склав 98,1% (показник Програми 100,7%).
Відбулося
зниження
обсягів
виробництва
продукції
машинобудування – на 29,9%, виробів з деревини, паперу та поліграфічної
продукції – на 19,6%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 18%,
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 8,5%,
Разом з тим, забезпечено збільшення випуску промислової продукції на
підприємствах із виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів - на 27,6%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – на 4,7%, металургійного виробництва, готових
металевих виробів, крім машин і устаткування – на 9,7%.
За 2015 рік реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
20214,8 млн. грн., що на 7349,9 млн. грн., або в 1,6 разу більше обсягу за 2014
рік.
Зважаючи на чинники, що стримують розвиток промислового
комплексу, а саме: втрата ринків збуту промислової продукції в Російській
Федерації і АР Крим, та пов’язане з цим різке зменшення обсягу замовлень,
особливо на продукцію машинобудування, промисловими підприємствами
області здійснюються заходи по переорієнтації ринків збуту продукції та
диверсифікації виробництва.
У сфері внутрішньої торгівлі області продовжується минулорічна
тенденція щодо уповільнення темпів обороту роздрібної торгівлі.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі зменшився проти показника
2014 року на 15,3% (показник Програми - 101,6%) і становив 26,5 млрд. грн.
Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі на одну особу за
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2015 рік як і у минулому році має від’ємний результат і становить (-3086,9
грн.) проти (-510,8 грн.) у 2014 році.
З усіх каналів реалізації споживчих товарів найбільше скорочення
темпів зростання (зменшення) відбулося в торговій мережі підприємств
торгівлі. Так, обсяг роздрібного товарообороту підприємств у порівнянні 2014
роком зменшився на 17,5% і склав 11,1 млрд. грн.
Відмічено тенденцію щодо зростання цін на споживчі товари як на
внутрішньому ринку України, так і на ринку області.
Індекс споживчих цін з початку року становив 145,8%.
На підвищення цін на продукти харчування вплинуло збільшення
тарифів на електроенергію, природний газ, пально-мастильні матеріали та
коливання валютного курсу.
Обсяг виконаних будівельних робіт підприємствами області склав
525,2 млн. грн. (показник Програми - 381 млн. грн.), індекс будівельної
продукції - 92,2%, що на 19,6 відсоткового пункту більше, ніж у 2014 році
(показник Програми – 100,1%).
Зменшилося будівництво нежитлових будівель - на 3,7%, інженерних
споруд – на 20,1%. Водночас зросло будівництво будівель - на 1,2%, у тому
числі житлових – на 18,2%.
Підприємствами міст Херсон та Н. Каховка виконано майже весь обсяг
будівництва - 85,7%, зокрема будівельниками обласного центру – 70,1%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали
65,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти – 20% та 14,6% відповідно.
Введено в експлуатацію 112,9 тис. м2 загальної площі житла, що
становить 93,6% до показника 2014 року.
У рамках реалізації регіональної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського
населення «Власний дім» поліпшили житлово-побутові умови 326 сільських
сімей, які мешкають у 82 населених пунктах області (Програмою передбачено
поліпшення житлово-побутових умов 300 сільських сімей).
У 2015 році значна увага приділялася створенню сприятливих умов для
залучення інвестиційних ресурсів у соціально-економічну сферу регіону та
формуванню сприятливого інвестиційного іміджу Херсонщини задля
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сприйняття її міжнародним співтовариством як надійного партнера зі значним
інвестиційним потенціалом.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
внесених іноземними інвесторами до області, починаючи з 1994 року, станом
на 31 грудня 2015 року склав 210,6 млн. дол. США (показник Програми - 240
млн. дол. США), що на 2,4 млн. дол. США, або на 1,1%, більше відповідного
показника станом на початок 2015 року, та у розрахунку на одну особу
населення становив 198 дол. США.
Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на промислових
підприємствах - 68,3% від загального обсягу внесених прямих іноземних
інвестицій (143,9 млн. дол. США), у тому числі на підприємствах переробної
промисловості - 55,3% (116,4 млн. дол. США).
Загальний обсяг освоєних капітальних інвестицій за підсумками
2015 року склав 2926,5 млн. грн. (показник Програми - 1772 млн. грн.), що у
порівняльних цінах більше показника 2014 року на 19,4%. Найбільшу частку
капітальних інвестиції вкладено у придбання машин, обладнання та інвентарю
- 45,9%, житлові будівлі - 11,6%.
Обсяги експорту товарів і послуг зменшились на 33,3%, імпорту - на
21,5% і склали відповідно 265 млн. дол. США та 149,8 млн. дол. США.
Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило
115,2 млн. дол. США (у 2014 році – 206,4 млн. дол. США). Коефіцієнт
покриття експортом імпорту – 1,7.
Основними причинами зниження показників зовнішньоекономічної
діяльності в області стали низька конкурентоспроможність продукції
місцевого виробництва на міжнародних ринках, коливання світових валют та
цін на сировину, нестабільність курсу національної валюти, загострення
проблем у торговельно-економічних та політичних відносинах з Росією.
Підприємствами транспорту перевезено 8979,6 тис. тонн вантажів, що
на 14,8% більше, ніж у 2014 році. Вантажооборот збільшився на 0,8% за
рахунок зростання вантажообороту на водному (у 2,2 разу) і залізничному (на
1,8%) транспорті та становив 5162,5 млн. км.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 87656,9 тис.
пасажирів, що на 10,4% менше, ніж 2014 році. Пасажирооборот зменшився на
11,1% і склав 2315,1 млн. пас. км. Зменшення пасажирообороту відбулося на
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автомобільному (на 12,1%), залізничному (на 9,1%) та тролейбусному (на
7,5%) транспорті.
Значну увагу було приділено заходам з енергоефективності та
розвитку відновлювальної енергетики. За кошти обласного бюджету
реалізовано 3 проекти щодо заміни газового котельного обладнання на
твердопаливне загальною вартістю 3,3 млн. грн. у м. Херсоні, смт. Комишани
та с. Львове Бериславського району, КП «Міськтеплокомуненерго» м. Гола
Пристань, здійснено технічне переоснащення 4-х газових котелень із
встановленням твердопаливних котлів.
На компенсацію частини суми за кредитами, залученими населенням на
придбання енергоефективного обладнання та матеріалів, виділено кошти з
обласного бюджету в обсязі 200 тис. грн. Станом на 01 січня 2016 року видано
1808 «теплих» кредитів на суму 23,99 млн. грн.
В області працює 4 підприємства альтернативної енергетики, якими
вироблено за звітний рік 132,8 млн. кВт електричної енергії.
За інформацією Головного управління державної фіскальної служби у
Херсонській області станом на 01 січня 2016 року на обліку налічується
67988 суб’єктів малого і середнього підприємництва (на 01 січня 2015 року
- 69775 суб’єктів), з них фізичних осіб – підприємців 52518 суб’єктів
(54632 суб’єкта).
Надходження до обласного бюджету від діяльності малого і середнього
підприємництва збільшилися на 82% і склали 274,5 млн. грн.
Позитивних результатів досягнуто у фінансово-бюджетній сфері. До
загального фонду місцевих бюджетів області мобілізовано 1898,7 млн. грн.
платежів, що становить 116,1% до планів, затверджених місцевими радами на
рік. Понад план отримано 263,4 млн. грн. Виконання дохідної частини
місцевих бюджетів забезпечено всіма бюджетами, що входять до складу
бюджетної системи області.
За 2015 рік дохідну частину загального фонду обласного бюджету
виконано на 107,8% (259,9 млн. грн.), понад план отримано 18,7 млн. грн.
Темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів)
становлять 124,4% (показник Програми - 107,3%), що на 16,9 відсоткових
пункти вище показника 2014 року.
Номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника
зросла на 19,3% до попереднього року і становила 3123 грн., що складає
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113,9% до рівня, зазначеного в Програмі (2743 грн.). Індекс реальної
заробітної плати становив 78,3% (показник Програми - 97,1%).
Станом на 01 січня 2016 року заборгованість із виплати заробітної
плати склала 14,8 млн. грн., що становить 96,8% до суми заборгованості на
початок
2015 року. Заборгованість відсутня у м. Гола Пристань та у 12
районах області.
Рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, визначений за
методологією Міжнародної організації праці (МОП), склав 10,2% економічно
активного населення проти 9,7% у 2014 році (показник Програми – 9,5%).
Одним із альтернативних видів зайнятості населення виступає
підприємницька діяльність. Упродовж 2015 року отримали одноразову
виплату допомоги по безробіттю та відкрили власну справу 717 безробітних
громадян.
Завдяки проведеній роботі щодо легалізації зайнятості в регіоні,
легалізовано 645 робочих місць.
Сума заборгованості з оплати населенням за житлово-комунальні
послуги зменшилася на 1,3% і склала 216,4 млн. грн., на що вплинуло,
зокрема, збільшення охоплення населення державною допомогою у вигляді
житлових субсидій, проведення відповідної претензійно-позовної та
інформаційно-роз’яснювальної роботи.
Одним із завданням соціального захисту населення області є
своєчасність та повнота виплати державної допомоги.
Протягом 2015 року за призначенням всіх видів державної допомоги
до органів праці та соціального захисту населення області звернулися більш,
ніж 180 тис. сімей (у 2014 році – понад 142 тис. сімей).
Призначено соціальну допомогу на 614 дітей (у 2014 році – на
585 дітей), які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях. Допомогу виплачено на загальну суму 24,5 млн. грн., що на 2,1 млн.
грн. більше, ніж у попередньому році.
Безготівковою субсидією на житлово-комунальні послуги користуються
104956 сімей області, що в 3,4 разу більше, ніж 2014 році. Загальна сума
нарахованих субсидій на оплату послуг склала 389,2 млн. грн.
(у 16,1 разу більше). Готівкову субсидію на придбання скрапленого газу та
твердого пічного побутового палива призначено 34770 родинам (у 2014 році –
12325 родинам) на загальну суму 58,2 млн. грн. (у 4,5 разу більше).
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Для ветеранів війни та інвалідів розподілено 531 санаторно-курортних
путівок, виплачено грошову компенсацію за невикористане санаторнокурортне лікування 430 особам на загальну суму 126,5 тис. грн.
В галузі освіти покращено матеріально-технічну базу у 223 навчальних
закладах. Проведено капітальні ремонти на 104 об’єктах, реконструйовано 11
об’єктів, проведено поточних ремонтів за рахунок місцевих об’єктів у 55
навчальних закладах.
Зусилля медичної галузі області у 2015 році були скеровані на
реалізацію пріоритетних напрямків сфери охорони здоров’я, серед яких:
охорона материнства та дитинства; зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності від серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та онкологічних захворювань.
Показник смертності дітей першого року життя за 2015 рік знизився на
3,6% і становив 8,04 на 1000 народжених живими проти 8,34 у 2014 році.
Спостерігається подальше зменшення захворюваності на туберкульоз 82,1 випадку на 100 тис. населення проти 84,4 випадку в 2014 році (-2,7%).
Первинну допомогу сільському населенню області надають центри первинної
медико-санітарної допомоги, в складі яких працює 348 фельдшерських та
фельдшерсько-акушерських пунктів, 164 лікарські амбулаторії, з них у селі –
129.
За 2015 рік медичну допомогу отримали 6902 військовослужбовця та
члени їх сімей, у тому числі: амбулаторну – 5582 осіб та стаціонарну – 1877
осіб.
Певних успіхів досягнуто в галузі культури. Засновано обласний
фестиваль виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко»,
видано перший альбом «Хронологія мужності 2014 – 2015», організовано
виїзди у райони та міста області агітбригад у складі працівників культури та
військовослужбовців - учасників АТО, з метою проведення культурномасових заходів патріотичного спрямування.
Для забезпечення подальшого розвитку туристично-рекреаційного
комплексу здійснювалися заходи щодо створення та утвердження
привабливого іміджу Херсонщини, як туристичного краю, на
загальнодержавному та міжнародному рівнях, зміцнення матеріальнотехнічної бази галузі, розширення сегменту внутрішнього туризму,
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підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів
природоохоронних територій, історико-культурної спадщини.
Протягом курортного сезону послуги туристам та відпочиваючим
надавали близько 900 закладів відпочинку та оздоровлення, загальною
місткістю ліжкового фонду понад 70 тис. місць, що значно більше, ніж у
минулі роки. Кількість офіційно зареєстрованих засобів індивідуального
розміщення приватного сектору збільшилася на 45% і становила 610 одиниць
проти 419 одиниць у 2013 році. Чисельність туристів зросла у порівнянні з
попереднім роком на 27% і склала близько 2,8 млн. осіб. За звітний рік сума
надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів становила 1074,71 тис.
грн., що на 44% більше, ніж у 2014 році.
4.2 SWOT-аналіз розвитку меліорації
Аграрна політика та структурні перетворення, які відбулися за останні
роки в Україні та Херсонській області зокрема, дали змогу лише частково
стабілізувати

валове

виробництво

сільськогосподарської

продукції.

Херсонська область є територією ризикованого землеробства, що суттєво
позначається на результатах роботи сільськогосподарських підприємств. У
посушливих умовах області, виробництво сільськогосподарської продукції
значною мірою залежить від технічного стану зрошувальних систем і
ефективності використання меліорованих земель.
За

радянських

часів

у

Херсонській

області

була

побудована

найпотужніша в Європі меліоративна система. Починаючи з 1991 року, на
фоні загальнодержавної економічної кризи, відбулося некероване скорочення
поливних площ та зниження ефективності використання меліорованих земель.
В області налічується 426,8 тис. га зрошуваних земель, з яких не
використовується 139,8 тис. га меліорованих земель або 33 відсотки від
наявних [75].
Значне скорочення площ поливу відбувається на фоні [62]:
- значного

погіршення

внутрішньогосподарської

технічного

мережі

стану

зрошувальних

міжгосподарської
систем,

та

розграбування

внутрішньогосподарської мережі, повного призупинення робіт не тільки з
будівництва нових та реконструкції наявних зрошувальних систем, але й
капітальних та поточних їх ремонтів у зв’язку з відсутністю бюджетного
фінансування та недосконалістю існуючої системи управління;
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- недостатньої кількості та незадовільного стану оновлення парку
дощувальних машин з причин відсутності дієвих механізмів державної
підтримки виробництва та придбання засобів поливу;
- порушення технологічної цілісності зрошувальних систем, яку
спричинено розпаюванням земель і, як наслідок, подрібненням земельних
ділянок

та

збільшенням

кількості

землекористувачів,

передачею

внутрішньогосподарських мереж у комунальну власність, недосконалістю
системи управління міжгосподарською мережею, внаслідок чого на цій мережі
штучно формується від 2 до 4-5 управлінських розривів;
- недосконалості існуючого законодавства в частині відповідальності
землевласників

та

земле-водокористувачів

за

цільове

та

ефективне

використання зрошуваних земель, та невизначеності оптимальних термінів
оренди землі, необхідних для забезпечення окупності інвестицій;
- незадовільного еколого-меліоративного стану зрошуваних земель,
внаслідок порушення технологій вирощування сільськогосподарських культур,
структури посівних площ та сівозмін на зрошуваних землях;
- різкого

зростання

вартості

електроенергії,

відсутності

дієвих

механізмів державної підтримки ефективного використання зрошуваних
земель, у тому числі і компенсацій з державного бюджету оплати вартості
електроенергії, що витрачається для подачі води на зрошення;
- відсутності механізмів довгострокового пільгового кредитування робіт
з проектування та будівництва зрошувальних систем;
- відсутності умов для залучення кредитних та інвестиційних ресурсів на
реконструкцію,

модернізацію

та

розвиток

міжгосподарської

мережі

зрошувальних систем через недосконалу структуру управління зрошувальними
системами;
- відсутності

сучасних

систем

автоматичного

управління

водорозподілом на міжгосподарських системах.
Такі фактори стримують розвиток зрошення, гальмують залучення
інвестиційних

ресурсів,

знижують

ефективність

виробництва

сільськогосподарської продукції та погіршують рівень життя в сільській
місцевості.
Зменшення негативного впливу посухи, підвищення урожайності
зернових, овочевих і інших культур, створення зони гарантованого
виробництва сільськогосподарської продукції та покращення якості життя
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населення в сільській місцевості, можливе лише за рахунок відновлення та
розширення зрошувальних систем на території області.
Комплексний підхід до розв’язання проблем відновлення зрошувальних
систем та розвитку меліорації, в основу якого закладаються принципи сталого
розвитку водних і земельних ресурсів, сільського господарства та сільських
територій – це єдиний шлях покращення соціально-економічного стану в
регіоні.
Важливо

врахувати,

що

підвищення

продуктивних

функцій

меліоративних об’єктів має відбуватись лише за умови збереження
екологічної рівноваги та збалансованого соціального розвитку сільських
територій [93].
Внаслідок невдалого реформування агропромислового комплексу в
Україні

та

Херсонській

області

зокрема,

ефективність

використання

зрошувальних систем, за останні два десятиріччя, істотно погіршилась.
Основними причинами складного стану розвитку меліорації на сучасному
етапі є:
- політична, економічна і фінансова криза в країні;
- невідповідність існуючих нормативно-правових засад розвитку
меліорації вимогам сталого розвитку;
- недосконалість державної системи управління водними ресурсами і
меліорацією;
- нестабільний фінансовий стан земле-водокористувачів, через залежність
від погодних умов і неврегульованість ринку сільськогосподарської продукції;
- відсутність механізмів державної підтримки, спрямованих на
гарантоване виробництво сільськогосподарської продукції на меліорованих
землях, в т.ч. шляхом часткової компенсації вартості електроенергії та палива,
використаних для поливу сільськогосподарських культур та придбання
дощувальної техніки на пільгових умовах;
- парцеляція меліорованих земель і передача внутрішньогосподарських
систем у комунальну власність;
-

призупинення

фінансування

робіт

з

будівництва

нових

та

фінансування

як

реконструкції наявних зрошуваних систем;
-

суттєвим

водогосподарських

скороченням

обсягів

організацій,

так

товаровиробників;
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державного
і

сільськогосподарських

- відсутність доступу підприємств до «дешевих і довгих» кредитних
фінансових ресурсів;
- випереджаюче зростання цін на енергоресурси, в порівнянні з
зростанням цін на сільськогосподарську продукцію;
- відсутність можливостей створення сучасної системи автоматизованого
управління водорозподілом та інші.
За експертними даними встановлено, що в області вкладання коштів у
реконструкцію та модернізацію зрошувальних систем та мереж, в рази
ефективніше, ніж у компенсацію наслідків посухи та вирішення соціальних
проблем, тому є необхідність у розробці SWOT-аналізу, та формуванні
Стратегічних цілей розвитку меліорації.
Узагальнення висновків оцінки поточного стану розвитку меліорації,
порівняльні переваги, виклики та ризики, які враховують специфіку розвитку
меліорації в Херсонській області, є основою стратегічного планування,
поєднуючи в собі правильне визначення проблем і шляхів їх розв’язання.
В основу методики аналізу потенціалу меліорації було покладено
SWOT-аналіз.
Результатом виконання цього етапу будуть такі дослідження:
а) SWOT-аналіз;
б) SWOT-матриця;
в) порівняльні переваги розвитку меліорації в регіоні.
Зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних
проблем розвитку меліорації, і разом з даними про перспективи розвитку,
слугують базою для формулювання стратегічних напрямів та цілей розвитку
меліорації на визначений період часу.
Аналіз поточного стану розвитку меліорації, порівняльні переваги,
виклики та ризики, які враховують специфіку розвитку меліорації на
Херсонщині, є основою стратегічного планування.
Робочою групою ІРАР визначені сильні сторони розвитку меліорації в
області, можливості розвитку, слабкі сторони та зовнішні загрози.
Сформовано синергетичну взаємодію чинників у рамках кожного з елементів
SWOT-аналізу, що мав на меті визначення стратегічних цілей, порівняльних
переваг і забезпечення можливості управління ризиками.
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Таблиця 4.1

SWOT-аналіз розвитку меліорації в Херсонській області
Внутрішні фактори
Сильні сторони (S)
Слабкі сторони (W)
1. Потужна матеріально-технічна база,
1.Погіршення технічного стану каналів, НС,
внутрішньогосподарських мереж і дощувальних
розгалужена гідротехнічна мережа з
незадіяними проектними потужностями машин
2. Гарантоване виробництво продукції
2. Порушення технологічної цілісності
на меліорованих землях
зрошувальних систем
3. Висока потенційна продуктивність і
3. Низька ефективність використання
якість південних чорноземів
зрошувальних систем
4. Водогосподарсько-меліоративний
4. Державна система управління меліорацією
комплекс сформований як окремий
неефективна, стримує залучення інвестицій та
напрямок розвитку
розвиток галузі
5. Потужний науковий і інженерно5. Складний еколого-меліоративний стан
зрошуваних земель
технічний персонал
6. Розгалужена меліоративна мережа і
6. Висока ступіть централізації управління
система управління водними ресурсами водними ресурсами
7. Розроблена обласна програма
7. Відсутні фінансові механізми довгострокового
розвитку водного господарства
кредитування робіт з відновлення і будівництва
зрошувальних систем
8. Херсонська ОДА підтримує розвиток 8. Нестача коштів на утримання, ремонт та
водних ресурсів на території області
відновлення зрошувальних систем
9. Херсонщина краще використовує
9. Відсутні дієві механізми підтримки розвитку
меліорації за рахунок коштів державного і
зрошуваний клин, ніж сусідні області
обласного бюджету
10. В області найвищі в Україні темпи
10. Низькі темпи відновлення зрошувальних
запровадження краплинного зрошення
систем
Зовнішні фактори
Можливості (O)
Загрози (T)
1. Удосконалення законодавчої бази
1. Недосконала законодавча база стримує
відновлення зрошувальних мереж та ефективне
використання меліорованих земель
2. Створення умов для сталого розвитку 2. Виникнення надзвичайних ситуацій
водних ресурсів і сільських територій
(підтоплення, руйнування берегів водосховищ,
забруднення водних ресурсів)
3. Впровадження сучасних способів і
3. Зростання вартості енергоресурсів
техніки поливу, здійснення
протифільтраційних заходів
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Можливості (O)
4. Відновлення і розширення
зрошувальних систем з дотриманням
вимог екологічної безпеки
5. Створення сприятливих умов для
залучення інвестиційних ресурсів

Загрози (T)
4. Посилення змін клімату в сторону
посушливості і маловодності
5.Несприятливий інвестиційний клімат для
залучення фінансових ресурсів у відновлення
зрошувальних систем
6. Деградація земель сільськогосподарського
призначення
7. Відсутня Стратегія розвитку меліорації на
державному рівні

6. Розробка Стратегії залучення
фінансових ресурсів
7. Розробка та затвердження Стратегії
розвитку меліорації на державному
рівні
Джерело: розроблено за пропозицією робочої групи ІРАР.

За результатами аналізу встановлено, що сильні сторони, слабкі сторони,
можливості та загрози, формують чітке уявлення про поточний стан розвитку,
проблеми та потенціал розвитку меліорації, а отже є містком між оцінкою
поточного стану розвитку та Стратегією, причому орієнтація Стратегії та
основні елементи стратегічних цілей наприкінці цього етапу вже стають
очевидними.
SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв’язки між «внутрішніми»
(сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози)
факторами, які мають стратегічне значення для відновлення зрошення у
Херсонській області. Такі взаємозв’язки дозволяють сформулювати
порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного
вибору – формулювання стратегічних та оперативних цілей розвитку
меліорації в області.
«Порівняльні переваги». За допомогою матриці зв’язків між
внутрішніми чинниками, а саме сильними сторонами суб’єкта та зовнішніми
впливами – можливостями, визначаються найбільш перспективні сторони, які
краще за інших сприймають вплив зовнішніх факторів й дають сильніший
поштовх розвитку меліорації в області.
«Виклики». В цьому випадку матриця зв’язків будується між слабкими
сторонами суб’єкта та зовнішніми позитивними можливостями, які
дозволяють зменшити вразливість суб’єкта.
«Ризики». Матриця зв’язків між слабкими сторонами та загрозами
дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні чинники) суб’єкта
аналізу при впливі негативних зовнішніх факторів – загроз, тобто найбільш
ймовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку меліорації в області.
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Таблиця 4.2

SWOT-матриця порівняльних переваг

Сильні сторони

Підтримують

Можливості
1. Удосконалення законодавчої
бази

1. Потужна матеріальнотехнічна база, розгалужена
гідротехнічна мережа з
незадіяними проектними
потужностями
2. Гарантоване виробництво
продукції на меліорованих
землях

2. Створення умов для сталого
розвитку водних ресурсів і
сільських територій
3. Впровадження сучасних
способів і техніки поливу,
здійснення протифільтраційних
заходів
4. Відновлення і розширення
меліорованих земель з
дотриманням вимог екологічної
безпеки
5.Створення сприятливих умов
для залучення інвестиційних
ресурсів
6. Розробка Стратегії залучення
фінансових ресурсів

3. Висока потенційна
продуктивність і якість
південних чорноземів
4. Водогосподарськомеліоративний комплекс
сформований як окремий
напрямок розвитку
5. Потужний науковий і
інженерно-технічний персонал
6. Розгалужена меліоративна
мережа і система управління
водними ресурсами
7. Розроблена обласна програма
розвитку водного господарства

7. Розробка та затвердження
Стратегії розвитку меліорації на
державному рівні

8. Херсонська ОДА підтримує
розвиток водних ресурсів на
території області
9. Херсонщина краще
використовує зрошуваний клин,
ніж сусідні області
10. В області найвищі в Україні
темпи запровадження
краплинного зрошення
Джерело: Розроблено на основі пропозицій робочої групи ІРАР
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Таблиця 4.3

SWOT-матриця викликів
Слабкі сторони

Зменшують

Можливості
1. Удосконалення законодавчої бази

1. Погіршення технічного стану
каналів, НС,
внутрішньогосподарських мереж і
дощувальних машин
2. Порушення технологічної
цілісності зрошувальних систем

2. Створення умов для сталого
розвитку водних ресурсів і
сільських територій
3. Впровадження сучасних способів
і техніки поливу, здійснення
протифільтраційних заходів

3. Низька ефективність
використання зрошувальних
систем
4. Державна система управління
меліорацією неефективна,
стримує залучення інвестицій та
розвиток галузі
5. Складний екологомеліоративний стан зрошуваних
земель
6. Висока ступіть централізації
управління водними ресурсами
7. Відсутні фінансові механізми
довгострокового кредитування
робіт з відновлення і будівництва
зрошувальних систем
8. Нестача коштів на утримання,
ремонт та відновлення
зрошувальних систем
9. Відсутні дієві механізми
підтримки розвитку водних
ресурсів і меліорації за рахунок
коштів державного і обласного
бюджету
10. Низькі темпи відновлення
зрошувальних систем

4. Відновлення і розширення
меліорованих земель з дотриманням
вимог екологічної безпеки
5.Створення сприятливих умов для
залучення інвестиційних ресурсів
6. Розробка Стратегії залучення
фінансових ресурсів
7. Розробка та затвердження
Стратегії розвитку меліорації на
державному рівні

Джерело: Розроблено на основі пропозицій робочої групи ІРАР
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Таблиця 4.4

SWOT-матриця ризиків
Слабкі сторони

Загрози
Посилюють

1. Погіршення технічного стану
каналів, НС,
внутрішньогосподарських мереж і
дощувальних машин

1. Недосконала законодавча база
стримує відновлення зрошувальних
мереж та ефективне використання
меліорованих земель

2. Порушення технологічної
цілісності зрошувальних систем

2. Виникнення надзвичайних
ситуацій (підтоплення, руйнування
берегів водосховищ, забруднення
водних ресурсів)
3. Зростання вартості енергоресурсів

3. . Низька ефективність
використання зрошувальних
систем
4. Державна система управління
меліорацією неефективна,
стримує залучення інвестицій та
розвиток галузі

4. Посилення змін клімату в сторону
посушливості і маловодності

5. Складний екологомеліоративний стан зрошуваних
земель

5. Несприятливий інвестиційний
клімат для залучення фінансових
ресурсів у відновлення
меліоративних систем
6. Деградація земель
сільськогосподарського призначення

6. Висока ступіть централізації
управління водними ресурсами
7. Відсутні фінансові механізми
довгострокового кредитування
робіт з відновлення і будівництва
зрошувальних систем

7. Відсутня Стратегія розвитку
меліорації на державному рівні

8. Нестача коштів на утримання,
ремонт та відновлення
зрошувальних систем
9. Відсутні дієві механізми
підтримки розвитку водних
ресурсів і меліорації за рахунок
коштів державного і обласного
бюджету
10. Низькі темпи відновлення
зрошувальних систем
Джерело: Розроблено на основі пропозицій робочої групи ІРАР
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Порівняльні переваги, виклики і ризики розвитку меліорації в
області
Порівняльні переваги
У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами
і можливостями, визначені конкурентні переваги, які необхідно укріпляти, або
які

потребують

більшої

комунікації,

через

реалізацію

сприятливих

можливостей. Робоча група ІРАР визначила такі порівняльні переваги:
- потужна матеріально-технічної база, розгалужена гідротехнічна
мережа з незадіяними проектними потужностями;
- гарантоване виробництво продукції на меліорованих землях;
- висока потенційна продуктивність і якість південних чорноземів;
- потужний науковий і інженерно-технічний персонал;
- розгалужена меліоративна мережа і система управління водними
ресурсами;
- Херсонська ОДА підтримує розвиток водних ресурсів на території
області;
- Херсонщина краще використовує зрошуваний клин, ніж сусідні
області;
- найвищі в Україні темпи запровадження краплинного зрошення;
Виклики
У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між слабкими сторонами
та можливостями, встановлено такі виклики:
- погіршення технічного стану каналів, НС, внутрішньогосподарських
мереж і дощувальних машин;
- порушення технологічної цілісності зрошувальних систем;
- низька ефективність використання зрошувальних систем;
- складний еколого-меліоративний стан зрошуваних земель;
- низькі темпи відновлення зрошувальних систем.
Виклики в галузі меліорації - це проблемна ситуація в галузі, яка
потребує невідкладних політичних дій і ефективних Урядових рішень, від
розв’язання якої залежить не тільки ефективність сільськогосподарського
виробництва, а і соціально-економічний розвиток та рівень життя населення.
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Ризики
У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між загрозами та
слабкими сторонами вдалося з’ясувати, на які слабкі сторони розвитку
меліорації найбільше можуть вплинути негативні зовнішні фактори (загрози):
- виникнення надзвичайних ситуацій (підтоплення, руйнування берегів
водосховищ, забруднення водних ресурсів);
- зростання вартості енергоресурсів;
- посилення змін клімату в сторону посушливості та маловодності.
4.3 Обґрунтування вибору сценаріїв розвитку меліорації в області
Відновлення функціонування меліорованих земель у подальшому може
відбуватися за чотирма варіантами.
Згідно з першим варіантом планується посилення сформованих
тенденцій, за нинішніх умов, коли держава тільки частково фінансує УЕТО
водогосподарським організаціям, відновлення меліоративних систем буде
проводитись на низькому рівні, адже це можуть собі дозволити лише великі
сільськогосподарські підприємства, які мають значні площі меліорованих
земель та високу прибутковість аграрного бізнесу.
Така політика на рівні держави не вирішить питання відновлення
зрошувальних систем, а буде супроводжуватися розвитком та розширенням
тільки компаній – латифундистів, з їх низькою соціальною та екологічною
відповідальністю. При цьому, держава відіграє незначну роль у підтримці
розвитку меліорації.
За такого варіанту розвитку подій, більшість меліорованих земель
поступово перейде у власність або оренду великих підприємств і холдингів,
адже вони, завдяки зрошенню, будуть отримувати значно більші переваги і
прибутки, ніж середні і малі підприємства, і цим будуть тиснути на дрібних
фермерів та господарства населення, які вимушені будуть проводити
виробництво продукції в основному на богарних землях, або повністю
відмовлятись

від

аграрного

виробництва,

на

корись

великих

сільськогосподарських підприємств.
Другий варіант передбачає значне збільшення обсягів державної
підтримки на відновлення меліоративних систем.
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Такий варіант вирішення проблем міг би сприяти частковому
відновленню меліоративних систем та розвитку зрошуваного землеробства,
однак це не забезпечить розв’язання всіх задач відновлення та ефективного
розвитку землеробства. По-перше, у держави немає можливості значного
збільшення фінансування УЕТО і проведення реконструкції та модернізації, а
по друге, існує цілий блок законодавчих, фінансово-економічних, технікотехнологічних і організаційних проблем, які необхідно вирішувати в
комплексі з вирішенням питання збільшення обсягів фінансової підтримки.
Третій варіант передбачає відмову від бюджетного фінансування і
переведення водогосподарських організацій на повну самоокупність. Така
політика призведе до суттєвого підвищення вартості послуг з подачі води на
зрошення, і тим самим, призведе до скорочення площ, що поливаються. Крім
того, значна частина водогосподарських організацій може збанкрутувати, а це,
в

посушливих

умовах

Херсонської

області,

може

призвести

до

непередбачуваних економічних, екологічних і соціальних наслідків.
Четвертий варіант оптимальний, він полягає у наданні державної
фінансової підтримки, за умов створення сприятливого середовища для
залучення інвестиційних ресурсів у реконструкцію та модернізацію
зрошувальних систем шляхом: розробки Стратегії розвитку меліорації,
удосконалення законодавчої бази, впровадження ІУВР за басейновим
принципом, реструктуризації інституційних аспектів управління меліорацією,
децентралізації управління меліоративними системами та створення АВК,
удосконалення земельних відносин, створення умов для сталого розвитку
сільського

господарства

і

сільських

територій,

підвищення

енергоефективності меліоративних систем та запровадження сучасних
фінансово-економічних

механізмів

регулювання

водогосподарської

діяльності.
Така політика дасть можливість комплексно реформувати систему
управління меліорацією, забезпечити сталий розвиток водних і земельних
ресурсів, сільського господарства та сільських територій, активізувати
ініціативність і відповідальність АВК, модернізувати внутрішньогосподарські
системи та ефективно проводити меліоративні роботи, використовуючи
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екологічні, водо- і енергоощадні технології, розширювати площі зрошуваних
земель,

збільшувати

валове

виробництво

продукції

та

доходи

сільськогосподарських товаровиробників і поліпшувати рівень життя в
сільській місцевості.
Для розв’язання проблеми пропонується четвертий варіант як такий, що
найбільше відповідає інтересам сільськогосподарських товаровиробників та
позитивно впливає на соціально-економічний розвиток сільських територій.
Сценарій розвитку – це деяка послідовність подій, які можуть відбутися
в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов.
Такі умови або фактори можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Тому
сценарій розвитку нерозривно пов’язаний з припущеннями, за яких можуть
виникати ті чи інші фактори впливу.
Ґрунтуючись на оцінці поточного стану розвитку меліорації в
Херсонській області, а також прогнозах макроекономічних показників, можна
припустити, що найбільш ймовірним є сценарій розвитку, в якому взяті до
уваги такі базові припущення:
- зміни законодавчої бази, які будуть зроблені в найближчій перспективі,
створять сприятливі умови для ефективного реформування галузі та залучення
інвестиційних ресурсів у реконструкцію та модернізацію зрошувальних
систем;
- належне управління впровадженням Стратегії передбачає узгодженість
дій всіх органів влади, своєчасне досягнення стратегічних і оперативних цілей,
справедливий відбір ефективних інвестиційних проектів, впровадження та
моніторинг проектів згідно узгоджених планів і графіків;
- через механізми соціальної відповідальності бізнесу, на прозорих,
відповідним чином інституалізованих засадах дольової участі землеводокористувачів, держави та комерційних банків, буде забезпечене належне
фінансування проектів. Також слід максимально використовувати можливості
залучення ресурсів як з вітчизняних, так і з міжнародних джерел
фінансування.
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Передбачається, що завдяки об’єднанню зусиль зацікавлених сторін,
органів державної влади на всіх рівнях, громадськості та бізнесу можна
створити умови для наближення сценарію розвитку до оптимістичного.
В результаті проведеної роботи буде обрано відповідну конфігурацію
стратегічних

і

оперативних

цілей,

яка

у

короткостроковій

та

середньостроковій перспективі сприятиме реконструкції та модернізації
меліоративних систем та розширенню площ зрошення.
4.4 Визначення місії та стратегічного бачення
Одним з головних напрямків стратегічного управління є формування
місії. Чітке формування місії має важливе значення і суттєво впливає на
подальший розвиток і ефективну роботу галузі.
Місія розвитку – це якісно вираженій набір стратегічних цілей та
підприємницьких можливостей.
Місія дає змогу зрозуміти, яким видом діяльності насправді займається
підприємство, для чого воно було створено та яка перспектива розвитку і
зростання.
При визначенні місії необхідно врахувати, що місія має бути
зосереджена на споживача, а не продукт, оскільки місія визначається з
урахуванням споживчих інтересів, потреб і запитів, які задовольняються за
рахунок бізнесу.
Визначення місії – це дуже важлива маркетингова задача, яка має дати
відповідь на питання: «Яку користь це дасть водокористувачам?».
Згідно встановленої практики, формування місії має бути чітким,
яскравим, лаконічним, зрозумілим та зручним для сприйняття.
Відомий маркетолог Філіп Котлер стверджує, що при визначенні місії,
слід враховувати п'ять факторів [121]:
-

історію організації, в процесі якої формувалася її філософія,

профіль і стиль діяльності, місце на ринку і т. і.;
-

стиль поведінки та дії власників і менеджменту;

-

стан зовнішнього середовища;
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-

ресурси, які організація може використовувати для досягнення

своїх цілей;
-

відмінні риси, якими володіє організація.

Вдале і ефективне формулювання місії – дуже відповідальна та
індивідуальна робота, адже вона повинна підходити тільки для тих галузей і
компаній, для яких вона призначена.
Наявність місії дозволяє:
-

власникам, визначити напрямки і пріоритети розвитку бізнесу;

-

партнерам, зрозуміти своє місце на ринку;

-

співробітникам

підприємства,

відчувати

себе

командою

однодумців, орієнтованою на досягнення успіхів, відчути свою важливість,
отримати моральні та матеріальні стимули від праці;
-

споживачам продукції, з повагою і інтересом відноситись до

підприємства,

яке може задовольнити їхні потреби і вимоги та

відслідковувати нові ідеї на ринку водопостачання;
-

суспільству, зрозуміти соціальні цілі компанії на ринку.

Робоча група ІРАР визначає місію розвитку меліорації в Херсонській
області як перспективний напрямок розвитку галузі, орієнтований на землеводокористувачів.
Стратегічна місія
Відновлення інженерної інфраструктури зрошувальних систем
шляхом

реконструкції

та

технічного

переоснащення,

на

основі

впровадження інноваційно-інвестиційних проектів, які базуються на
використанні нових способів і техніки поливу, насамперед краплинного
зрошення,

низьконапірних

систем

дощування,

здійснення

протифільтраційних заходів і заміну НСО на більш високоефективне, з
обов’язковим дотриманням екологічних вимог, для перетворення
зрошуваного

землеробства

у

високоефективний

сектор

розвитку

сільського господарства, який управляється ефективно і справедливо, в
інтересах усієї громади.
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Головне питання про стратегію розвитку ВМК, на яке ми повинні
отримати відповідь: «Як ми бачимо розвиток зрошення в області, що будемо
робити для цього і чого хочемо досягнути?».
Відповідь на це питання, і є стратегічне бачення.
Бачення, як правило, представляє собою ніби уявну подорож від
відомого до невідомого, створення майбутнього шляхом монтажу відомих
фактів, надій, мрій, небезпек і можливостей [122].
Стратегічне бачення – це погляди топ-менеджерів на те, якими видами
діяльності буде займатися організація і який стратегічний довгостроковий
курс розвитку.
Стратегічне бачення – це внутрішній документ, який необхідний топменеджменту компанії для того, щоб більш чітко визначити стратегічний
напрям розвитку та видалити всі сумніви з приводу довгострокової
перспективи розвитку компанії.
Базовими відмінностями між місією і стратегічним бачення є такі
принципи, що якщо місія зорієнтована більше на споживача, то бачення
розвитку, зосереджене на принципах, що регулюють діяльність, які
дозволяють реалізувати цю місію.
При підготовці стратегічного бачення, топ-менеджери компанії повинні
визначитись щодо таких питань:
-

бачення перспектив розвитку;

-

бачення напрямів розвитку;

-

бачення перспективних технологій, продуктів та взаємовідносин з

клієнтами;
-

бачення місця компанії на ринку в довгостроковій перспективі.

Чітке формулювання стратегічного бачення, суттєво знижує ризики
прийняття випадкових рішень, забезпечує узгоджену політику між усіма
блоками загальної політики.
Робоча група ІРАР визначає стратегічне бачення як таке, яке відображає
принципи діяльності, які дозволяють реалізувати місію.
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Стратегічне бачення
Зрошення

в

Херсонській

високотехнологічний

області

сектор

–

це

ефективний

і

водогосподарсько-меліоративного

комплексу, який забезпечує:
-

ефективне управління водними ресурсами і меліорацією;

-

сталий розвиток водних і земельних ресурсів, сільського

господарства та сільських територій;
-

самоокупність

та

конкурентоспроможність

водогосподарських підприємств;
-

ефективне використання меліоративних фондів;

-

впровадження сучасних технологій водозабору, водоподачі,

поливу і водовідведення, які базуються на основі використання сучасних
інноваційних рішень;
-

залучення інвестицій для відновлення меліоративних систем

та розширення площ поливу;
-

реалізацію

інвестиційно-інноваційних

проектів

по

реконструкції та модернізації зрошувальних систем.
4.5 Обґрунтування стратегічних цілей розвитку меліорації
На основі аналізу порівняльних переваг, викликів і ризиків, шляхом
консенсусу, робоча група ІРАР визначила найбільш значущі для розвитку
меліорації в області стратегічні та оперативні цілі.
Стратегічна ціль 1. Розробка Стратегії відродження та розвитку
меліорації в Херсонській області
Оперативна ціль 1.1. Визначення ролі і значення водних ресурсів та
меліорації для сталого розвитку сільського господарства і сільських територій.
Оперативна ціль 1.2. Проведення комплексної оцінки технічного стану
меліоративних систем.
Оперативна ціль 1.3. Визначення основних напрямів відродження та
розвитку меліорації в області.
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Стратегічна ціль 2. Створення сприятливих умов для залучення
інвестиційних ресурсів та відновлення зрошувальних систем
Оперативна ціль 2.1. Удосконалення законодавчої бази для залучення
інвестиційних

ресурсів,

відновлення

та

ефективного

використання

зрошувальних систем.
Оперативна

ціль

2.2.

Впровадження

інтегрованих

підходів

до

управління водними ресурсами за басейновим принципом.
Оперативна

ціль

2.3.

Реструктуризація

інституційних

аспектів

управління водними ресурсами та меліорацією.
Оперативна ціль 2.4. Децентралізація управління меліоративними
системами на місцевому рівні, шляхом створення АВК.
Оперативна ціль 2.5. Удосконалення земельних відносин.
Оперативна ціль 2.6. Створення умов для сталого розвитку сільського
господарства та сільських територій.
Оперативна ціль 2.7. Підвищення енергоефективності зрошувальних
систем.
Оперативна ціль 2.8. Запровадження сучасних фінансово-економічних
механізмів регулювання водогосподарської діяльності.
Оперативна ціль 2.9. Реалізація пілотних проектів.
Стратегічна ціль 3. Залучення інвестиційних ресурсів та реалізація
інноваційно-інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації
зрошувальних систем
Оперативна ціль 3.1. Розробка стратегії формування інвестиційних
ресурсів.
Оперативна ціль 3.2. Розробка інноваційно-інвестиційних проектів на
основі оптимальних проектних рішень.
Оперативна ціль 3.3. Відбір проектів для фінансування з державною
підтримкою.
Оперативна ціль 3.4. Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів по
реконструкції та модернізації зрошувальних систем.
З

метою

формування

графічного

зображення

взаємозв’язку

і

підпорядкованості цілей, що відображає розподіл стратегічної місії та
стратегічного бачення на стратегічні і оперативні цілі, заходи та завдання,
необхідно побудувати «дерево цілей».
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Головна ідея побудови «дерева цілей» розвитку меліорації в
Херсонській області – це декомпозиція цілей, шляхом розкриття структури
системи, при цьому за однією ознакою її поділяють на окремі, більш прості
складові.
Основне правило побудови «дерева цілей» – це процес поділу складних
процесів і явищ, на більш прості складові.
З метою реалізації цього правила необхідно дотримуватись таких вимог:
-

цілі вищого рівня є базою для розробки цілей нижчого рівня;

-

цілі нижчого рівня є способами досягнення мети вищого рівня і

мають бути виписані так, щоб їхня сукупність забезпечувала досягнення
початкової цілі;
-

цілі кожного рівня повинні бути порівнянні по масштабу і

значенню;
-

формулювання

цілей

повинне

забезпечувати

можливість

кількісної і якісної оцінки досягнення мети;
-

формулюючи цілі різних рівнів необхідно порівняти очікувані

результати;
-

підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної і не

повинні виходити за рамки іншої;
-

ознакою завершення побудови «дерева цілей» є формулювання

таких понять, які визначають альтернативні способи досягнення цілі;
-

відсутність суперечностей між цілями, що знаходяться на різних

рівнях «дерева цілей»;
-

декомпозицію місії і цілі на всіх рівнях слід проводити за одним і

тим же методологічним підходом;
-

цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обсягах та

термінах, з визначенням відповідальних виконавців;
-

забезпечення узгодженості і зв'язку між цілями різного порядку.

При цьому слід враховувати наявність двох видів зв’язків між цілями –
горизонтальних і вертикальних.
Узагальнюючи вищевикладене, побудуємо «дерево цілей» відновлення
та розвитку меліорації в Херсонській області (рис. 4.1).
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Стратегічна місія

Стратегічна ціль 3

Заходи та завдання

Заходи та завдання

Рис. 4.1 «Дерево цілей» відновлення і розвитку меліорації в Херсонській області

Заходи та завдання

Оперативні цілі
3.1 Розробка стратегії формування інвестиційних
ресурсів
3.2 Розробка інноваційно-інвестиційних проектів
на основі оптимальних проектних рішень
3.3 Відбір проектів для фінансування з державною
підтримкою
3.4 Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів
по реконструкції та модернізації зрошувальних
систем

Оперативні цілі
2.1 Удосконалення законодавчої бази для залучення
інвестиційних ресурсів, відновлення та ефективного
використання зрошувальних систем
2.2 Впровадження інтегрованих підходів до управління
водними ресурсами за басейновим принципом
2.3 Реструктуризація інституційних аспектів управління
водними ресурсами та меліорацією
2.4 Децентралізація управління меліоративними
системами на місцевому рівні, шляхом створення АВК
2.5 Удосконалення земельних відносин
2.6 Створення умов для сталого розвитку сільського
господарства та сільських територій
2.7 Підвищення енергоефективності зрошувальних систем
2.8 Запровадження сучасних фінансово-економічних
механізмів регулювання водогосподарської діяльності
2.9 Реалізація пілотних проектів

Оперативні цілі

Залучення інвестиційних ресурсів
та реалізація інноваційноінвестиційних проектів по
реконструкції та модернізації
зрошувальних систем

1.1 Визначення ролі і значення водних
ресурсів та меліорації для сталого розвитку
сільського господарства і сільських територій
1.2 Проведення комплексної оцінки технічного
стану меліоративних систем
1.3 Визначення основних напрямів
відродження та розвитку меліорації в області

Стратегічна ціль 2

Створення сприятливих умов
для залучення інвестиційних
ресурсів та відновлення
зрошувальних систем

Стратегічна ціль 1

Розробка Стратегії
відродження та розвитку
меліорації у Херсонській
області

Відновлення зрошувальних систем для перетворення зрошуваного землеробства у
ефективний сектор розвитку сільського господарства

Стратегічна ціль 1. Розробка Стратегії відродження та розвитку
меліорації в Херсонській області
Таблиця 4.5

Структура Стратегічної цілі 1
Стратегічна ціль 1. Розробка Стратегії відродження та розвитку меліорації в
Херсонській області
Оперативна ціль 1.1 Визначення ролі і значення водних ресурсів та меліорації для
сталого розвитку сільського господарства і сільських територій
Оперативна ціль 1.2
Оперативна ціль 1.3

Проведення комплексної оцінки технічного стану меліоративних
систем
Визначення основних напрямів відродження та розвитку меліорації
в області

Оперативна ціль 1.1. Визначення ролі і значення водних ресурсів та
меліорації для сталого розвитку сільського господарства і сільських
територій
Мета. Визначити влив водних ресурсів і меліорації на сталий розвиток
сільського господарства і сільських територій та прийняти політичне рішення
про необхідність відновлення зрошувальних систем.
Політика. Водні ресурси є одним з найголовніших компонентів для
розвитку життя на планеті та необхідною умовою для ефективного соціальноекономічного розвитку країни і задоволення потреб людини у продуктах
харчування.
Херсонщина відноситься до одного з найменш забезпечених регіонів
України за запасами власних водних ресурсів, які доступні для використання.
В той же час, майже вся економіка Херсонської області побудована на
багатоцільовому використанні водних ресурсів. Найбільші об’єми водних
ресурсів

використовують сільське господарство, житлово-комунальний

сектор та промисловість. Використовують водні ресурси для виробничих
цілей - енергетика, водний транспорт і рибне господарство. Ці галузі
економіки є учасниками водогосподарського комплексу, який включає в себе
складні

споруди

багатоцільового

призначення:

водосховища,

греблі,

електростанції, шлюзи, НС тощо.
Значний вплив водних ресурсів на території області відбувається і на
соціальну сферу. Паралельно з розвитком виробничих потужностей, завдяки
розвитку меліорації, в області йшов потужний соціальний розвиток міст, сіл і
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селищ, про що свідчать об’єми житлового та культурно-побутового
будівництва, а також дороги, мости, житлові будівлі та бази відпочинку.
Дослідження загального розвитку, які проведені в області, свідчать про
те, що водні ресурси суттєво впливають і на демографічне розселення людей.
Так, середня щільність населення в районах з інтенсивним рівнем виробництва
продукції на зрошуваних землях майже на 50% вища, ніж в населених пунктах
з низьким розвитком зрошення [91].
Завдяки розвитку меліорації, в області було працевлаштовано декілька
десятків тисяч чоловік, з яких в сфері меліорації на території області працює
більше п’яти тисяч чоловік.
Херсонська область розташована в континентальній області кліматичної
зони помірних широт та характеризується м’якою малосніжною зимою і
жарким засушливим літнім періодом.
Родючі ґрунти та висока забезпеченість тепловими ресурсами,
створюють сприятливі умови для вирощування в даній кліматичній зоні
високоякісної

сільськогосподарської

продукції:

озимої

пшениці,

сої,

кукурудзи, рису, овочів , фруктів, винограду та іншої продукції.
В середньому, річна кількість опадів в сприятливі роки не перевищує
350-470 мм, а сумарне випаровування перевищує річну кількість атмосферних
опадів у 1,5-2,0 рази. Характерною особливістю цього регіону є посухи, які
тривають близько 100 днів в середньому один раз на три роки [89].
У такі роки пекуче сонце, гарячі вітрові потоки, низька вологість повітря
та пилові бурі, призводять до знищення посівних площ, спалювання врожаїв
та

суттєво

впливають

на

скорочення

валового

виробництва

сільськогосподарської продукції та стан продовольчої безпеки в регіоні.
Ефективне використання земельних ресурсів на території області
обмежується
кліматичні

дефіцитом
умови

використання

природного

Херсонській

штучного

вологозабезпечення.

області,

зрошення

актуалізують

сільськогосподарських

Посушливі
необхідність
угідь,

для

забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції.
Сільськогосподарські

товаровиробники,

які

ведуть

виробництво

продукції на зрошуваних землях та ефективно їх використовують,
дотримуються сівозмін та технологій виробництва продукції, позбавлені
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ризику істотного зниження урожайності сільськогосподарських культур в
несприятливі за погодними умовами роки.
Крім того, меліорація дає змогу аграрним підприємствам розвивати нові
напрями діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва, які
неможливо було б запроваджувати без водних ресурсів, в умовах богарного
землеробства. Також це збільшує можливість вибору земле-водокористувачам
виробничих альтернатив, а також створює умови для ефективного
використання

водних

ресурсів,

підвищення

інтенсифікації

сільськогосподарського виробництва та одержання більших прибутків.
Досвід ведення землеробства на півдні України свідчить про те, що
зрошення ґрунтів суттєво впливає на докорінну структуру та режими
функціонування ґрунтів і ґрунтового покриву, покращує ефективність
технологічних

операцій,

сприяє

підвищенню

врожайності

сільськогосподарських культур та створює сприятливі умови для забезпечення
планового виробництва продукції [123].
Завдяки позитивному впливу зрошення на продукційні процеси рослин
в агрофітоценозах, за високого технологічного рівня, можна підвищити
врожайність у 2-3 рази, а в посушливі роки 4-5 разів [89].
Це дає змогу сільськогосподарським підприємствам, які працюють на
поливних землях, забезпечувати гарантоване виробництво продукції, значно
збільшувати

валовий

збір

сільськогосподарських

культур,

суттєво

покращувати свій економічний стан та забезпечувати наповнення бюджетів
всіх рівнів.
Науковими дослідженнями доведено, що в складних кліматичних
умовах Херсонської області, сталий розвиток сільського господарства та
сільських територій неможливий без штучного регулювання водного режиму
ґрунтів.
Історія розвитку меліорації свідчить про велику користь меліорації, для
ефективного розвитку сільського господарства і сільських територій. З метою
усунення негативного впливу кліматичних умов та забезпечення продовольчої
безпеки країни, за ініціативою провідних вчених СРСР було прийнято
постанову Ради міністрів СРСР і ВКП(б) від 20 жовтня 1948 року «Про план
полезахисних

лісонасаджень,

впровадження
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травопільних

сівозмін,

будівництва ставків і водойм для забезпечення високих стійких врожаїв у
степових і лісостепових районах Європейської частини СРСР» [124].
Метою даного плану було запобігання засух, піщаних і пилових бур
шляхом проведення будівництва водойм, посадки лісозахисних насаджень та
впровадження травопільних сівозмін в південних регіонах СРСР. Таким
чином, план поєднував в собі вирішення триєдиної задачі:
- охорони навколишнього середовища;
- отримання високих урожаїв зернових культур;
- збільшення виробництва продукції тваринництва.
В рамках даного плану, за часів СРСР було побудовано близько 4000
водосховищ, ємністю 1200км3 води.
Проведена робота по будівництву зрошувальної мережі дозволила:
покращити навколишнє середовище, побудувати велику інфраструктуру
водних шляхів, врегулювати стік малих річок, отримувати величезну кількість
дешевої електричної енергії, використовувати накопичену воду для
зрошування полів і садів; суттєво збільшити виробництво зернових культур,
м’яса, риби, молочних продуктів, яєць та повністю вирішити питання
продовольчої безпеки країни.
Проектування меліоративних систем в області здійснювалось під
конкретну структуру посівних площ із часткою зернових культур 40-45%, із
них 55-60% – озимі зернові; кормові культури – 35-40%, в тому числі
багаторічні трави 50-60% і на площах, що залишились культивували овочеві,
технічні та інші культури [87]. При такій структурі посівних площ було
забезпечено гарантований рівень прибутковості і урожайності, а водні ресурси
і меліоративне обладнання були завантажені рівномірно протягом всього
поливного сезону, при цьому стабілізувалася і покращувалася родючість
ґрунтів. Гідромодуль зрошувальних систем в цей період становив в
середньому 0,45 - 0,55 л/сек.
Науково обґрунтоване розміщення культур сівозміні забезпечувало
підвищення продуктивності ґрунту і урожайності, більш повне використання
поливної води, кліматичних умов, меліоративної, сільськогосподарської
техніки та інших засобів виробництва, та являлось важливим агротехнічним і
організаційним фактором наукового ведення сільського господарства.
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В ті часи науковими установами були визначені такі найбільш
продуктивні сільськогосподарські культури, які доцільно було вирощувати в
умовах області, а саме: кукурудза на зерно і на силос, озима пшениця,
люцерна, цукрові буряки; а в проміжних посівах – злаково-бобові суміші та
кукурудза.
Така структура посівних площ повністю врегульовувала питання
збалансованого підходу до економіки сільськогосподарських підприємств і
ефективного розвитку землеробства. Посіви озимої пшениці в структурі
посівних площ сягали 50-60%. Це давало можливість формувати раціональний
план водокористування, знижувати в пікові періоди подачу води на зрошення
до 25%, збільшувати до двох місяців поливний період, рівномірно
використовувати як поливну воду так і меліоративні та людські ресурси.
Набір культур в сівозміні і структура посівних площ у великій мірі
визначалися гідромодулем системи зрошення.
В рамках плану запобігання засух, піщаних і пилових бур починаючи з
60-х років минулого століття, в Херсонській області було розпочато
масштабне будівництво меліоративних об’єктів, та побудовано ПКК, КМК і
зрошувальні системи: Інгулецьку, Краснознам’янську та найбільшу в Європі
– Каховську. Всього побудовано на зрошувальній і дренажно-скидній мережі
22630

гідротехнічних

споруд,

411

насосних

станцій,

загальною

3

продуктивністю 431,0 м /с та сумарною потужністю 433,8 тис. кВт·год. Для
подачі води по каналах змонтовано 329 потужних електрифікованих НС, на
яких встановлено 1311 агрегати, з них в даний час, 60-70 %, знаходяться в
робочому стані. Для поливу сільськогосподарських культур використовується
3329 одиниць дощувальної техніки. Протяжність зрошувальної мережі
становить 12666,6 км, в тому числі міжгосподарської 885,6 км. В даний час
протяжність внутрішньогосподарських мереж складає 7386,7 км, з них 5143,1
км, це закрита мережа. Протяжність колекторно-дренажної мережі складає
2007 км, а протяжність водозабірно-скидної мережі складає 1709,2 км.
Балансова

вартість

основних

меліоративних

фондів,

які

належать

Херсонському ОУВР складає близько 3 млрд. грн. [83].
Сьогодні площа зрошуваних земель у Херсонській області становить
426,8 тис. га, з яких не використовується 139,8 тис. га. Основними причинами
низьких темпів використання зрошуваних земель є: парцеляція меліорованих
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земель, незадовільний технічний стан ВГМС, нестача дощувальних машин,
незадовільний технічний стан НСО та інші причини.
Внаслідок непослідовної політики Уряду до розвитку меліорації, в країні
створена недосконала законодавча база з розвитку зрошуваного землеробства,
в частині адаптації її до вимог ВРД ЄС, створення умов для залучення
інвестиційних ресурсів та відновлення зрошувальних систем, підвищення
відповідальності землевласників і земле-водокористувачів за ефективне
використання меліорованих земель.
Крім того на ефективність використання зрошувальних систем
негативно

впливає

недосконала

фінансово-кредитна,

податкова

та

інвестиційна політика держави.
Як свідчать дослідження, з Державного бюджету протягом останніх
двадцяти п’яти років виділялися мінімальні фінансові ресурси на утримання
та обслуговування зрошувальних систем, в об’ємі 15-20% коштів від потреби,
і яких тільки частково вистачало на виплату заробітної плати працівникам
Держводагенства, оплату вартості спожитої електричної енергії та проведення
аварійних ремонтів.
По цій причині в області роками не проводились планово-попереджувальні
ремонти меліоративних систем і споруд, не впроваджувались сучасні ресурсота

енергозберігаючі

технології,

не

поновлювався

парк

спеціальної

меліоративної техніки, насосно-силового обладнання та дощувальних машин.
Після 1991 року, в умовах соціально-економічних змін та негараздів, через
значне скорочення фінансування заходів по меліорації, ВМК почав поступово
втрачати свою ефективність та створювати екологічні проблеми.
За оцінками експертів через розбалансованість площ поливних угідь із
можливостями НСО і дощувальних машин, суттєво знизилась ефективність
роботи каналів, головних насосних станцій та регулювальних споруд, а це
призводить до неефективного використання водних і енергетичних ресурсів
та значного збільшення витрат.
В даний час, зрошувальна система на території області знаходиться у
стадії «старіння», потребує відновлення та вкладання значних інвестиційних
ресурсів для проведення реконструкції та модернізації меліоративних систем.
За результатами досліджень встановлено, що одним з негативних
факторів розвитку зрошуваного землеробства на меліорованих землях є
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недосконала структура посівних площ. Протягом останніх десятирічь в
структурі посівних площ, значно зменшилась питома вага кормових культур,
і особливо люцерни, а площі технічних культур суттєво збільшилися. Це
призводить до зменшення урожайності основних сільськогосподарських
культур, зниження якості продукції та погіршення фіто-санітарного і якісного
стану ґрунту.
У зв’язку з нестабільним фінансовим станом сільськогосподарських
товаровиробників, на меліорованих землях,

які піддаються процесам

вторинного осонцювання, не проводяться заходи по хімічній меліорації
ґрунтів, знизилася площа орних земель, на якій вносяться органічні

і

мінеральні добрива, при цьому дози їх внесення катастрофічно малі і не
компенсують поживних речовин, винесених з урожаєм.
Херсонська

область

має

значний

потенціал

розвитку

сільськогосподарського виробництва, великі площі сільськогосподарських
угідь з родючими ґрунтами, потужну меліоративну базу, найбільші в Україні
площі зрошуваних земель та значну суму ефективних температур, що створює
добрі передумови для виробництва значних об’ємів сільськогосподарської
продукції, забезпечення продовольчої безпеки регіону та поставок продукції
на експорт.
Проте, внаслідок недосконалої державної політики, та споживацьких
підходів земле-водокористувачів, які негативно вплинули на стан розвитку
водних і земельних ресурсів, сільського господарства і сільських територій,
зрошувані землі в області використовуються неефективно, практично
перестали виконувати роль страхового фонду для забезпечення продовольчої
безпеки держави, негативно впливають на екологічний стан сільських
територій та якість земельних ресурсів.
Звичайно, така політика призводить до марнотратного та неефективного
використання водних, енергетичних та фінансових ресурсів, та потребує
корегувань.
Екстенсивне використання водних і земельних ресурсів створює
підвищений антропогенний тиск на екосистеми, та призводить до погіршення
якості водних і земельних ресурсів та еколого-меліоративного стану сільських
територій.
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Особливою проблемою регіону є незадовільна якість питної води, яка в
більшості випадків не відповідає встановленим нормативам.
Аналізуючи вплив водних ресурсів на стан соціально-економічного
розвитку області, необхідно констатувати, що на державному та місцевих
рівнях суттєво недооцінена роль водних ресурсів і меліорації для забезпечення
сталого соціально-економічного розвитку Херсонської області.
Стратегія. Враховуючи складні кліматичні умови, можна стверджувати,
що

рівні

виробництва

сільськогосподарської

продукції

і

соціально-

економічного розвитку Херсонської області напряму залежить від наявності
та ефективного використання зрошувальних систем та водних ресурсів.
Основна частина водних ресурсів на територію області постачається з інших
регіонів

за

допомогою

зрошувальних

систем,

які

відпрацювали

амортизаційний термін та в нинішній час, з різних причин, втратили свою
ефективність і створюють екологічні ризики.
Зрошення є одним з основних факторів інтенсифікації рослинницької
галузі в районах із недостатнім і нестійким природним зволоженням [34]. Для
виконання своєї місії, меліоративному комплексу області потрібні значні
інвестиційні ресурси для відновлення інженерної інфраструктури шляхом
проведення реконструкції та модернізації зрошувальних систем.
З метою залучення інвестиційних ресурсів необхідно провести
кардинальні реформи як на державному рівні, так і на рівні самої системи
меліорації, які б дали можливість створити умови для сталого розвитку водних
і земельних ресурсів, сільського господарства та сільських територій, значно
підвищити ефективність використання зрошувальних систем і поступово
перевести галузь на самофінансування.
Настав час прийняття виважених і відповідальних рішень про долю
зрошувальних

систем.

З

метою

покращення

соціально-економічного

становища та гарантованого виробництва продукції в складних кліматичних
умовах області, необхідно більш чітко визначити роль і значення водних
ресурсів та меліорації, для сталого розвитку сільського господарства і
сільських територій. Потрібно поставити на терези, з однієї сторони всі
позитиви від розвитку зрошувальних систем, з іншої, всі негативи та
негаразди, які потребують врегулювання, як на державному, так і на місцевому
рівні.
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Така робота має бути проведена Херсонською ОДА разом з
Держводагенством по кожному сільськогосподарському підприємству та по
кожному населеному пункту області, із залученням кращих спеціалістів,
експертів, наукових установ та громадськості.
Враховуючи природно-кліматичні і соціально-економічні передумови,
за яких подальший сталий соціально-економічний розвиток області можливий
тільки за умови відновлення і розвитку зрошення на рівні Уряду необхідно
прийняти політичне рішення про необхідність відновлення зрошувальних
систем, шляхом проведення їх реконструкції та технічного переоснащення.
Заходи та завдання.
1. Визначити економічну доцільність використання зрошувальних
систем, за такими показниками:
- стан дотримання структури посівних площ;
- рівень впровадження сучасних ресурсо-, енергозберігаючих технологій
ведення сільськогосподарського виробництва;
- стан забезпеченості сучасною поливною технікою;
- стан дотримання термінів поливу, оптимальних режимів зрошення і
поливних норм;
- рівень використання нових сортів і гібридів;
- стан використання мінеральних добрив та хімічних меліорантів;
- приріст врожаю і прибутку від меліорації земель.
2. Визначити екологічну доцільність використання зрошувальних
систем, шляхом перевірки:
- рівня ґрунтових вод;
- рівня вторинного засолення;
- рівня осолонцювання;
- рівня забруднення;
- якості ґрунту;
- якості поливних вод;
- дотримання співвідношення іригаційного живлення і дренажного
стоку;
- економічно обґрунтованого та екологічно лімітованого обсягу
виробництва сільськогосподарської продукції;
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3. Визначити вплив зрошувальних систем на сталий розвиток
сільських територій за такими показниками:
- стан забезпеченості питною водою;
- якість питної води;
- стан і рівень сплати орендної плати за використання меліорованих
земель;
- стан техногенного навантаження на сільські території;
- ефективність систем водоподачі і водовідведення.
4. Узагальнити результати досліджень та прийняти рішення про
доцільність відновлення інженерної інфраструктури, в розрізі кожної
зрошувальної системи
5. Визначити відновлення зрошувальних систем – одним з головних
пріоритетів роботи ОДА і Обласної ради на найближчі п’ять років та
передбачити на ці цілі необхідні кошти в Обласному бюджеті
6. Звернутись з листом до ВРУ та КМУ про необхідність відновлення
зрошувальних систем, шляхом проведення їх реконструкції і технічного
переоснащення, та передбачити на ці цілі необхідні кошти з Державного
бюджету
7. Прийняти політичне рішення про відновлення зрошувальних
систем та надати доручення ЦОВВ про необхідність розробки проекту
Стратегії відродження і розвитку меліорації
Відродження зрошення в Херсонській області і на Півдні України, є
найбільшим викликом та найголовнішим історичним завданням поточного
періоду для державних органів влади, адже це необхідно не тільки для
вирішення проблем розвитку землеробства, а й в цілому для ефективного
соціально-економічного розвитку та процвітання регіону.
Терміни. До 31.12.2017 р.
Відповідальні. КМУ, Мінагрополітики, Мінприроди, Держводагенство,
Херсонська ОДА, Херсонське ОУВР, УГКМК, УПКК, Інститут водних
проблем і меліорації НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН,
Херсонський державний аграрний університет, місцеві органи влади, місцеві
органи самоврядування, АВК, земле-водокористувачі.
Результат. Об’єктивне визначення впливу водних ресурсів і меліорації
на сталий соціально-економічний розвиток області дасть можливість
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прийняти політичне рішення про необхідність відновлення зрошувальних
систем.
Оперативна ціль 1.2. Проведення комплексної оцінки технічного
стану меліоративних систем
Мета. Метою даного компонента політики є визначення:
- реального технічного та еколого-меліоративного стану;
- ефективності використання і рейтингу зрошувальних систем;
- землевласників і земле-водокористувачів, які готові брати участь у
проекті по відновленню меліоративних систем;
- об’ємів, напрямів та орієнтовної вартості відновлення.
Політика. Загальновідомо, що для Південних степів Херсонщини
зрошення

є одним із визначальних факторів інтенсифікації розвитку

сільськогосподарського виробництва, який сприяє суттєвому підвищенню
врожайності сільськогосподарських культур.
В умовах посилення змін клімату в сторону посушливості та
безводності, роль зрошення в умовах області суттєво зростає. Це
підтверджується спекотним періодом у 2015 році, де у вегетаційний період
розвитку рослин, понад сто днів не було опадів.
За період з 1960-1990 роки в Херсонській області був побудований
найпотужніший в Європі ВМК, який включав до свого складу: греблі,
магістральні канали, міжгосподарські канали, внутрішньогосподарську
мережу.
Проте, після 1991 року, в умовах суспільно-економічних змін, стан
зрошувальних мереж в області суттєво погіршився. З цього часу Уряд
практично перестав виділяти кошти не тільки на нове будівництво
меліоративних систем, а й на утримання, технічне обслуговування та ремонт
раніше побудованих зрошувальних мереж, які знаходились в державній
власності.
Внаслідок цього з’явилися загрозливі тенденції морального і фізичного
старіння зрошувальних систем, та виходу з ладу частини меліоративних
систем, суттєвого погіршення технічного стану і порушення проектних
показників роботи каналів, насосних станцій, внутрішньогосподарських
мереж та дощувальних машин.
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В Радянські часи, при проектуванні зрошувальних систем, в основу їх
проектування були закладені екстенсивні технології використання водних і
енергетичних ресурсів, які майже не враховували вартість водних ресурсів і
енергетичних ресурсів, оскільки на той час вода була безкоштовною, а
електроенергія коштувала копійки.
За останній час, проблеми ефективної роботи зрошувальних систем
загострилися в зв’язку із зміною форм власності, старінням меліоративних
фондів, втратою водних ресурсів на фільтрацію в мережі меліоративних
каналів, збільшенням кількості земле-водокористувачів та зменшенням
поливних площ. Все це призвело до того, що меліоративні системи більшість
свого часу працюють з навантаженням 40-50%, зросли неефективні витрати
водних і енергетичних ресурсів, які суттєво впливають на вартість послуг з
подачі води.
В той же час, знос основних меліоративних фондів зрошувальних систем
і мереж складає понад 80%, що негативно впливає на ефективність їх роботи:
водоподачу, водовідведення, якість поливу, водо- та енергоспоживання,
надійність роботи водогосподарських систем і гідротехнічних споруд.
За

результатами

інвентаризації

внутрішньогосподарських

зрошувальних систем в області, проведених Держводагенством у 2015 році,
встановлено, що із 426,8 тис. га не використовується 139,8 тис. га
меліорованих земель, з них [75]:
- 63,87 тис. га (46%) через відсутність дощувальних машин;
- 61,28 тис. га (44%) по причині незадовільного технічного стану
внутрішньогосподарських мереж;
- 8,6 тис. га (6%) по причині незадовільного технічного стану насосносилового обладнання;
- 6,05 тис. га (4%) інші причини та підлягають списанню.
До цього часу робота по інвентаризації меліорованих систем
проводилась, в основному, на основі узагальнення бази даних, яку надавали
земле-водокористувачі до водогосподарських організацій, на початку
поливного сезону. Проте такі результати інвентаризації, можуть носити дещо
суб’єктивний характер, тому вони потребують перевірки у польових умовах.
Стратегія. Уряд України має намір створити сприятливі умови для
ефективного ведення сільського господарства в Південних регіонах шляхом
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прийняття Стратегії розвитку меліорації в Україні та надання державної
підтримки шляхом залучення інвестиційних ресурсів для відновлення
зрошувальних систем.
З метою реальної оцінки технічного стану використання меліоративних
систем та визначення землевласників, земле-водокористувачів, які готові
брати участь у реалізації проекту з відновлення меліоративних фондів,
необхідно провести роботу по інвентаризації та аудиту зрошувальних систем,
оцінці технічного стану зрошувальних систем, оцінці еколого-меліоративного
стану зрошуваних земель, визначенню напрямків та вартості відновлення
зрошувальних систем.
З цією метою необхідно розробити Опитувальний лист, з визначенням
критеріїв оцінки меліоративних систем, створити Міжвідомчу комісію з
інвентаризації та визначення перспектив розвитку меліорації у кожному
районі на чолі з головою РДА. Опитувальний лист в електронному вигляді
надсилається сільськогосподарським товаровиробникам для опрацювання, а
після опрацювання надсилається в РДА для узагальнення і складання графіків
проведення інвентаризації, аудиту та оцінки технічного стану зрошувальних
систем.
Міжвідомча комісія узагальнює отримані матеріали і складає графіки
проведення інвентаризації, аудиту та оцінки технічного стану зрошувальних
систем.
Міжвідомча

комісія,

з

виїздом

в

поле

до

кожного

земле-

водокористувача, повинна провести інвентаризацію та аудит зрошувальних
систем та комплексну оцінку технічного стану меліоративних фондів за
такими напрямами:
- поточний технічний стан зрошувальної системи і дренажної мережі;
- технічний стан мереж і споруд на них, а також насосно-силового
обладнання;
- черговість, склад, обсяг та оціночну вартість заходів з ремонту,
реконструкції та модернізації інженерної інфраструктури меліоративних
систем, хімічної та культуртехнічної меліорації земель, які цього потребують;
- економічно доцільні напрями і техніко-економічні показники
сільськогосподарського використання меліорованих земель (оптимальна
структура сівозмін, проектна врожайність сільськогосподарських культур,
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середні питомі витрати у рослинництві та тваринництві (грн./100 га), норми
водопотреби, водоспоживання та водовідведення тощо);
- ринкову вартість інженерної інфраструктури меліоративних систем, а
також меліорованих земель, які можна використовувати за їх основним
призначенням;
- меліоративні об’єкти та ділянки меліорованих земель, які підлягають
списанню;
- техніко-технологічну спроможність подачі води в систему, відповідної
якості, в необхідних обсягах, згідно з планами-графіками та її розподілом між
водокористувачами;
- еколого-меліоративний стан зрошуваних угідь;
- уточнити власників і фактичних користувачів зрошуваних земель і
меліоративних систем;
- дотримання структури посівних площ та проектних режимів роботи
зрошуваних систем та інше.
Міжвідомча комісія проводить таку роботу:
- проводить інвентаризацію і аудит зрошувальних систем;
- оцінює технічний стан зрошувальної мережі;
- підтверджує або не підтверджує наміри земле-водокористувачів по
проведенню реконструкції та модернізації зрошувальних систем;
- погоджує наміри по реконструкції або модернізації.
При екологічній та економічній недоцільності або неможливості
виконання робіт, пов'язаних із реконструкцією та технічним переоснащенням
меліоративних систем, комісія вносить відповідні пропозиції.
За результатами опрацювання всіх пропозицій, комісія виносить
узгоджене рішення та визначає рейтинг технічного стану меліоративних
систем.
Заходи та завдання.
1.

Розмістити

на

сайті

Держводагенства,

Мінагрополітики,

Херсонської ОДА та Херсонського ОУВР текст Опитувального листа
земле-водокористувачів для визначення:
- реального стану зрошувальних систем і меліорованих земель;
- ефективності використання і рейтингу зрошувальних систем;
- власників і земле-водокористувачів меліорованих земель;
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- власників і земле-водокористувачів, які готові брати участь у
відновленні зрошувальних систем.
2. Узагальнити Опитувальні листи та визначити власників і
орендарів, які претендують на участь у реалізації проекту по відновленню
зрошувальних систем з державною підтримкою.
3. Створити районні Міжвідомчі комісії з комплексної оцінці
технічного стану меліоративних систем та визначення перспектив
розвитку меліорації на чолі з головами РДА.
4. Міжвідомча комісія з виїздом в поле до місця розміщення
меліоративних систем:
- проводить інвентаризацію та аудит зрошувальних систем і
меліорованих земель;
- оцінює стан використання зрошувальних систем;
- оцінює стан консолідації і використання меліорованих земель;
- оцінює стан водних ресурсів, водо забезпечення, водокористування і
водовідведення;
- оцінює еколого-меліоративний стан зрошуваних земель;
- оцінює екологічний стан сільських територій та проводить
консультації з громадськістю;
- оцінює ефективність використання і рейтинг зрошувальних систем;
- оцінює ефективність виробництва сільськогосподарської продукції на
зрошуваних землях;
- оцінює технічний стан зрошувальних систем;
- узгоджує з земле-водокористувачами та громадськістю напрями
відновлення технічного стану та перспективи розвитку зрошувальних систем;
- у разі необхідності, готує пропозиції по списанню або консервації
частини меліорованих земель;
- разом з земле-водокористувачами оцінює орієнтовну вартість
відновлення зрошувальних систем
5. Міжвідомча комісія узагальнює матеріали досліджень, визначає
оцінку і рейтинг технічного стану та пріоритетні напрями відновлення і
розвитку зрошувальних систем та орієнтовну вартість відновлення
Терміни. 2017р.
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Відповідальні. Херсонська ОДА, Херсонське ОУВР, УГКМК, УПКК,
Інститут водних проблем і меліорації НААН, Інститут зрошуваного
землеробства НААН, Херсонський державний аграрний університет, місцеві
органи влади, місцеві органи самоврядування, АВК, земле-водокористувачі.
Результат. За результатами роботи, Міжвідомча комісія визначає:
- оцінку технічного і еколого-меліоративного стану та рейтинг
зрошувальних систем;
- ефективність використання і рейтинг зрошувальних систем;
- перелік землевласників і земле-водокористувачів, які готові брати
участь у реалізації проекту по відновленню меліоративних систем;
- об’єми, напрямки, пріоритети та орієнтовну вартість відновлення
зрошувальних систем.
Оперативна ціль 1.3. Визначення основних напрямів відродження
та розвитку меліорації в області
Мета. Правильно визначити пріоритети відродження для ефективного
використання зрошувальних систем у Херсонській області.
Політика. Меліорація земель є одним з важливих напрямів підвищення
інтенсифікації сільського господарства, а також складовою сталого розвитку
сільського господарства. Зрошувальні землі є страховим фондом для
забезпечення продовольчої безпеки в державі. Від ефективного використання
меліоративних фондів в значній мірі залежить економічна, екологічна та
соціальна ситуація в Херсонській області.
Внаслідок невдалої економічної політики Уряду протягом двох останніх
десятиліть, суттєво знизились обсяги фінансування меліорації та ефективність
використання зрошуваних земель. Посилила негативні тенденції низько
ефективна система державного управління водними ресурсами, недосконале
земельне, водне і аграрне законодавство та диспропорції у міжгалузевих
відносинах.

Так,

вартість

електричної

енергії,

яку

використовують

сільськогосподарські товаровиробники, зростає значно швидше, ніж вартість
сільськогосподарської продукції, а це вимиває обігові кошти, необхідні для
розвитку

зрошення.

Швидкі

темпи

погіршення

технічного

стану

зрошувальних систем, морального і фізичного старіння меліоративних фондів,
вихід з ладу частини насосних станцій, нестача та старіння дощувальних
машин та іншого обладнання, призводять до неефективного використання
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зрошувальних систем.
З метою визначення основних напрямів державної політики у сфері
розвитку водного господарства, збереження і відтворення водних ресурсів,
впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим
принципом, відновлення ролі і значення зрошуваних земель у продовольчому
забезпеченні,

було

прийнято

Закон

України

«Про

затвердження

Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»
[109].
Фінансування заходів Загальнодержавної програми передбачалось
проводити за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших
джерел, не заборонених законом. Обсяг фінансування програми визначається
щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України на
відповідний рік, з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.
Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 46478,5 млн. грн., в тому
числі, за рахунок державного бюджету – 21029,0 млн. грн., за рахунок
місцевого бюджету – 9294,2 млн. грн. та інших джерел, не заборонених
законом, – 16155,2 млн. грн., у тому числі за такими напрямами:
- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного
стану зрошуваних та осушених угідь – 30090,5 млн. грн.;
-

першочергове

забезпечення

централізованим

водопостачанням

сільських населених пунктів, що користуються привізною водою – 1668,6 млн.
грн.;
- захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від
шкідливої дії вод – 1571,5 млн. грн.;
- комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту
та Сірету – 5226,7 млн. грн.;
- комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиси в
Закарпатській області – 1835,2 млн. грн.;
- екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості
питної води – 6086 млн. грн.
За оперативною інформацією встановлено, що фактичне фінансування
Загальнодержавної програми за рахунок коштів державного бюджету складає
52-62% від передбачуваних об’ємів коштів. Основні видатки фінансових
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ресурсів з державного бюджету – більше 97%,були направлені на виплату
заробітної плати та оплату вартості енергоносіїв, а на утримання,
експлуатацію, та технічне обслуговування (УЕТО) державних зрошувальних
систем з бюджету виділяється менше 3% від потреби.
З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики
в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення
ефективності їх регіонального управління, рішенням XIV сесії шостого
скликання Херсонської обласної ради від 05 квітня 2012 року №434,
затверджена

Комплексна

програма

розвитку

водного

господарства

Херсонської області на період до 2020 року, яка корелюється із
Загальнодержавною

програмою

розвитку

водного

господарства

та

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.
За даними досліджень встановлено, що Комплексна програма розвитку
водного господарства Херсонської області останні три роки не фінансується,
не забезпечує ефективний розвиток меліорації, суттєво не впливає на
вирішення проблемних питань галузі та потребує уточнення, перегляду
напрямів розвитку та наповнення реальними фінансовими ресурсами.
Стратегія. Стратегією розвитку меліорації має бути чітко визначена
роль зрошення в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку
регіонів та сільськогосподарського виробництва в умовах зміни клімату [93].
З метою розробки ефективної Стратегії відновлення роботи та розвитку
зрошувальних систем в Херсонській області, доцільно взяти до уваги
принципи, запропоновані робочою групою Світового банку із залученням
ведучих фахівців в галузі меліорації [119]:
Принцип 1. У цілях загальнодержавного планування необхідно визнати
критично важливу роль, яку відіграють зрошення та дренаж для забезпечення
сталого розвитку сільського господарства та села в Україні.
Принцип 2. Перспективні плани водопостачання в Україні мають
спиратись на принципи Інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР).
Принцип 3. Відокремлення функцій управління водними ресурсами (в
тому числі, розробки державної політики, планування водокористування та
розподілу води між користувачами) від функцій управління інфраструктурою
водного господарства.
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Принцип

4.

Управління

гідротехнічною

інфраструктурою

має

здійснюватись послідовно з фізичної та функціональної точки зору в межах
гідрографічних одиниць.
Принцип 5. Основні об'єкти інфраструктури зрошення та осушення
мають залишитись у державній власності, а управління ними має
здійснюватись у суспільних інтересах та з залученням водокористувачів
відповідних рівнів.
Принцип 6. Захист прав на водні ресурси та забезпечення належного їх
розподілу.
Принцип 7. Офіційне схвалення та впровадження концепції сервісу на
всіх рівнях адміністрування меліоративних каналів.
Принцип 8. ОВК (об’єднання водокористувачів) – це самофінансовані,
самоврядні

неприбуткові

організації,

що

надають

своїм

членам-

водокористувачам послуги зрошення та осушення.
Принцип 9. Кожна ОВК працюватиме лише в межах чітко визначеної
зони обслуговування, що складається з однієї або кількох гідротехнічних
одиниць
Принцип 10. За ОВК на тривалий (або невизначений) строк
закріплюється право безоплатного користування внутрішньогосподарською
меліоративною системою, розташованою в зоні її обслуговування.
Принцип 11. Для забезпечення ефективної роботи ОВК необхідно
забезпечити високий рівень участі.
Принцип 12. Законодавством про ОВК мають бути впроваджені чіткі та
надійні механізми внутрішнього врядування на засадах підзвітності та
прозорості.
Принцип 1З. Реконструкція та модернізація існуючих систем зрошення
та дренажу – це еволюційний процес, що здійснюється на поступовій,
поетапній

і

комплексній

основі

з

урахуванням

майбутніх

обсягів

користування, пріоритетних потреб і витрат.
Принцип 14. Тарифи мають визначатись на засадах повного покриття
собівартості та віддзеркалювати фактичну собівартість.
Принцип 15. Механізм визначення тарифів має бути колективним,
прозорим, логічним та зрозумілим для всіх заінтересованих осіб; він має
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віддзеркалювати реальні витрати на управління, роботу та експлуатацію на
всіх рівнях функціонування меліоративних систем.
На думку фахівців ІРАР, з метою розробки оптимальної Стратегії
розвитку меліорації в Херсонській області, спочатку доцільно було б
розробити Державну Стратегію розвитку меліорації. На наш погляд, основні
заходи та завдання Державної концепції мають базуватися на підходах ВРД
ЕС та можуть бути сформульовані наступним чином:
Заходи та завдання.
1.

Створити

робочу

групу

по

розробці

проекту

Стратегії

відродження і розвитку меліорації, із залученням земле-водокористувачів
2. Розробити та затвердити проект Концепції відродження та
розвитку меліорації в Україні за такими напрямами:
- удосконалення законодавчої бази;
- запровадження інтегрованих підходів до управління водними
ресурсами за басейновим принципом;
- реструктуризація інституційних аспектів управління водним
господарством та меліорацією;
- децентралізація управління меліоративними системами на
місцевому рівні, шляхом створення АВК;
- удосконалення земельних відносин;
- створення умов для сталого розвитку сільського господарства та
сільських територій;
- підвищення енергоефективності зрошувальних систем;
- запровадження сучасних фінансово-економічних механізмів
регулювання водогосподарської діяльності;
- реалізація пілотних проектів;
- залучення інвестиційних ресурсів та реалізація інноваційноінвестиційних проектів по реконструкції та модернізації зрошувальних
систем
3. Затвердити рішенням КМУ Стратегію відродження і розвитку
меліорації в Україні період до 2021 року
4. Розробити та затвердити рішенням Херсонської обласної ради,
Стратегію відродження і розвитку меліорації в Херсонській області
Терміни. 2017 р.
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Відповідальні.

КМУ,

Мінагрополітики,

Мінприроди,

Держводагентство, Мінфін, Мінекономіки, Херсонська ОДА, Херсонська
облрада, Херсонське ОУВР, УГКМК, УПКК, Інститут водних проблем і
меліорації НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Херсонський
державний аграрний університет, місцеві органи влади, АВК, землеводокористувачі.
Результат. Затвердження основних напрямів відродження та розвитку
меліорації в області дасть можливість зосередити основну увагу на вирішенні
найактуальніших проблем в галузі, створити сприятливі умови для залучення
інвестиційних ресурсів та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів по
реконструкції та модернізації зрошувальних систем в Херсонській області.
Стратегічна ціль 2. Створення сприятливих умов для залучення
інвестиційних ресурсів та відновлення зрошувальних систем
Таблиця 4.6

Структура стратегічної цілі 2
Стратегічна ціль 2. Створення сприятливих умов для залучення інвестиційних
ресурсів та відновлення зрошувальних систем
Оперативна
ціль 2.1

Удосконалення законодавчої бази для залучення інвестиційних
ресурсів, відновлення та ефективного використання
зрошувальних систем
Впровадження інтегрованих підходів до управління водними
ресурсами за басейновим принципом
Реструктуризація інституційних аспектів управління водними
ресурсами та меліорацією
Децентралізація управління меліоративними системами на
місцевому рівні, шляхом створення АВК
Удосконалення земельних відносин

Оперативна
ціль 2.2
Оперативна
ціль 2.3
Оперативна
ціль 2.4
Оперативна
ціль 2.5
Оперативна
Створення умов для сталого розвитку сільського господарства та
ціль 2.6
сільських територій
Оперативна
Підвищення енергоефективності зрошувальних систем
ціль 2.7
Оперативна
Запровадження сучасних фінансово-економічних механізмів
ціль 2.8
регулювання водогосподарської діяльності
Оперативна
Реалізація пілотних проектів
ціль 2.9
Джерело: розроблено за пропозицією робочої групи ІРАР.
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Оперативна ціль 2.1. Удосконалення законодавчої бази для
залучення

інвестиційних

ресурсів,

відновлення

та

ефективного

використання зрошувальних систем
Мета. Удосконалити законодавчі акти, та створити умови для залучення
інвестиційних

ресурсів,

відновлення

та

ефективного

використання

зрошувальних систем
Політика. Внаслідок недосконалої законодавчої бази та невдалого
реформування земельних та майнових відносин в сільськогосподарських
підприємствах, скоротилися площі поливу та погіршилась ефективність
використання зрошувальних систем.
В результаті чого, зрошувальні системи в Херсонській області
використовуються не ефективно, поступово втрачають роль стабілізуючого
фактору в продовольчому та соціально-економічному забезпеченні регіону.
За результатами досліджень встановлено, що існуюча законодавча база
по меліорації не адаптована до сучасних вимог інтегрованого управління
водними ресурсами, не стимулює землевласників і землекористувачів до
ефективного використання зрошуваних земель та стримує залучення
інвестиційних ресурсів і ефективне використання зрошувальних систем.
Багато норм законодавства не врегульовано, або врегульовано різними за
статусом документами.
Адаптація землеробства на меліорованих землях до нових соціальноекономічних умов господарювання вимагає удосконалення існуючих та
створення бази нових законів і законодавчих актів в частині:
- інтеграції водної політики до вимог ВРД ЄС;
- створення умов для сталого розвитку водних ресурсів;
- консолідації меліорованих земель;
-

роздержавлення

і

децентралізації

управління

меліоративними

системами;
-

залучення

земле-водокористувачів

до

управління

внутрішньогосподарськими мережами;
- створення умов для: залучення інвестицій у відновлення зрошувальних
систем, ефективного використання зрошувальних систем, і таке інше.
З метою інтеграції водної політики до вимог законодавства ЄС,
врегулювання проблемних питань галузі та створення умов для сталого
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розвитку водних ресурсів, Верховною Радою було прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим
принципом»№ 1641-VIII від 4 жовтня 2016 року.
Цим Законом внесено зміни до Водного кодексу в частині: уточнення
основних визначень, гідрографічного і водогосподарського районування
території України, формування Планів управління річковими басейнами,
створення Басейнових рад, розробки та затвердження водогосподарських
балансів, визначення екологічного та хімічного стану масиву поверхневих вод,
встановлення екологічних нормативів якості води масивів поверхневих та
підземних вод та розробки Планів управління ризиками затоплення для
окремих територій.
Законом внесено окремі незначні редакційні зміни до Законів України
«Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про державний
кордон України».
Стратегія. Прийняття законопроекту по ІУВР врегулювало тільки
частину проблем ефективного використання водних ресурсів.
Необхідна апроксимація водного законодавства України,

для

врегулювання всіх викликів які існують у ВМК. Є потреба у розробці пакету
пропозицій по внесенню змін до водного законодавства. Це складне
завдання, яке вимагає скоординованих дій всіх органів влади. При цьому,
до обговорення законопроектів, необхідно більш активно залучати всіх
зацікавлених водокористувачів і представників ГО.
З

метою

створення

основних

правових

засад

для

залучення

інвестиційних ресурсів для відновлення та ефективного використання
зрошувальних систем, необхідно провести роботу по внесенню змін до
існуючих законів України та розробці нових законопроектів.
Заходи та завдання.
1. Внести зміни до таких законів:
- до Податкового кодексу України, в частині суттєвого збільшення
ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та
диференціювання рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів
в залежності від ефективності використання водних ресурсів;
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- до Водного кодексу України, в частині економічного стимулювання
раціонального використання водних ресурсів;
- до Земельного кодексу України стосовно: визначення земельних
ділянок смуг відведення з особливим режимом використання під закриті
меліоративні мережі зрошувальних і осушувальних систем з метою
забезпечення їх експлуатації; використання меліорованих земель за
призначенням, зокрема зрошуваних земель у поливному режимі;
- до Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон
об’єктів магістральних трубопроводів» у частині віднесення до складу
об’єктів магістральних трубопроводів об’єктів закритої мережі меліоративних
систем, які визначені Законом України «Про трубопровідний транспорт», з
метою дотримання правового режиму земель охоронних зон;
- до Закону України «Про меліорацію земель» у частині визначення:
сталих понять та термінів, які використовуються в загальнодержавних,
наукових, розпорядчих документах, але не врегульовані на законодавчому
рівні; статусу меліоративних систем та права власності на них; повноважень
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері меліорації;
експлуатації та списання меліоративних систем; запровадження поняття
єдиного зрошувального земельного масиву; законодавче закріплення прав
власності

та

користування

зрошувальними

системами;

фінансового

забезпечення заходів з меліорації земель та відповідальності за порушення
законодавства про меліорацію земель;
- до Закону України «Про оренду земель сільськогосподарського
призначення » у частині збільшення термінів оренди меліорованих земель, на
строк що забезпечує окупність коштів вкладених в реалізацію інноваційноінвестиційних проектів по реконструкції та модернізації зрошувальних
систем.
2. Розробити та прийняти такі нові законодавчі акти
- проект Закону України «Про консолідацію земель», де має бути
врегульоване питання використання меліорованих земель у єдиному
технологічному комплексі;
- проект Закону України «Про асоціації земле-водокористувачів», з
метою децентралізації управління меліоративними системами на місцевому
рівні, підвищення якості послуг з подачі води на зрошення, та зменшення
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навантаження на Державний бюджет, шляхом створення АВК та передачі їм в
управління і УЕТО внутрішньогосподарських мереж;
- проект Закону України «Про ґрунти та їх родючість», де має бути
врегульоване питання використання, охорони та відтворення родючості
ґрунтів при експлуатації об’єктів господарської та іншої діяльності.
3. Адаптувати існуючі нормативно-правові і нормативно-технічні
акти Уряду, до новоприйнятих законів України
Термін. 2017 – 2018рр.
Відповідальні.

Мінприроди,

Держводагенство,

Мінагрополітики,

Мінфін, Мінекономрозвитку, Херсонська ОДА.
Результат. Удосконалена законодавча база створить умови для сталого
розвитку водних і земельних ресурсів, сільського господарства та сільських
територій, залучення інвестиційних ресурсів, відновлення та ефективного
використання зрошувальних систем.
Оперативна ціль 2.2. Впровадження інтегрованих підходів до
управління водними ресурсами за басейновим принципом
Мета. Метою даного компонента політики є створення умов для сталого
розвитку водних ресурсів шляхом поступового зниження антропогенного
навантаження на водні ресурси, повного усунення забруднення води та інших
шкідливих проявів і впливів на навколишнє природне середовище.
Політика.
Херсонщина відноситься до одного з найменш забезпечених регіонів
власними водними ресурсами. В той же час аналіз використання води в
Херсонській області за останніх 10-ть років, свідчить про те, що
водокористування

в

регіоні

здійснюється

переважно

нераціонально:

збільшуються непродуктивні витрати води, зменшуються об’єми придатних
до використання водних ресурсів внаслідок забруднення і виснаження.
Практично всі поверхневі водні джерела і ґрунтові води забруднені.
За інформацією Херсонської ОДА, у 2015 році з природних водних
об’єктів забрано 1,405 млрд. м3, а використано 1,037 млрд. м3 води. Скинуто у
3

поверхневі водні об’єкти – 69,28 млн. м , в т. ч. [58]:
-

3

забруднених стічних вод – 0,153 млн. м
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3

-

нормативно-чистих – 46,30 млн. м

-

нормативно-очищених – 22,82 млн. м

3

У поверхневі водні об’єкти скинуто 0,153 млн. м3 забруднених стічних
вод. Найчастіше забруднювались водні ресурси області сухим залишком
(24,61 тис. тонн), хлоридами (6,329 тис. тонн), сульфатами (5,267 тис. тонн),
нітратами (0,436 тис. тонн).
Основними забруднювачами поверхневих вод є підприємства житловокомунального господарства, промисловості та сільського господарства, на які
припадає більше 90% загального об’єму скидів [58].
За результатами аналізів проведених у 2015 році на території області,
якість питної води за санітарно-хімічними показниками не відповідала
вимогам санітарних норм і правил, в основному, за рівнем загальної
жорсткості, вмісту хлоридів, сульфатів, запаху у м. Генічеськ. Найбільше
відхилення відмічалось у Н. Воронцовському – 25,5%, Генічеському – 15,7%,
Горностаївському – 34,0%, В. Рогачицькому – 42,0%, В. Лепетиському –
35,6%, Н. Сірогозькому – 29,4%, Іванівському – 25,0%, Чаплинському – 44,0%,
Н.Троїцькому – 19,5% та Каховському районах – 17,2% [58].
За бактеріологічними показниками питна вода не відповідала вимогам
санітарних норм і правил у Скадовському – 10,8%, Голопристанському – 4,3%,
Н. Воронцовському – 3,6% та Каховському районах - 2,9%.
Незадовільний стан водних ресурсів негативно впливає на стан здоров’я
та рівень життя населення.
Нині все очевиднішою стає необхідність формування нової, більш
ефективної системи управління водними ресурсами, яка б дала змогу в
найкоротші терміни вирішити цілий комплекс проблем, що виникли. З одного
боку – це забезпечення задоволення життєво важливих потреб галузей
економіки і населення у водних ресурсах, з іншого – ці потреби мають бути
приведені у відповідність до вимог сталого розвитку.
Зростаючі

проблеми

у

водогосподарському

комплексі

області,

вимагають застосування нових підходів до його управління. На основі
світового досвіду встановлено, що поліпшення управління та підвищення його
ефективності, може бути досягнуто за рахунок інтегрованого управління
водними ресурсами за басейновим принципом.
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На виконання Водного кодексу та Загальнодержавної програми
розвитку водних ресурсів та екологічного оздоровлення річки Дніпро на
період до 2021 року, Держводагенством була проведена робота по створенню
басейнових управлінь водних ресурсів.
В даний час, у системі Держводагентства функціонує 9 басейнових
управлінь водних ресурсів та 19 обласних управлінь водних ресурсів, які
реалізують державну водну політику в регіонах. За оцінкою провідних
спеціалістів в галузі водного господарства і меліорації, основні завдання
Басейнових управлінь прописані нечітко, без урахування вимог ВРД ЄС та
Водного Кодексу України, тому вони не забезпечують впровадження
принципів

інтегрованого

управління

водними

ресурсами,

а

й

далі

продовжують займатися водогосподарською діяльністю та подачею водних
ресурсів [127].
На думку більшості експертів в галузі водного господарства і меліорації,
існуюча модель державного управління водними ресурсами залишилась
незмінною з радянських часів, побудована за галузево-адміністративним
принципом, не враховує комплексного підходу до розвитку водних ресурсів та
потребує перегляду (рис. 4.2).
Досвід більшості країн ЄС свідчить про те що, ефективний розвиток
водних ресурсів досягається тільки завдяки впровадженню інтегрованого
підходу до управління водними ресурсами за басейновим принципом.
Впровадження ІУВР необхідне для створення сталого розвитку водних
ресурсів в межах річкового басейну, виконання ВРД ЄС [128], Водного
кодексу [77], Загальнодержавної програми розвитку водного господарства
[109], Закону України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні
водними ресурсами за басейновим принципом [98] та Розпорядження КМУ
«Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» [129].
Недосконала система управління водними ресурсами і меліорацією на
території області, призводить до дублювання функцій, виснаження і
забруднення водних ресурсів, погіршення якості поливу та скорочення площ,
які фактично поливаються. За лабораторними дослідженнями, проведеними на
території області, майже всі поверхневі і ґрунтові води забруднені, при цьому
не вживаються ефективні заходи по зменшенню забруднення.
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КМУ

Міністр Мінприроди

Держводагенство

Міжвідомча комісія по
узгодженню режимів
роботи водосховищ

Обласні управління
водних ресурсів

Басейнові управляння
водних ресурсів

Управління
магістральних каналів

УВГ/ МУВГ

УВГ/ МУВГ

Земле-водокористувачі

Рис. 4.2. Існуюча схема організаційної структури управління
Державного водного агентства
Джерело: розроблено на основі даних Держводагенства.

Тому необхідно переглянути та внести зміни до Положення про
Басейнові управління водних ресурсів. В основі інтегрованого управління
водними ресурсами мають бути плани роботи в межах річкового басейну, в
яких прописують порядок проведення заходів з оптимізації використання
водних ресурсів по галузях економіки та адміністративно-територіальних
одиницях, напрями усунення дефіциту водних ресурсів; забезпечення
доступності населення до якісної питної води, мінімізація проявів шкідливої
дії вод тощо [130].
В даний час Держводагенством розроблено Проект розпорядження КМУ
«Про

схвалення

Концепції

реформування

організаційної

структури

Державного агентства водних ресурсів України» [131].
В проекті Концепції зазначається, що реформування структури
управління водогосподарським комплексом України викликано:
- необхідністю урахування інтересів усіх сторін, у тому числі і кінцевих
споживачів води;
- погіршенням якості поверхневих та підземних вод;
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- деградацією екологічних систем;
- загостренням проблеми водозабезпечення населення якісною водою у
необхідній кількості, особливо у періоди маловоддя.
Передбачається, що організаційна структура, при ІУВР має враховувати:
-

наявність ресурсів поверхневих і підземних вод у межах річкових

басейнів та їх мінливість;
- пріоритетність забезпечення питних і господарсько-побутових потреб
у межах річкових басейнів;
- відкритість та залучення до процесу управління водними ресурсами
річкового басейну місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, басейнових рад, асоціацій земле-водокористувачів та інших
громадських організацій;
- відсутність дублювання функцій з управління водними ресурсами на
території області.
Проектом розпорядження КМУ передбачається провести поетапну
реорганізацію та реформування системи управління водними ресурсами,
зокрема, в їх межах виділити 13 суббасейнів:
у районі басейну річки Дніпро:
-

суббасейн Прип’яті;

-

суббасейн Десни;

-

суббасейн верхнього Дніпра;

-

суббасейн середнього Дніпра;

-

суббасейн нижнього Дніпра;

у районі басейну річки Дунай:
-

суббасейн Тиси;

-

суббасейн Пруту;

-

суббасейн Сірету;

-

суббасейн нижнього Дунаю;

у районі басейну річки Дон:
-

суббасейн Сіверського Дінця;

-

суббасейн річок нижнього Дону;

у районі басейну річки Вісла:
-

суббасейн Західного Бугу;

-

суббасейн Сяну,
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та утворити 14 басейнових управлінь і 11 регіональних управлінь водних
ресурсів, в тому числі:
у районі басейну річки Дніпро: Басейнове управління водних ресурсів
річки Прип’ять (підпорядковані: Волинське, Рівненське та Хмельницьке
регіональні управління водних ресурсів), Басейнове управління водних
ресурсів річки Десна (підпорядковане: Сумське регіональне управління
водних ресурсів), Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра
(підпорядковані: Полтавське і Черкаське регіональні управління

водних

ресурсів), Басейнове управління водних ресурсів річки Рось, Басейнове
управління

водних

ресурсів

нижнього

Дніпра

(підпорядковане:

Дніпропетровське регіональне управління водних ресурсів).
Передбачається, що з метою посилення в новоутворених організаціях
системи моніторингу за станом водних об’єктів у межах районів річкових
басейнів, також буде проводитися реорганізація гідрогеолого-меліоративних
партій та експедицій.
Оптимізація експлуатаційних водогосподарських організацій має
здійснюватися за принципами:
-

технологічної цілісності меліоративних систем;

-

оптимальної схеми обслуговування адміністративних районів;

-

паритетності

у

визначенні

навантаження

на

новоутворені

організації.
Передбачається, що реорганізація міжрайонних та районних управлінь
водного господарства, буде враховувати об’єднання територіальних громад та
забезпечить підтримку в державній політиці децентралізації, практичному
забезпеченні територіальних громад природними ресурсами, у тому числі,
водними.
Створення і ефективне функціонування інститутів басейнових рад,
сприятиме впровадженню принципів інтегрованого управління водними
ресурсами, шляхом прийняття узгоджених рішень з питань водогосподарської
політики

на

території

басейну,

на

основі

аналізу

екологічної

і

водогосподарської ситуації у басейні, із залученням до процесу управління
водними ресурсами в басейні річки земле-водокористувачів, населення,
громадських екологічних організацій і наукових установ, об`єднання інтересів
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суб`єктів водних відносин, розв’язання конфліктних ситуацій, планування
заходів з усунення негативного впливу на водні ресурси басейну.
Передбачається,

що

Басейнова

рада

буде

створюватися

як

консультативно-дорадчий орган, і у межах річкового басейну, буде сприяти
співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, виробничих,
наукових та громадських установ, організацій та об’єднань, міжнародних
організацій у забезпеченні покращення екологічного стану річкового басейну
та вирішенні соціально-економічних проблем і тенденцій його розвитку.
Реалізацію Концепції передбачається здійснювати в два етапи:
- на першому етапі (2017 рік) передбачається провести інституційну
реорганізацію структури на басейновому рівні шляхом створення басейнових
та регіональних управлінь водних ресурсів;
- на другому етапі (2018-2019 роки) передбачається провести
реорганізацію районних та міжрайонних управлінь водного господарства, у
межах новостворених басейнових та регіональних управлінь водних ресурсів.
Стратегія. На думку робочої групи ІРАР, проект Концепції
реформування Держводагенства потребує доопрацювання і корегувань у
відповідності з вимогами ВРД ЄС.
Необхідність впровадження інтегрованих підходів до управління
водними ресурсами за басейновим принципом, зумовлюється

значним

антропогенним навантаженням на водні об’єкти та створенням екологічних
ризиків для економіки регіону та сільського населення.
При розробці Стратегії інтегрованого управління водними ресурсами,
необхідно дотримуватись принципів ВРД ЄС [128]:
‐

правильною адміністративною одиницею для управління водними

ресурсами є річковий басейн;
‐

водні ресурси і земля, яка формує площу річкового басейну, повинні

бути інтегровані і знаходиться під єдиним управлінням;
‐

поверхневі і підземні води, а також екосистеми, через які течуть ці

води, повинні бути розглянуті спільно і інтегровані в рамках управління
водними ресурсами;
‐

для ухвалення ефективних рішень по водним ресурсам необхідна

участь громадськості;
‐

прозорість і звітність при ухваленні рішень є необхідними складовими
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сталого управління водними ресурсами.
Відповідно до вимог ВРД ЄС, головним інструментом інтегрованого
управління водними ресурсами, є План управління річковим басейном.
З метою впровадження ІУВР в області необхідно провести таку роботу:
- створити Міжвідомчу робочу групу, за участю Мінприроди,
Мінагрополітики, Держводагентства, Херсонської ОДА, Херсонського ОУВР,
УГКМК, УПКК, наукових установ області та ГО;
- оцінити поточний стан управлінням водними ресурсам та визначити
план реформування системи водних ресурсів в області, на основі ІУВР;
- створити Національну водну раду, як дорадчо-консультативний орган
КМУ;
- створити нові Басейнові ради та Басейнові управління водних ресурсів.
Національна водна
рада при КМУ

Міністр
Мінприроди

Держводагенство

Басейнова рада

Басейнове
управляння водних
ресурсів +
МУВР/УВР
Суббасейнові
управління

Управління каналів

Каховська ГГМЕ

Земле-водокористувачі

Рис. 4.3. 1-й етап реформування структури управління водними
ресурсами за басейновим принципом на території Херсонської області
Джерело: розроблено за пропозицією робочої групи ІРАР.
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Разом з утворенням Басейнових рад та Басейнових управлінь, необхідно
розробити план реструктуризації Херсонського ОУВР та його територіальних
підрозділів, до басейнового принципу управління водними ресурсами. При
цьому, необхідно врахувати, що в Херсонському ОУВР працюють досвідчені
фахівці в галузі водного господарства та меліорації, і їхній досвід та знання
необхідно ефективно використати при створенні Басейнових рад, Басейнових
та Суббасейнових управлінь водних ресурсів.
На думку робочої групи ІРАР, після 1-го етапу реформування
перспективна структура управління водними ресурсами за басейновим
принципом на території Херсонської області матиме такий вигляд (рис. 4.3).
Заходи та завдання.
1. Прийняти рішення КМУ про затвердження Концепції
реформування Держводагенства, шляхом переходу від галузевого і
адміністративно-територіального управління, до управління водними
ресурсами за басейновим принципом.
2. Прийняти рішення КМУ про створення Національної водної
ради, як консультативно-дорадчого органу КМУ. Встановити, що головні
завдання Національної водної ради це – вивчення проблемних питань
галузі, визначення водної політики, встановлення стратегічних завдань і
пріоритетів у водокористуванні та створення умов для сталого розвитку
водних ресурсів.
3. Розробити нормативний документ та затвердити межі районів
річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок.
4. Розробити нормативний документ та положення про Басейнову
раду і створити Басейнові ради за участю всіх зацікавлених сторін.
5. Створити нові Басейнові управління та реформувати існуючі
Басейнові управління водних ресурсів, Херсонське ОУВР разом з
МУВР/УВР та Управління каналів, шляхом запровадження інтегрованих
підходів до управління водними ресурсами.
6. Розробити та затвердити: порядок розроблення водогосподарських
балансів; перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану
масивів поверхневих і підземних вод; спеціальні плани ІУВР за
басейновим принципом.
7. Визначити джерела фінансування басейнових планів, як за
рахунок платежів за спец водокористування, так і за рахунок коштів
отриманих від сплати за забруднення водних ресурсів.
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8. Створити систему моніторингу і забезпечити ведення державного
обліку стану поверхневих вод, відповідно до ВРД ЄС
9. Добитися «доброго» екологічного і хімічного стану водних
ресурсів та зменшити негативний вплив повеней і посух.
Терміни. До 31.12.2017р.
Відповідальні. Мінприроди, Держводагентство, Мінагрополітики,
Херсонська ОДА, Херсонське ОУВР, УГКМК, УПКК, земле-водокористувачі,
ГО.
Результат. Впровадження інтегрованих підходів до управління водними
ресурсами за басейновим принципом, дасть можливість створити умови для
забезпечення сталого використання водних ресурсів шляхом досягнення
«доброго» екологічного і хімічного стану водних ресурсів та зменшити
негативний вплив повеней і посух.
Оперативна ціль 2.3. Реструктуризація інституційних аспектів
управління водними ресурсами та меліорацією
Мета. Метою даного компонента є комплекс заходів по оздоровленню
галузі, підвищенню ефективності роботи ВМК в ринкових умовах шляхом
зміни організаційної структури, розмежування функцій розробки та реалізації
політики зі сталого розвитку водних ресурсів, та розробки механізмів
роздержавлення та децентралізації управління водними ресурсами.
Політика. Після розпаду Радянського Союзу, було проведено ряд
трансформацій міністерств і відомств шляхом внесення змін до їх положень, в
результаті яких утворилися міжвідомчі інституційні розриви, які негативно
вплинули на стан ВМК, та останнім часом, призвели до екстенсивного
розвитку меліорації.
Держводагенство, відповідно до свого Положення, займається
розробкою і реалізацією державної політики в сфері водних ресурсів і
меліорації, а його діяльність координується міністром Мінприроди.
Мінприроди, відповідно до свого Положення, є головним органом у
сфері ЦОВВ, яке розробляє політику в сфері охорони навколишнього
природного середовища та, у межах своєї компетенції, формує забезпечення
державної політики у сфері раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів (надр, поверхневих та підземних вод, внутрішніх
морських вод і територіального моря), розвитку водного господарства і
меліорації земель.
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Головні завдання Держводагенства: реалізація державної політики у
сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів,
розвитку водного господарства і меліорації земель та експлуатації державних
водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських
зрошувальних і осушувальних систем; внесення пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного
господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів.
За висновками експертів, окремі функції Держводагенства і Мінприроди
частково дублюються та створюють умови неефективного управління
водними ресурсами.
Мінагрополітики, яке найбільше мало б бути зацікавлене в підвищенні
ефективності використання зрошуваних земель, згідно свого Положення,
зовсім не опікується меліорацією ґрунтів. Тому, безконтрольне і екстенсивне
використання зрошуваних земель призводить до зниження їх продуктивності,
та посилює залежність виробництва сільськогосподарської продукції від
погодних умов.
Проблеми ВМК посилюються диспропорціями у відносинах власності
на водний фонд, ВМК і земельні ресурси, які виникли в результаті
трансформації відносин власності. Результатом таких перетворень стало те,
що водний фонд майже повністю зберігся у державній власності, ВМК - набув
різних форм власності, а меліоровані землі, знаходяться у приватній власності
громадян. В результаті таких перетворень державна система управління ВМК
втратила свою ефективність, а існуюча система управління Держводагенства,
не адаптована до нових умов.
За оцінками експертів, система управління водними ресурсами в Україні
є високо централізованою і не динамічною, а основні рішення з управління
водними ресурсами, приймаються, як і раніше, на високому державному рівні:
ВРУ, КМУ, Мінприроди і Держводагенства.
Держава практично є монополістом на ринку водних послуг і бере на
себе значний тягар фінансового забезпечення галузі. Враховуючи складну
економічну ситуацію в Україні, в даний час у держави практично немає
можливості забезпечити належне фінансування ВМК.
В системі Держводагенства працює близько 27 тис. співробітників,
функціонує 255 підприємств, організацій та установ, які перебувають у сфері
впливу Держводагенства, і всі вони фінансуються з державного бюджету.
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Щорічні видатки Державного бюджету України на утримання системи
підприємств Держводагенства складають близько 1 млрд. гривень, в т.ч. на
утримання Херсонського ОУВР використовується щорічно близько 128 млн.
гривень.
Всі державні підприємства, які входять до складу Держводагенства є
бюджетними неприбутковими організаціями, фінансуються за рахунок коштів
Державного бюджету та, згідно Положення, не мають права отримувати
прибуток.
В зв’язку зі скрутним економічним станом країни, система
Держводагентства не забезпечена належним фінансуванням захищених статей
державного бюджету, а це негативно впливає на ефективність роботи всього
ВМК та ефективність ведення сільськогосподарського виробництва на
зрошуваних землях. Крім того, це призводить до загострення економічних,
екологічних і соціальних проблем, погіршення технічного стану
зрошувальних систем, зниження якості водних ресурсів, нераціонального
використання водних і земельних ресурсів.
Світова практика реалізації інвестиційних проектів у сфері водного
господарства і меліорації, свідчить про доцільність імплементації у вітчизняну
практик, інститутів ДПП. Досвід розвинених країн переконує, що саме ДПП
дає можливість консолідувати зусилля держави і приватного бізнесу, для
реалізації повномасштабних водогосподарських інвестиційних проектів.
Перевага цієї форми підприємництва – збереження державного управління
водогосподарськими об’єктами, приватизація яких, в умовах нестабільності
базових інститутів ринкової економіки, може становити загрозу доступності
до водних ресурсів для широких верств населення. При реалізації проектів по
відновленню зрошувальних систем, новому будівництву зрошувальних
систем та охороні водних ресурсів на основі ДПП, використовуються переваги
обох сторін: у держави – можливість планувати, координувати і впливати на
розвиток водогосподарської інфраструктури, а у приватного сектору – висока
ефективність, економічність і більш широкі фінансові можливості.
ДПП дає можливість консолідувати зусилля держави та приватного
бізнесу, щодо реалізації великих водогосподарських та водоохоронних
проектів.
З метою залучення приватних інвесторів у відновлення інфраструктури
народного господарства, ВРУ протягом останніх років було прийнято Закони
України: «Про державно-приватне партнерство» та «Про концесії», для
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впровадження проектів державно-приватного партнерства та концесії. Проте,
системні недоліки чинного законодавства заважали широкому їх
використанню, а складність та зарегульованість процедур підготовки
відповідної проектної документації не сприяли залученню приватного
капіталу для відновлення зрошувальних систем.
У 2015 році ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку
державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій)»
[132], що сприяло зняттю регуляторних бар’єрів та створило сприятливі умови
для реалізації проектів ДПП і концесії, та залучення приватних інвестиційних
ресурсів у відновлення зрошувальних систем.
Стратегія. Важливим елементом ефективного розвитку меліорації є
розробка Концепції реструктуризації інституційних аспектів управління
водними ресурсами та меліорацією.
Концепція реструктуризації має передбачати:
‐ розмежування функцій розробки і реалізації політики по сталому
розвитку водних ресурсів і меліорації;
‐ підвищення статусу Держводагенства шляхом перепідпорядкування
його напряму КМУ, та координації його роботи Національною водною радою
при КМУ;
‐ уточнення
функцій та структури управління Мінприроди,
Держводагенства і Мінагрополітики;
‐ розробку механізмів роздержавлення та децентралізації управління
водними ресурсами.
Пропонуємо розмежувати функції між ЦОВВ таким чином, щоб
Мінприроди відповідало за розробку політики зі сталого розвитку водних
ресурсів; Мінагрополітики відповідало за розробку політики в галузі
меліорації ґрунтів; Держводагенство забезпечувало реалізацію політики зі
сталого розвитку водних ресурсів та меліорації ґрунтів.
Така реструктуризація управління водними ресурсами і меліорацією,
буде сприяти ліквідації інституційних розривів та сприятиме збалансованому
розвитку водних ресурсів і меліорації.
Важливим напрямом роботи по реструктуризації управління водними
ресурсами має бути роздержавлення і децентралізація управління водними
ресурсами, шляхом впровадження нових форм взаємодії держави та бізнесу:
ДПП і концесії.
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Одним з головних принципів реформування відносин власності має бути
диференційований підхід до питання визначення власності на об’єкти водної
інфраструктури. Необхідно визначити, що базові об’єкти водної
інфраструктури, які потрапляють у зону ризику, при зміні інституційних умов
використання, мають зберегти державну форму власності [93]. Такими
об’єктами в Херсонській області є: магістральні та розподільчі канали, які
мають залишатись в державній власності.
Трансформація системи управління водними ресурсами має відбуватися
поетапно, щоб не створювати інституціональних розривів у системі
управління водними ресурсами.
Після реформування, перспективна структура управління водними
ресурсами сприятиме ефективному розвитку водних ресурсів і меліорації
(рис.4.4).
Національна водна
рада при КМУ

Мінприроди

Державне агентство водних
ресурсів

Департамент сталого
розвитку водних
ресурсів

Басейнова
рада

Мінагрополітики

Департамент
розвитку меліорації

Басейнове
управління+
МУВГ/УВГ

Управління
каналів

АВК, земле-водокористувачі
Приватні партнери, концесіонери

Рис. 4.4. 2-й етап реформування структури управління водними
ресурсами
Джерело: розроблено за пропозицією робочої групи ІРАР.
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Заходи та завдання.
1. Прийняти рішення КМУ про затвердження Концепції
реструктуризації інституційних аспектів управління водними ресурсами
i меліорацією.
2. Підвищити відповідальність за ефективне використання водних
ресурсів в умовах зміни клімату в сторону посушливості шляхом
перепідпорядкування Держводагенства напряму КМУ. Координацію
діяльності Держводагенства доручити Національній водній раді.
3. Внести зміни до окремих Положень про ЦОВВ в частині того, що
Мінприроди розробляє політику по сталому розвитку водних ресурсів;
Мінагрополітики розробляє політику по ефективному розвитку
меліорації; Держводагенство реалізовує політику по сталому розвитку
водних ресурсів та розвитку водної меліорації.
4. Внести зміни в структурі управління ЦОВВ шляхом реорганізації
та створення в Мінприроди - Департаменту по сталому розвитку водних
ресурсів; в Мінагрополітики - Департаменту по розвитку меліорації; в
Держводагенстві – Управління по розвитку зрошення.
5. Розробити механізми роздержавлення і децентралізації
управління водними ресурсами шляхом реалізації інвестиційних проектів
ДПП та концесії.
Термін. 2017-2018рр.
Відповідальні.
КМУ,
Мінприроди,
Держводагентство,
Мінагрополітики, Херсонська ОДА, БУВР, УГКМК, УПКК, Інститут водних
проблем і меліорації НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН,
Херсонський державний аграрний університет, місцеві органи влади, органи
місцевого самоврядування, АВК, земле-водокористувачі, ГО.
Результат. Реструктуризація управління водними ресурсами і
меліорацією, створить умови для оздоровлення галузі та підвищення
ефективності роботи ВМК в ринкових умовах.
Оперативна
ціль
2.4.
Децентралізація
управління
меліоративними системами на місцевому рівні шляхом створення АВК
Мета. Метою даного компоненту політики є децентралізація управління
меліоративними системами на місцевому рівні, підвищення якості послуг з
подачі води на зрошення та зменшення навантаження на державний бюджет
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шляхом створення АВК та передачі їм в управління і УЕТО
внутрішньогосподарських мереж.
Політика. З метою отримання високих валових зборів
сільськогосподарських культур та проведення іригації земель, в Херсонській
області було створено потужну матеріально-технічну базу, на утримання якої
щорічно виділялися значні кошти з державного бюджету. В зв’язку з
кризовими явищами, які негативно вплинули на економіку України, суттєво
зменшилися можливості виділення коштів з державного бюджету на
утримання інфраструктури зрошувальних систем.
Херсонське ОУВР є уповноваженою організацією в області, на яку
Держводагентством покладено функції управління і контролю у галузі
використання та охорони вод, відтворення водних ресурсів і гідротехнічної
меліорації земель.
В даний період, управління водними ресурсами на території області
здійснюється Херсонським ОУВР через систему міжрайонних і районних
управлінь водного господарства, які входять до його складу, УГКМК і УПКК.
За даними досліджень встановлено, що система управління водними
ресурсами в області побудована за територіальним і галузевим принципом та
є високо централізованою. В результаті цього, ефективність використання
зрошувальних систем в області значно знизилась, адже водогосподарські
організації не зацікавлені у збільшенні виробництва сільськогосподарської
продукції, а відповідно не несуть ніякої відповідальності за своєчасність,
кількість і якість послуг з подачі води на зрошення.
В 90-х роках, з моменту отримання незалежності, в Україні розпочався
процес переходу від державної до приватної власності на землю. В результаті
приватизації меліорованих земель, утворилося багато землевласників та
орендарів, які працюючи в ринкових умовах, хотіли б мати ефективну систему
гарантованого виробництва продукції, в складних кліматичних умовах.
У більшості сільськогосподарських підприємств використовується та
сама система зрошення і дренажу, яка була побудована в колишніх колгоспах
і радгоспах. В даний час, по старій зрошувальній системі та дренажу, вода
постачається до точок водовиділу.
Через відсутність коштів та невизначеність власності на
внутрішньогосподарську мережу, вона були частково розграбована, на ній
роками не проводились мінімально необхідні ремонтно-вiдновлювальні
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роботи, в результаті чого, значна частина ВГМС стала непридатною для
використання.
Хоча сільськогосподарські підприємства та господарства-населення і
отримують воду від старої зрошувальної системи, вони не володіють
інженерною інфраструктурою та не впливають на ефективність роботи ВГМС,
оскільки власність на неї, вже довгий час знаходиться в процесі передачі від
держави до численних бенефіціарів.
Передача внутрішньогосподарських мереж, які знаходились в середині
бувших колгоспів і радгоспів, на баланс сільських і селищних рад не вирішила
головної проблеми – створення ефективного власника ВГМС, адже такі дії не
були до кінця продумані та призвели до ще більшої кількості проблем.
Відсторонення земле-водокористувачів від управління зрошувальними
системами та невизначеність власності на систему іригації та дренажу,
створила серйозні ризики для інвестування в реконструкцію та технічне
переоснащення зрошувальних систем.
Стратегія. Світовий довід свідчить, що дієвим механізмом
децентралізації управління водними ресурсами та залучення водокористувачів
до управління зрошувальними системами є створення асоціацій землеводокористувачів. Створення АВК є надзвичайно актуальним і для України.
В результаті опитування значної частини сільськогосподарських
товаровиробників області встановлено, що вони погоджуються, що такою
системою мають управляти земле-водокористувачі, власники або орендатори,
оскільки лише вони можуть забезпечити ефективне використання
зрошувальних систем та збереження ВГМС.
Базовими принципами створення АВК є:
- створення АВК «знизу» «до верху»;
- добровільність;
- рівноправність;
- прозорість;
- виборність та підзвітність керівництва асоціації і ревізійної комісії;
- колегіальність прийняття рішень та інші.
Міжнародний досвід свідчить, що АВК є некомерційною організацією,
ініціатива створення і управління якої належить групі водокористувачів, що
представляють одну або декілька точок водовиділу, незалежно від типу та
власності господарств [125].
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На наше переконання, для ефективної роботи АВК, необхідно
забезпечити високий рівень участі водоспоживачів у асоціаціях. Кожна АВК
має працювати чітко в межах своєї зони обслуговування. АВК може
об’єднувати від 10 і до 100 сільськогосподарських підприємств, фермерських
господарств та інших підприємств, та обслуговувати земельну площу у
декілька тисяч гектарів.
З метою створення та підтримки розвитку АВК, необхідно розробити
відповідну законодавчу базу. Статтями Закону про АВК мають бути
запроваджені надійні і чіткі механізми внутрішнього самоврядування на
засадах прозорості та підзвітності.
Процес створення АВК непростий і його не можна завершити за один чи
два місяці, на це потрібен час від одного до декількох років, за умови чіткої і
злагодженої роботи всіх зацікавлених як органів державної влади, так і землеводокористувачів.
Для
створення
асоціацій
Мінагрополітики,
Держводагенству та Херсонській ОДА необхідно провести велику
організаторську і роз’яснювальну роботу серед сільськогосподарських
товаровиробників.
Соціальна мобілізація всіх зацікавлених сторін потребує цілої серії
чітких і злагоджених кроків по створенню АВК, причому кожен наступний
крок залежить від результатів попереднього. Тому, з метою проведення єдиної
політики по створенню АВК є необхідність створення єдиного центру, який
би проводив роз’яснювальну, організаційну та аналітичну роботу по обробці
отриманих результатів і врахуванні цих даних для прийняття рішень для
наступних кроків.
Крім того, держава повинна стимулювати створення таких асоціацій
шляхом розробки спеціальних програм, наприклад, надання асоціаціям
пільгових кредитів для реконструкції і модернізації зрошувальних систем і
спеціальних програм, для придбання меліоративної техніки та зрошувального
обладнання, в т.ч. у фінансовий лізинг.
Заходи та завдання.
1. Вивчити міжнародний досвід створення і функціонування АВК та
розробити Концепцію створення АВК.
2. Розробити проект закону про порядок створення і
функціонування АВК та прийняти його як Закон України.
3. Мінагрополітики, Держводагенству та Херсонській ОДА
необхідно провести велику організаторську і роз’яснювальну роботу
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серед
земле-водокористувачів
по
створенню
і
ефективному
функціонуванню АВК.
4. Виявити основні проблеми функціонування ВГМС та намітити
заходи по їх усуненню.
5. Провести консультації із земле-водокористувачами з питань
організаційної структури АВК.
6. Провести зустрічі з майбутніми членами АВК та залучити всіх
земле-водокористувачів до участі в АВК.
7. Провести загальні збори по створенню АВК, прийняттю Статуту
та вибори керівних і контролюючих органів.
8. Передати управління ВГМС в руки АВК, та на законодавчому
рівні закріпити за АВК на тривалий термін право безоплатного
користування внутрішньогосподарською меліоративною мережею.
9. Залучати АВК до процесу узгодження вартості послуг та розробки
і фінансування інвестиційних проектів по реконструкції та технічному
переоснащенню зрошувальних систем.
Терміни. 2017-2021рр.
Відповідальні. Мінагрополітики, Держводагенство, Херсонська ОДА,
БУВР, УГКМК, УПКК, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Інститут
зрошуваного землеробства НААН, Херсонський державний аграрний
університет, місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, АВК,
земле-водокористувачі, ГО.
Результат. Залучення земле-водокористувачів до управління
зрошувальними системами, оптимізація цін на послуги з подачі води,
підвищення якості послуг з подачі води на зрошення, збільшення
прибутковості
сільськогосподарських
підприємств
та
зменшення
навантаження на державний бюджет.
Оперативна ціль 2.5. Удосконалення земельних відносин
Мета. Метою даного компонента є підвищення ефективності
використання земельних ресурсів та створення умов для залучення інвестицій
у реконструкцію та модернізацію зрошувальних систем, шляхом проведення
консолідації меліорованих земель та збільшення термінів оренди паїв.
Політика. За оцінками експертів, сучасний стан розвитку та
ефективність ведення сільськогосподарського виробництва в Херсонській
області не відповідає потенційним можливостям земельних ресурсів.
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З моменту отримання незалежності, на Херсонщині проводиться
земельна реформа, яка передбачає повну демонополізацію державної форми
власності на землю. За цей період, роздержавлення земель
сільськогосподарського призначення було проведено більше, ніж у 320
господарствах. Таким чином, 213 тис. громадян набули право власності на
земельну частку, з них 207 тис. стали власниками земельних паїв. Середній
розмір земельного паю по області в умовних кадастрових гектарах становить
близько 6,9 га [65].
Особливо складна ситуація склалася після приватизації меліорованих
земель та створення великої кількості землевласників. За оперативними
даними Херсонського ОУВР, власниками паїв на меліорованих землях стали
близько 27 тис. громадян [75].
В результаті таких дій, на одному зрошувальному масиві утворилося 47 власників паїв, частина з яких відмовилася передавати належну їм землю в
оренду сільськогосподарським підприємствам, а на власний розсуд займається
виробництвом сільськогосподарської продукції,
без використання
потужностей існуючих зрошувальних систем. Це значно скоротило
можливості та ускладнило
використання ВГМС і широкозахватної
дощувальної техніки, адже на одному земельному масиві одночасно
вирощується 4-5 видів сільськогосподарських культур, які потребують різних
термінів і норм поливу.
Посилює негативні тенденції ведення
сільськогосподарського
виробництва на меліорованих землях, формування нових землекористувань,
які стихійно створюються шляхом оренди земельних паїв і характеризуються
дрібноконтурністю, черезсмужжям, неефективною та нестабільною роботою.
Значна частина нових землекористувачів не забезпечена проектами
землеустрою, порушує структуру посівних площ та технології вирощування
сільськогосподарських культур.
Розпайована земля, на якій знаходяться меліоративні системи, через її
неефективне використання, не змогла стати основою гарантованого
виробництва продукції як для сільськогосподарських підприємств, так і для
господарств-населення, які займаються індивідуальним веденням сільського
господарства.
Таким чином, парцеляція меліорованих земель порушила технологічну
цілісність зрошувальних систем та стала суттєвою перешкодою для
ефективного розвитку зрошувального землеробства в області.
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Крім того, парцеляція зрошувальних земель істотно перешкоджає
залученню інвестицій у сільське господарство, оскільки колишні поля тепер
розділені між десятками окремих власників, кожен з яких є незалежним при
вирішенні питань використання належної йому сільськогосподарської
нерухомості [133].
За даними Інституту аграрної економіки НААН, ефективне товарне
виробництво сільськогосподарської продукції, можливе тільки за умови, якщо
суб’єкт господарювання володіє достатньою кількістю земельних ресурсів.
Важливими компонентами відновлення та розвитку зрошення в регіоні
є терміни оренди меліорованих земель.
В даний час, терміни оренди зрошуваних земель складають 10 років, що
не стимулює інвесторів вкладати кошти у розвиток зрошення та відновлення
зрошувальних систем, оскільки середній термін окупності інвестиційних
проектів, в середньому, складає 10 і більше років.
Таким чином, подрібнення меліорованих земель в області, негативно
вплинуло на стан виробництва продукції в області та перешкоджає
ефективному використанню меліорованих земель.
В даний час, процес парцеляції земель сільськогосподарського
призначення продовжується, зокрема, внаслідок переоформлення спадщини
на земельні ділянки двома або більше особами та виділення в натурі належних
їм часток зі складу земельної ділянки.
Непродумані дії з приватизації меліорованих земель, призвели до
скорочення площ поливу та зменшення виробництва продукції на зрошуваних
землях Херсонської області.
Тому, удосконалення земельних відносин - один з головних напрямів до
підвищення ефективності використання меліорованих земель та покращення
соціально-економічного розвитку Херсонської області.
Стратегія. Враховуючи що в даний час діючий термін оренди земельних
ділянок, не забезпечує окупність вкладених інвестицій, необхідно внести
зміни до законодавства в частині збільшення термінів оренди земельних
ділянок, на яких знаходяться зрошувальні системи на термін до 15 років.
З метою створення умов для ефективного використання наявного
потенціалу меліоративних фондів, в області необхідно зосередити особливу
увагу на необхідності проведення системної роботи з консолідації
меліорованих земель, оскільки це відповідає суспільним інтересам, підвищує
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ефективність ведення сільського господарства та конкурентоспроможність
ведення аграрного бізнесу.
Тому, Держгеокадастр, Мінагрополітики, Херсонська ОДА та органи
місцевого самоврядування повинні сприяти консолідації меліорованих земель,
в т.ч. залучаючи до процесу консолідації землі державної та комунальної
власності, але держава не повинна розділяти ризики приватного бізнесу, якими
супроводжуватиметься консолідація.
Важливим заходом, що сприяє консолідації меліорованих земель є
проведення зустрічей і роз’яснювальної роботи із землевласниками про
переваги об’єднаного використання меліорованих земель.
При цьому слід врахувати, що консолідація зрошувальних земель не
повинна мати жодних ознак примусовості – зважаючи на непорушність права
приватної власності, що гарантується статтею 141 Конституції України від
28.06.1996 № 254к/96-ВР [94], а також те, що консолідація земель є способом
підвищення конкурентоспроможності агробізнесу і вона не може вважатися
способом захисту суспільних інтересів.
Кожен проект консолідації земель має здійснюватися, перш за все, в
інтересах власників сільськогосподарської нерухомості, які за допомогою
консолідації отримують можливість збільшення вартості належного їм майна.
Враховуючи стратегічний вплив меліорованих земель на продовольче
забезпечення регіону, необхідно прийняти проект Закону України «Про
консолідацію земель». Метою прийняття такого Закону є визначення шляхів
законодавчого врегулювання проблем, в частині об’єднання дрібних
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що покликане
підвищити конкурентоспроможність сільського господарства, сприяти
відновленню інфраструктури сільських територій, через установлення
організаційно-правових засад органів виконавчої влади, визначення статусу
власників земельних паїв, що здійснюють консолідацію земель. Крім того, в
цьому Законі необхідно передбачити відповідальність землевласників і землеводокористувачів саме за ефективне використання саме меліорованих земель.
Важливим інструментом консолідації меліорованих земель, могла б
стати державна підтримка.
Заходи та завдання.
1. Розробити та прийняти законодавчі акти по консолідації земель
та про збільшення термінів оренди меліорованих земель на строк до 15
років.
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2. Розробити державну та обласну програму консолідації
меліорованих земель шляхом заохочень та податкових преференцій.
3. Розробити рекомендації по консолідації та обміну земель в єдині
технологічні масиви, у межах гідрологічних модулів.
4. Провести консолідацію меліорованих земель шляхом:
а) удосконалення орендних відносин;
б) кооперації та створення АВК;
в) обміну земельними ділянками;
г) іншими способами, які не суперечать законодавству.
Терміни. 2017-2018рр.
Відповідальні. Держгеокадастр, Мінагрополітики, Мінприроди,
Держводагентство, Херсонська ОДА, БУВР.
Результат. Консолідація меліорованих земель сприятиме розширенню
площ зрошування та ефективному використанню зрошувальних систем та
дощувальної техніки.
Збільшення термінів оренди земельних ділянок буде сприяти залученню
інвестицій у відновлення меліоративних систем та впровадження сучасних
ресурсозберігаючих технологій.
Об’єднання земельних паїв у зрошувальні масиви на меліорованих
землях сприятиме підвищенню ефективності виробництва та гарантованому
виробництву продукції в складних кліматичних умовах південного регіону.
Оперативна ціль 2.6. Створення умов для сталого розвитку
сільського господарства та сільських територій
Мета. Метою цього компонента політики є підвищення
конкурентоспроможності сільського господарства та покращення якості
життя в сільській місцевості, для досягнення критеріїв економічної,
екологічної та соціальної сталості.
Політика. Соціально-економічна ситуація на території області дозволяє
стверджувати, що сучасний стан зрошувальних систем суттєво впливає на
розвиток сільського господарства і сільських територій, які переживають
затяжну кризу, основними проявами якої є: високий ступінь зносу основних
меліоративних фондів, висока енерго- і ресурсоємність виробництва, слабкість
розвитку виробничої інфраструктури, низький рівень розвитку малого та
середнього бізнесу і, як результат, низький рівень доходів сільського
населення, зниження якості життя та погіршення соціально-демографічної
ситуації в сільській місцевості.
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Сільськогосподарські
товаровиробники,
прагнучи
отримати
максимальний прибуток від зрошення, але не маючи достатньої кількості
фінансових ресурсів, не завжди дотримуються структури посівних площ,
сівозмін, режимів зрошення, поливних норм та інших технологічних вимог,
що призводить до спрощення технологічних процесів, перевитрати води та
енергетичних ресурсів і, в результаті, отримують низьку продуктивність
меліорованих земель та нестабільну прибутковість.
Через порушення принципів науково обґрунтованого ведення сільського
господарства, земле- та водокористування, при неефективному використанні
зрошувальної мережі і меліорованих земель, відбувається формування
негативних проявів: вторинне засолення та осолонцювання, посилення
дефіциту водних ресурсів та нераціональне водокористування, забруднення
водних ресурсів, агрофізична деградація ґрунтів тощо.
За результатами моніторингу зрошуваних земель у Херсонській області
встановлено, що 7,2% зрошуваних земель мають - сприятливий стан, 84,9%
зрошуваних земель - задовільний та 7,9% - незадовільний меліоративний стан.
Найбільш проблемними питаннями еколого-меліоративного стану
зрошуваних земель є:
‐ незадовільна засоленість і солонцюватість на площі близько 29 тис. га;
‐ незадовільна глибина РГВ на площі близько 2,5 тис. га;
‐ незадовільний РГВ та засоленість і солонцюватість на площі близько 2
тис. га.
В Херсонській області складний стан водних ресурсів. В 2015 році
скинуто всього зворотних вод 73,95 млн. м3, що на 13,67 млн. м3 більше, ніж
у 2014 році. В області обліковується 64 підприємства, стічні та дренажні води
яких скидаються в поверхневі водойми.
Проблемою в області є незадовільна якість питної води. Більше
половини обладнання очисних споруд, водопровідних насосних станцій,
каналізаційних насосних станцій відпрацювали нормативний термін
експлуатації. Особливе занепокоєння викликають водопроводи в сільській
місцевості, які мають слабо розвинуту вуличну мережу та низький рівень
технічного забезпечення.
В останні десятиріччя, значна частина населених пунктів та земель
Херсонської області, тою чи іншою мірою, потерпають від прояву процесів
затоплення поверхневими та підтоплення ґрунтовими водами.
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Така ситуація негативно впливає на розвиток сільського господарства і
сільських територій та потребує врегулювання з урахуванням кращих світових
практик.
Стратегія.
Враховуючи складний стан водних і земельних ресурсів, нестабільний
стан розвитку сільського господарства та складний еколого-меліоративний
стан значної частини сільських територій, запровадження механізмів сталого
розвитку для Херсонської області є особливо актуальним. Це сприятиме
підвищенню
конкурентоспроможності
сільського
господарства
та
покращенню якості життя в сільській місцевості та дасть можливість
досягнути критеріїв економічної, екологічної та соціальної сталості.
Заходи та завдання.
1. Створити умови для сталого розвитку сільського господарства
шляхом:
- реконструкції і модернізації зрошувальних систем з урахуванням
еколого-меліоративного стану;
- удосконалення структури посівних площ та сівозмін;
- відновлення робіт з хімічної меліорації зрошуваних земель;
- підвищення рівня родючості ґрунтів за рахунок внесення оптимальних
норм органічних і мінеральних добрив;
- впровадження ресурсоощадних та ґрунтозахисних технологій і техніки;
- використання адаптованих до конкретних умов сортів і гібридів
сільськогосподарських культур;
- інтегрованого захисту рослин;
- впровадження органічного землеробства.
2. Сприяти підвищенню якості життя в сільській місцевості
шляхом:
- покращення забезпечення питною водою відповідної якості;
- рівного доступу сільськогосподарських товаровиробників і сільського
населення до водних ресурсів та справедливого розподілу водних ресурсів;
- створення умов для реалізації соціальних проектів: питне
водопостачання, полив городів, удосконалення інженерних мереж і
водовідведення;
- участі громадськості у плануванні заходів по захисту сільських
населених пунктів від процесів затоплення поверхневими водами та
підтоплення підземними водами;
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- залучення громадськості для участі у Басейновій раді та у плануванні
проведення реконструкції і модернізації зрошувальних систем на території
сільських рад (визначення потужності гідромодуля, перспективної структури
посівних площ, кількості точок водовиділу);
- громадського контролю за дотриманням екологічного законодавства, в
т.ч. за скиданням забруднених вод у поверхневі водойми в сільській місцевості
та за охороною родючості ґрунтів;
- сприяння створенню безприбуткових кооперативів та АВК, розвитку
ДПП і концесії.
Терміни. 2017-2021рр.
Відповідальні. Мінагрополітики, Держводагентство, Мінприроди,
Херсонська ОДА, БУВР, УГКМК, УПКК, Інститут водних проблем і
меліорації НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Херсонський
державний аграрний університет, місцеві органи влади, органи місцевого
самоврядування, АВК, земле-водокористувачі, ГО.
Результат. Визначені напрями сталого розвитку сільського
господарства та сільських територій на території області створять умови для
досягнення критеріїв економічної, екологічної та соціальної сталості.
Оперативна
ціль
2.7.
Підвищення
енергоефективності
зрошувальних систем
Мета. Розробити та впровадити комплекс заходів направлених на
суттєве скорочення споживання енергетичних ресурсів та створити умови для
ефективного використання енергетичних ресурсів при експлуатації
зрошувальних систем.
Політика. Основним видом енергії, який використовується на
зрошувальних системах, є електрична енергія [82]. За оцінками науковців
ІВПіМ, більше 95% електричної енергії споживається НС.
Подача води на зрошувальну систему відбувається завдяки
багатоагрегатним НС, які і є основними споживачами енергії. Ці НС
обладнано потужними відцентрованими насосами потужністю від 45 до
400 кВт.
В 2015 році обсяг спожитої електричної енергії на виконання
меліоративних робіт по Херсонському ОУВР складає 204661,7 тис. кВт·год.
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Основними причинами неефективного використання енергетичних
ресурсів на зрошувальних системах є:
- відсутність системи енергетичного менеджменту у водогосподарських
організаціях;
- фізичне і моральне зношування НСО;
- скорочення площ поливу та коефіцієнтів завантаження насосів;
- втрати при транспортуванні води до споживачів;
- низький ККД насосних агрегатів;
- збільшення гідравлічних втрат напору в закритій зрошувальній
мережі;
- використання високо напірних дощувальних машин;
- незадовільний технічний стан запірної арматури, вантузів, клапанів та
іншого технологічного обладнання, НС;
- незадовільний стан водообліку на НС
- незадовільний стан локальних електромереж, та відповідно, якості
електроенергії, що постачається кінцевим споживачам, та ін.
Стратегія.
З метою врегулювання проблемних питань з неефективного
використання енергетичних ресурсів, доцільно було б в Стратегію і програму
відновлення зрошення, включити організаційно-технічні заходи з підвищення
енергоефективності зрошувальних систем у Херсонській області,
обґрунтовані на основі проведення енергоаудиту.
На думку експертів, реальний потенціал скорочення енергоспоживання
на зрошувальних системах складає 15-40% від поточного стану споживання
енергетичних ресурсів.
Реалізація таких заходів буде сприяти значному скороченню
енергоспоживання,
підвищенню
енергоефективності
та
суттєвому
скороченню фінансових ресурсів, необхідних на оплату електричної енергії та
утримання і обслуговування НСО.
Заходи та завдання.
1. Підвищити енергоефективність та зменшити споживання
енергетичних ресурсів шляхом впровадження автоматизованої системи
енергоменеджменту ISO 50001:2011 [126].
2. Впровадити автоматизовані системи диспетчерського управління
водорозподілом.
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3. Провести заходи по облицюванню каналів та скороченню втрат
води на фільтрацію.
4. Реалізувати проекти по реконструкції і модернізації
внутрішньогосподарських систем, спрямованих на підвищення
енергоефективності водоподачі.
5. Оптимізувати енергоспоживання шляхом реалізації проектів по
енергозбереженню у водогосподарських підприємствах за рахунок заміни
частини НСО, електродвигунів, силових трансформаторів на сучасне
енергоефективне обладнання з більш високим ККД.
6. Модернізувати парк дощувальних машин шляхом модернізації
наявних машин та переходу на використання низьконапірної техніки.
7. Запровадити багатотарифний облік електроенергії.
8. Запровадити технології управління водоподачею із застосуванням
автоматизованого електроприводу насосних агрегатів.
9. Зменшити енергоспоживання від загальних енергетичних мереж
та запровадити використання ВДЕ.
10. Постійно підвищувати кваліфікацію інженерно-технічного
персоналу.
Терміни. 2017-2021 рр.
Відповідальні. Держводагентство, Мінагрополітики, Мінприроди,
Херсонська ОДА, БУВР, УГКМК, УПКК, Інститут водних проблем і
меліорації НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Херсонський
державний аграрний університет, місцеві органи влади, органи місцевого
самоврядування, АВК, земле-водокористувачі, ГО.
Результат. Скорочення споживання енергетичних ресурсів створить
умови для раціонального використання води, здешевлення вартості водних
ресурсів та підвищення ефективності ведення сільськогосподарського
виробництва.
Оперативна ціль 2.8. Запровадження сучасних фінансовоекономічних механізмів регулювання водогосподарської діяльності.
Мета. Нарощування інвестиційного капіталу для ведення розширеного
відтворення водоресурсного потенціалу зрошувальних систем та підвищення
ефективності використання водних ресурсів.
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Політика. Ефективність роботи ВГК напряму залежить від технічного
стану та структури меліоративних фондів, ефективності ведення сільського
господарства
та
ефективності
фінансово-економічних
механізмів
регулювання водогосподарської діяльності.
Враховуючи, що водогосподарські організації є бюджетними
установами, вони фінансово не зацікавлені у підвищенні ефективності роботи
водогосподарського комплексу та, згідно Положення, затвердженого
Держводагенством, вони не мають права на отримання прибутку за
результатами своєї діяльності.
Специфіка функціонування ВМК області, який знаходиться в повній
державній власності така, що ефективність роботи водогосподарських
організацій напряму залежить від обсягів фінансування з Державного
бюджету.
Водогосподарські організації, не маючи достатніх фінансових ресурсів,
не мають достатніх умов і стимулів для відновлення та ефективного
використання енергетичних і водних ресурсів, і як результат - значні
фільтраційні втрати води, низький ККД НСО, висока енергоємність та висока
ціна за подачу води. Крім того, негативні тенденції до стійкого збільшення
вартості електроенергії, призводять до зменшення водоспоживання,
недотримання режимів зрошення та негативно впливають на валове
виробництво продукції на зрошуваних землях.
Основна частина коштів, виділених з державного бюджету, йде на
виплату заробітної плати працівникам Держводагенства, та компенсацію
вартості електроенергії витраченої на перекачку води. В той же час, коштів на
будівництво, відновлення та підтримання роботоздатного стану ВМК в
бюджеті практично не передбачалось. Тенденція неефективного фінансування
розвитку меліорації триває понад 25 останніх років, та призводить до
постійного занепаду та зниження ефективності роботи ВГК.
Одним з важливих інструментів фінансового забезпечення
водогосподарських підприємств мала б бути виважена тарифна політика,
проте, вона сформована на старій нормативній базі та суттєво не впливає на
формування фінансового стану водогосподарських організацій.
Податкове регулювання водокористування неефективне, воно не володіє
набором фіскальних інструментів, які б дали змогу посилити
бюджетонаповнюючу функцію залучення водних ресурсів у відтворювальний
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процес, активізувати процеси ефективного використання водних ресурсів,
забезпечити ефективний перерозподіл водного доходу між бюджетами різного
рівня, запобігти надмірному забрудненню природних водних об’єктів.
Проблемним питанням ефективного використання водних ресурсів є
значні втрати води на фільтрацію в мережі каналів, велика потужність
встановленого НСО, відсутність механізму нормування водокористування та
розподілу лімітів на використання водних ресурсів.
Всі ці питання суттєво впливають на формування фінансовоекономічних механізмів регулювання водогосподарської діяльності.
Стратегія.
Необхідно розробити нову ефективну модель фінансового забезпечення
підприємств водогосподарського комплексу.
Така модель має ґрунтуватися на нових економічних механізмах, які
забезпечують ефективну роботу водогосподарського комплексу, шляхом
концентрації фінансових ресурсів необхідних для перспективного розвитку
ВМК.
З метою підвищення ефективності використання зрошувальних систем,
необхідно запровадити комплекс заходів регулювання водогосподарської
діяльності, основними з яких є: стимулювання водогосподарського
підприємництва, оптимізація ведення сільськогосподарського виробництва,
проведення реконструкції та модернізації зрошувальних систем, підвищення
ефективності використання меліоративних фондів, удосконалення тарифної
політики та стимулювання раціонального водокористування.
Заходи та завдання.
1. Покращити фінансово-економічний стан водогосподарських
організацій шляхом:
- стимулювання водогосподарського підприємництва та розширення
впровадження проектів ДПП та концесії;
- зміни статусу водогосподарських організацій з бюджетних установ на
державні організації, які утримуються за рахунок прибутків від своєї
діяльності;
- створення водогосподарським організаціям умов для отримання
прибутку від надання послуг з водопостачання та водовідведення;
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- страхування цивільної відповідальності земле-водокористувачів, у
зв’язку з ймовірним аварійним забрудненням ними водойм і спричиненням
шкоди життєво важливим інтересам третіх осіб;
- створення обласного фонду раціонального водокористування.
2. Удосконалити податкове законодавство шляхом:
- покращення адміністрування спеціального водокористування шляхом
зміни адміністрування екологічного податку та передачі коштів за спеціальне
водокористування до обласного бюджету;
- підвищення зборів за спеціальне водокористування і розробки нової
методики визначення податку, виходячи з критеріїв досягнення
стимулюючого рівня раціонального водокористування;
- запровадження принципів диференціювання плати за спеціальне
водокористування, в т.ч. передбачити, що забруднювач водних ресурсів
платить підвищені штрафні санкції, щоб повністю компенсувати завдані
збитки;
- зменшення бази оподаткування з врахуванням розміру інвестицій при
впровадженні сучасних водо-ощадливих, екологічно чистих технологій з
гарантованим водозберігаючим ефектом.
3. Удосконалити тарифну політику шляхом:
- прозорого, колективного рішення про умови формування тарифів на
засадах повного покриття собівартості послуг та віддзеркалювання реальних
витрат на УЕТО в кожній зоні обслуговування;
- впровадження у практику розрахунків за водопостачання та
водовідведення двохставкового тарифу, суть якого полягає у поділі тарифу на
дві частини – перша повинна відшкодовувати постійні витрати підприємства
на підтримку основних фондів у робочому стані, а друга – змінні витрати, що
виникають у постачальника, у разі надання послуг земле-водокористувачам;
- залучення земле-водокористувачів та АВК до процесу формування
тарифної політики.
4. Стимулювати раціональне водокористування шляхом:
- надання преференцій за зменшення втрат води на фільтрацію;
- підвищення енергоефективності при подачі води на зрошення;
- регресивного лімітування, що базується на доведенні зменшуваних
лімітів.
Терміни. 2017-2021рр.
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Відповідальні. Держводагентство, Мінагрополітики, Мінприроди,
Мінфін, Мінекономрозвитку, Херсонська ОДА, БУВР, УГКМК, УПКК,
Інститут водних проблем і меліорації НААН, Інститут зрошуваного
землеробства НААН, Херсонський державний аграрний університет, місцеві
органи влади, органи місцевого самоврядування, АВК, землеводокористувачі, ГО.
Результат. Запровадження сучасних фінансово-економічних механізмів
регулювання водогосподарської діяльності дасть можливість нарощування
інвестиційного капіталу для відновлення зрошувальних систем та підвищення
ефективності використання водних ресурсів.
Оперативна ціль 2.9 Реалізація пілотних проектів
Мета. Оцінка задекларованих підходів до відновлення та розвитку
меліоративних систем в Херсонській області.
Політика. Протягом 2014-2016 року в Херсонській області фахівцями
Інституту розвитку аграрних ринків було реалізовано проект АМР США
(USAID) «Вода для агросектору». Головною метою проекту було відновлення
інженерної
інфраструктури
шляхом
поліпшення
водопостачання
сільськогосподарських підприємств та сільських територій, що позитивно
вплинуло на соціально-економічний розвиток регіону, підвищило
продуктивність праці і валовий збір сільськогосподарських культур, та
забезпечило більш продуктивне виробництво сільськогосподарської продукції
в складних кліматичних умовах регіону. Херсонська ОДА висловила свою
повну підтримку реалізації проекту USAID «Вода для агросектору» на території
області.
З метою ефективної реалізації пілотних проектів, були визначені такі
напрями дій:
а) нарощування потенціалу пілотних громад шляхом відновлення
меліоративних систем та підвищення врожайності сільськогосподарських
культур;
б) мобілізація та створення неприбуткових сільськогосподарських
кооперативів, які прийматимуть участь в управлінні водними ресурсами;
в) розробка фінансових механізмів для реалізації інвестиційних
проектів.
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В рамках реалізації проекту USAID «Вода для агросектору» були
проведені такі заходи:
1.
Відібрані типологічні зони зрошення, підприємства та
громади для оптимальної реалізації пілотних проектів.
У відповідності з критеріями відбору, розробленими експертами ІРАР, у
якості оптимального регіону для реалізації проекту «Розширення партнерства
у сталому водопостачанні для сільськогосподарського розвитку» (скорочено «Вода для агросектору») були відібрані пілотні підприємства та громади у
Бериславському, Новотроїцькому, Генічеському, Високопільському і
Голопристанському районах. Загальна чисельність населення сільської
місцевості в цих районах становить 334 тис. осіб, наявність 791,254 тис. га
сільськогосподарських земель, які потребують відновлення інженерних мереж
та кращого водопостачання.
2. Реалізовані інвестиційні проекти шляхом відновлення інженерної
інфраструктури меліоративних і водопровідних систем для забезпечення
сталого розвитку водних ресурсів.
Фахівці ІРАР допомагали пілотним громадам і сільськогосподарським
виробникам у розробці, підготовці та впровадженні шести пілотних проектів з
покращення водопостачання для сільських громад та виробників
сільськогосподарської продукції. Проект оцінював технічні, економічні,
сільськогосподарські та екологічні аспекти, пов’язані з оптимальним
відновленням меліоративних систем і покращенням водопостачання. У
партнерстві з приватними партнерами, місцевими органами влади, проект
закупив необхідне обладнання та, разом з партнерами, провів необхідні
відновлювальні роботи на меліоративних мережах. Допомога проекту була
підкріплена участю місцевих партнерів на засадах спільного фінансування, що
дало змогу залучити додаткове фінансування для відновлення та розвитку
меліоративних систем і водопостачання, з дотриманням вимог сталого
розвитку.
3. Запроваджені механізми державно-приватного партнерства для
пілотних громад і виробників сільськогосподарської продукції.
Завдяки конкуренції, найбільш економічно обґрунтовані плани громад,
отримали юридичні та технічні консультації, щодо створення кооперативів з
управління водними ресурсами, на основі принципів державно-приватного
партнерства. Для забезпечення участі приватних партнерів і подальшого
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сталого розвитку, фахівці ІРАР зосередили роботу проекту «Вода для
агросектору» на наступному:
a) створенні водопостачальних і аграрних кооперативів та надання їм
організаційної і правової підтримки;
б) створенні Регіонального навчального центру на базі Херсонського
аграрного Університету.
І, як результат, було створено водопостачальні і аграрні кооперативи та
тренінговий Центр «Партнерство у сталому водопостачанні для
сільськогосподарського розвитку».
4. Розроблені оптимальні фінансові механізми для реалізації
інвестиційних проектів.
Проект підтримав пілотні громади у диверсифікації джерел
фінансування для капіталовкладень у відновлення інфраструктури
меліоративних та водогосподарських систем шляхом:
- проведення навчання членів кооперативів з підготовки проектів з
відновлення зрошувальних систем та покращення водопостачання сільських
громад;
- проведення переговорів з фінансовими партнерами та аграрними
компаніями стосовно визначення оптимальних механізмів фінансування
відновлення зрошувальних систем.
5. Сприяння місцевим органам влади у внесенні змін до
нормативно-правової бази, поширенні досвіду створення кооперативів та
ДПП.
Проект сприяв:
- a) створенню Координаційної групи у складі обласних органів влади;
- б) проведенню зустрічей і розробці порядку денного для них;
- в) активізації впровадження цілей і завдань проекту USAID в області
та підтримці ДПП на рівні місцевих органів влади.
6. Поширення інформації та нарощування потенціалу аграрних
підприємств і сільських громад для реалізації проектів по відновленню
зрошувальних систем та впровадження моделі сталого розвитку водних
ресурсів на території області.
Проект USAID скористався великим досвідом ІРАР у розробці політики
та нормативних актів для забезпечення економічного розвитку
сільськогосподарської галузі. Організації-партнери, районні та сільські органи
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влади надавали загальну, політичну, фінансову та адміністративну підтримку
Проекту. Проект користувався професійними та консультативними
послугами, які були надані як міжнародними, так і місцевими компаніями.
Стратегія.
З метою успішного проведення заходів
реалізації інноваційноінвестиційних проектів по реконструкції та модернізації зрошувальних
систем в Херсонській області, необхідно продовжувати впровадження
актуальних пілотних проектів.
Заходи та завдання
1. Реалізувати пілотні проекти по відновленню внутрішньогосподарських систем, на різних зрошувальних системах;
2. Реалізувати пілотні проекти по створенню АВК;
3. Реалізувати пілотні проекти по організації ДПП і концесії;
4. Реалізувати пілотні проекти по консолідації земельних ресурсів, на
яких розміщені зрошувальні системи;
5. Реалізувати пілотні проекти по формуванню тарифної політики у
сфері зрошення;
6. Реалізувати пілотні проекти по підвищенню енергоефективності
зрошувальних систем.
Терміни. 2017-2021 рр.
Відповідальні. Мінагрополітики, Мінприроди, Держводагентство,
Херсонська ОДА, міжнародні фінансові організації, БУВР, УГКМК, УПКК,
місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, АВК, землеводокористувачі, ГО.
Результати
1. Перевірено правильність задекларованих підходів до відновлення
зрошувальних систем.
2. Окреслено заходи по підвищенню ефективності проведення реконструкції
та модернізації зрошувальних систем шляхом створення умов для підвищення
економічного розвитку регіону, покращення умов життя в сільській
місцевості.
3. Виявлені ризики, які необхідно мінімізувати при реалізації основних
інноваційно-інвестиційних
проектів
по
відновленню
інженерної
інфраструктури зрошувальних систем.
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Стратегічна ціль 3. Залучення інвестиційних ресурсів та реалізація
інноваційно-інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації
зрошувальних систем
Таблиця 4.7

Структура Стратегічної цілі 3.
Стратегічна ціль 3. Залучення інвестиційних ресурсів та реалізація
інноваційно-інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації
зрошувальних систем
Оперативна

Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів

ціль 3.1
Оперативна

Розробка інноваційно-інвестиційних проектів на основі

ціль 3.2

оптимальних проектних рішень

Оперативна

Відбір

ціль 3.3

підтримкою

Оперативна

Реалізація

ціль 3.4

реконструкції та модернізації зрошувальних систем

проектів

для

фінансування

інноваційно-інвестиційних

з

державною

проектів

по

Джерело: розроблено за пропозицією робочої групи ІРАР

Оперативна ціль 3.1. Розробка стратегії формування інвестиційних
ресурсів
Мета. Метою даного компонента політики є визначення оптимальної
стратегії та структури формування інвестиційних ресурсів.
Політика. На даний час, для інвестування коштів у відновлення
зрошувальних систем не існує базової стратегії формування інвестиційних
ресурсів. Сільськогосподарські товаровиробники, які ведуть роботи по
відновленню зрошення, самотужки вирішують проблеми фінансування
відновлення зрошувальних систем, не маючи для цього необхідних
ефективних фінансових інструментів від держави.
За
оперативною
інформацією
встановлено,
що
більшість
сільськогосподарських товаровиробників не мають достатньої кількості
власних фінансових ресурсів для проведення реконструкції та модернізації
зрошуваних систем, тому вони вимушені «латати дірки» і вкладати кошти в
поточний та капітальний ремонт меліоративних систем.
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В Державному бюджеті України коштів на відновлення меліоративних
систем також не передбачено, тому виникла необхідність в залученні
кредитних коштів міжнародних фінансових установ та інших інвесторів, які
пропонують виділення коштів під такі цілі, на довгостроковий період на
вигідних умовах.
З метою залучення інвестиційних ресурсів для відновлення зрошуваних
систем, з основними інвесторами вже проведено переговори про можливість
виділення таких фінансових ресурсів. За попередньою інформацією, інвестори
готові розглядати виділення коштів для відновлення зрошувальних систем, за
умови створення сприятливих умов для розвитку меліорації та затвердження
Стратегії розвитку меліорації в Україні. Більшість банків готові розглядати
виділення фінансових ресурсів, для проведення реконструкції і модернізації
зрошувальних систем, при умові дотримання таких параметрів:
- прибутковість інвестицій;
- відповідність проектів умовам сталого розвитку;
- довгострокова оренда землі;
- наявність достатньої кількості води;
- впровадження сучасних водозберігаючих способів, технологій і
технічних засобів поливу разом зі здійсненням протифільтраційних заходів та
заміною НСО;
- сумісність проекту з політикою донорів і Уряду;
- рівень ризику і ліквідності проекту;
- термін окупності проекту;
- екологічна, економічна, соціальна необхідність проекту для регіону;
- оптимізація водоспоживання та підвищення енергоефективності;
- готовність земле-водокористувачів спів фінансувати проекти (в обсязі
не менше 30-50%).
З метою відновлення зрошуваних систем виникла необхідність у
розробці стратегії формування інвестиційних ресурсів. Розробка такої
стратегії покликана забезпечити безперебійну інвестиційну діяльність в
передбачених обсягах, найбільш ефективне використання власних та
залучених
фінансових
ресурсів,
а
також
фінансову
сталість
сільськогосподарських підприємств і водогосподарських організацій у
довгостроковій перспективі.
Стратегія. В умовах України, де ринкові механізми господарювання
змінюються дуже швидко, необхідно визначити державний підхід до
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формування джерел інвестиційних ресурсів, необхідних для реалізації
проектів по реконструкції та модернізації зрошувальних систем.
Заходи та завдання.
1. Узгодити з кредиторами критерії виділення інвестиційних
ресурсів для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів шляхом
проведення реконструкції та модернізації зрошувальних мереж.
2. Визначити об’єкти інвестування та потребу в інвестиційних
ресурсах за результатами інвентаризації, оцінки технічного стану та
рейтингу ефективності використання меліоративних систем.
Об’єктами інвестування мають бути інноваційні технології, ноу-хау,
сучасна техніка, високоефективне обладнання і новітні матеріали, які шляхом
проведення реконструкції і модернізації зрошувальної мережі, мають суттєво
підвищити ефективність використання зрошувальних систем.
На меліоративних системах необхідно відновити облицювання каналів,
обладнання насосних станцій, трубопроводи і поливну техніку, повністю або
частково змінити спосіб, технологію та технічні засоби зрошення.
Головною метою відновлення зрошувальних систем, повинно стати
насичення зрошуваних земель поливною технікою малої продуктивності, що
суттєво зменшить питомі витрати на подачу води, внаслідок чого у такій же
пропорції скоротяться об’єми водовідведення, підвищиться керованість
систем та їх параметрична надійність.
3. Визначити джерела фінансування інноваційно-інвестиційних
проектів.
Основними джерелами фінансування інвестиційних проектів на
найближчу перспективу мають бути власні кошти сільськогосподарських
товаровиробників, кошти державного бюджету, кошти комерційних банків та
ресурси інших фінансових установ.
4. Визначити методи фінансування інвестиційних проектів.
На думку робочої групи ІРАР, основними методами фінансування
проектів відновлення зрошувальних систем мають бути: співфінансування
(кошти земле-водокористувачів + кошти державного бюджету + кошти
комерційних банків) - для проектів по відновленню внутрішньогосподарських
меліоративних мереж, насосних станцій, дощувальних машин і т. і.; позикове
фінансування для водогосподарських організацій під гарантію Уряду – для
проектів по підвищенню енергоефективності, в основному на заміну насосних
станцій та заміну захисного покриття каналів; державне фінансування для
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реалізації державних програм; фінансовий лізинг – для проектів з придбання
високотехнологічної техніки і обладнання, бульдозерів, екскаваторів,
дощувальних машин, НСО і т. і.; самофінансування для проведення поточних
і капітальних ремонтів ЗС, та придбання систем крапельного зрошення, НСО
та дощувальної техніки.
5. Оптимізувати структуру джерел формування інвестиційних
ресурсів.
Для кожного напряму реалізації проекту відновлення меліоративних
мереж необхідно буде оптимізувати структуру джерел формування
інвестиційних ресурсів. Для кожного проекту підбирається оптимальний
метод фінансування.
Терміни. 2017 – 2018 рр.
Відповідальні. Держвоагенство, Мінагрополітики, Мінприроди,
Мінфін, Мінекономрозвитку, Херсонська ОДА, профільні наукові установи.
Результат. Визначена оптимальна структура формування інвестиційних
ресурсів дасть можливість земле-водокористувачам правильно оцінити власні
фінансові можливості та обрати оптимальні схеми фінансування
інвестиційних проектів.
Оперативна ціль 3.2. Розробка інноваційно-інвестиційних проектів
на основі оптимальних проектних рішень
Мета. Метою даного компонента політики є вибір найбільш
раціональних, прогресивних, екологічно і економічно ефективних проектних
рішень реконструкції або модернізації зрошувальних систем та розробка на їх
основі інноваційно-інвестиційних проектів.
Політика. Враховуючи складний поточний стан меліоративних систем,
все очевиднішим стає питання про необхідність їх відновлення. Основними
інструментами відновлення технічного стану меліоративних систем на
поточному етапі визначені реконструкція або модернізація. При цьому
розуміється комплексне відновлення зрошувальних систем, з урахуванням
досягнень науково-технічного прогресу, впровадження більш досконалої
технології водорегулювання, засобів механізації та автоматизації, зменшення
витрат на експлуатацію, забезпечення дотримання вимог екології та охорони
навколишнього природного середовища.
Стратегія. Майбутні інноваційно-інвестиційні проекти мають
базуватися на таких принципах [93]:
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- відновлення працездатності і розширення зрошувальних систем має
проводитись шляхом їх модернізації та реконструкції;
- модернізація та реконструкція меліоративних мереж має базуватися на
застосуванні інноваційних технологій, сучасних способів та технічних засобів
для поливу: систем краплинного зрошення, підґрунтового краплинного
зрошення та низьконапірних дощувальних машин та обов’язково передбачити
одночасне здійснення протифільтраційних заходів на каналах і установку
сучасного ресурсо-енергозберігаючого насосно-силового і енергетичного
обладнання. Важливим напрямом ресурсозбереження та ефективного
використання водних ресурсів є будівництво резервних регулюючих ємностей
в каналах і поза ними;
- ремонт каналів необхідно проводити із застосуванням сучасних
технологій та техніки, а саме установкою комп’ютерних систем управління
водо розподілом, поливом та водовідведенням; впровадженням
автоматизованих систем водо- і енергообліку; застосуванням сучасних
протифільтраційних геосинтетичних і полімерних матеріалів і таке інше;
- здійснення модернізації та реконструкції меліоративних мереж має
проводитись на тих зрошувальних землях, які раніше уже поливались з
використанням існуючих внутрішньогосподарських мереж. Це дасть змогу
суттєво економити кошти саме на такому шляху відновлення робото здатності
мереж. Будівництво нових зрошувальних мереж необхідно проводити на
другому етапі відновлення розвитку зрошення, оскільки така робота значно
витратніша;
- відновлення меліоративних мереж необхідно проводити за умов
дотримання вимог екологічної безпеки з урахуванням особливостей
природних ландшафтів, еколого-меліоративного стану зрошувальних земель,
спрямованості ґрунтових процесів та режимів, рівня родючості ґрунтів,
можливості прояву процесів засолення, підлужування, осолонцювання,
гідроморфізації земель та якості зрошувальної води. Меліоровані землі, які
знаходяться у складному еколого-меліоративному стані, підлягають
консервації. З урахуванням використання для зрошення води ІІ класу якості,
необхідно передбачати здійснення заходів з попередження розвитку
негативних наслідків на меліорованих землях;
- роботи з відновлення та розвитку зрошення насамперед мають
проводитись на тих зрошувальних системах, які забезпечують швидку
окупність вкладених фінансових ресурсів за наявності резерву потужностей
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для забору та подачі води на зрошення. За оцінками експертів ІРАР, площа
додаткового поливу після реалізації 1-го етапу реконструкції та модернізації
зрошувальних систем, може скласти близько 100 тис. га, а фактичні площі
відновлення для кожної зрошувальної системи, будуть визначені на основі
відібраних для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів;
- відновлення зрошувальних систем, які знаходяться у державній
власності, доцільно проводити на основі розроблення оптимальних проектних
рішень та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, шляхом співфінансування проектів за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів,
коштів комерційних банків, міжнародних фінансових організацій та
сільськогосподарських товаровиробників;
- повернення інвестиційних ресурсів буде здійснюватись: для землеводокористувачів - шляхом отримання прибутку від реалізації
високорентабельної сільськогосподарської продукції, вирощеної на
зрошуваних
землях
за
ресурсозберігаючими
технологіями;
для
водогосподарських підприємств - шляхом отримання прибутку від зменшення
фільтраційних втрат, підвищення енергоефективності та оптимізації водо
розподілу;
- реалізація проектів з відновлення та розвитку меліорації на основі
залучення кредитних ресурсів під державні гарантії, можлива лише за умови
удосконалення законодавчої бази та реструктуризації структури управління
водними ресурсами;
- участь сільськогосподарських товаровиробників в управлінні
державними зрошувальними системами, має здійснюватися шляхом
створення
АВК
та
безоплатної
передачі
на
їхній
баланс
внутрішньогосподарських мереж, а це потребує законодавчого врегулювання.
Дослідженнями встановлено, що проведення саме реконструкції і
модернізації, без використання комплексного підходу до ефективного
використання зрошувальних систем, не гарантує отримання очікуваного
економічного ефекту.
Заходи та завдання.
1. Провести комплексну оцінку:
- водозабезпеченості, глибини залягання рівня ґрунтових вод та
еколого-меліоративного стану зрошуваних земель;
- технічного рівня та стану об’єктів можливої реконструкції і
модернізації;
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- ефективності використання водних і земельних ресурсів та
прибутковості виробництва продукції на зрошуваних землях;
- екологічного стану сільських територій.
2. Визначити об’єкти та варіанти можливої реконструкції і
модернізації, які дають найбільший економічний і екологомеліоративний ефект.
3. Провести відбір виконавців проекту.
4. Розробити концепцію проекту.
5. Провести пошукове проектування та відбір оптимальних
варіантів проектних рішень.
6. Провести еколого-економічну оцінку та відбір найкращих
проектів для інвестування.
7. Провести оцінку ефективності проектів та прийняти рішення.
8. Провести технічне проектування та виготовлення робочої
документації.
9. Уточнити рішення, розробити і затвердити технічну
документацію.
10. Затвердити проектні рішення.
11. Розробити інноваційно-інвестиційні проекти.
Терміни. 2017-2021 рр.
Відповідальні. Держводагентство, Мінагрополітики, Херсонська ОДА,
БУВР, земле-водокористувачі, АВК, виконавці проектів, профільні наукові
устави, місцеві органи влади.
Результат. Вибір найбільш раціональних, прогресивних, екологічно і
економічно ефективних проектних рішень реконструкції або модернізації
зрошувальних систем, та розробка на їх основі інноваційно-інвестиційних
проектів відновлення меліоративних систем, дозволить підвищити їх
ефективність, збільшити надійність та терміни експлуатації.
Результатом реконструкції повинні бути, зростання продуктивності
праці та об’ємів виробництва сільськогосподарської продукції на
меліорованих землях, з дотриманням вимог сталого розвитку.
Оперативна ціль 3.3. Відбір проектів для фінансування за державної
підтримки
Мета. Розробити вимоги та Порядок конкурсного відбору інноваційноінвестиційних проектів, для фінансування за державної підтримки.
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Політика. В даний час невелика частина сільськогосподарських
товаровиробників, за рахунок власних коштів проводять відновлення
зрошувальних систем. Проте значна більшість земле-водокористувачів, не
мають достатніх фінансових ресурсів, для ефективного використання
меліорованих земель.
Порядок відбору проектів для реконструкції та модернізації
першочергових об’єктів зрошувальних систем, на даний час, не розроблено.
Стратегія. За умови співфінансування проектів та державної підтримки,
шляхом надання пільгових кредитів на довгостроковий період, необхідно
розробити оптимальні інноваційно-інвестиційні проекти, для відновлення
зрошувальних систем. Для відбору інвестиційних проектів, які відповідають
встановленому порядку, необхідно розробити вимоги до проектів і компаній,
та створити конкурсну комісію по відбору проектів.
Заходи та завдання.
1. Розробити критерії доцільності інвестування та реалізації
проекту.
2. Затвердити Порядок відбору інноваційно-інвестиційних проектів.
3. Визначити Держводагентство, Мінагрополітики, Мінприроди,
Мінфін, Мінекономрозвитку, Херсонську ОДА та БУВР, відповідальними
за відбір та ефективну реалізацію проектів.
4. Провести оцінку та конкурсний відбір першочергових проектів,
які відповідають критеріям доцільності та будуть реалізовуватися
одночасно
водогосподарськими
підприємствами
і
землеводокористувачами, в межах єдиних ВМК.
5. Узагальнити відібрані проекти та скласти диференційовані плани
відновлення зрошувальних систем, в розрізі кожної меліоративної
системи, з урахуванням ефективності роботи всієї системи
Терміни. 2017-2021рр.
Відповідальні. Держводагентство, Мінагрополітики, Мінприроди,
Мінфін, Мінекономрозвитку, Херсонська ОДА, БУВР, АВК, землеводокористувачі.
Результат. Відібрані для реалізації оптимальні інноваційноінвестиційні проекти відповідають встановленим вимогам та в змозі
забезпечити очікуваний економічний, екологічний та соціальний ефект.

281

Оперативна ціль 3.4. Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів
по реконструкції та модернізації зрошувальних систем
Мета. Метою цього компоненту політики є своєчасна і ефективна
реалізація інвестиційних проектів.
Політика. Реалізацією інвестиційних проектів по реконструкції та
модернізації зрошуваних систем в даний час займається незначна частина
підприємств, у зв’язку з нестабільним фінансовим станом.
З метою оптимальної реалізації проектів складаються плани реалізації,
узгоджуються графіки закупки матеріалів та виконання будівельномонтажних робіт. Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів по
реконструкції та модернізації зрошувальних систем в даний час проводиться
підрядним, господарським та змішаним способом.
Стратегія. Важливим компонентом всієї проведеної роботи є реалізація
інноваційно-інвестиційних проектів. З метою ефективної реалізацій проектів,
необхідно скласти календарний план виконання всіх робіт та своєчасно
використати фінансові ресурси. Тому спочатку необхідно реалізувати пілотні
проекти, які мають спільну проблематику з іншими проектами, узагальнити
отриманий досвід та приступити до реалізації основної частини проектів.
Більшість земле-водокористувачів, при реалізації проектів, будуть
користуватися послугами спеціалізованих будівельно-монтажних організацій,
при цьому менші підприємства будуть користуватися господарським та
змішаним способом будівництва.
Заходи та завдання.
1. Узгодити графіки реалізації та календарні плани виконання
робіт.
2. Вибрати оптимальні способи освоєння інвестицій.
3. Реалізувати інноваційно-інвестиційні проекти у встановлені
терміни.
4. Оцінити ефективність реалізації проектів
Терміни. 2017-2021рр.
Відповідальні. Держводагентство, Мінагрополітики, Мінприроди,
Херсонська ОДА, земле-водокористувачі.
Результат. Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів по
реконструкції та модернізації зрошувальних систем, дозволить відновити
площі зрошення до рівня дев’яностих років, та суттєво підвищити

282

ефективність
зрошення,
забезпечити
гарантоване
виробництво
сільськогосподарської продукції, при дотриманні екологічних вимог.
4.6 Формування дорожньої карти розвитку меліорації для
Херсонської області
За результатами обґрунтування стратегічних цілей, в рамках проекту
USAID «Вода для агросектору», робоча група ІРАР розробила «Дорожню
карту» розвитку меліорації в Херсонській області, яка наведена в Додатку А.
Запропонована «Дорожня карта» формулює процес поетапного, в
часовому просторі, переходу від оцінки поточного стану, визначення ролі і
значення зрошувальних систем для сталого соціально-економічного розвитку
області, створення мов для відновлення та ефективного використання
меліоративних систем, до залучення інвестиційних ресурсів та реалізації
інноваційно-інвестиційних проектів по відновленню зрошувальних систем.
Складові елементи наданої «Дорожньої карти» постійно обговорювалися
на семінарах та робочих зустрічах, присвячених розвитку меліорації, які
проводились в рамках проекту USAID «Вода для агросектору», на території
Херсонської області із залученням всіх зацікавлених сторін.
4.7 Перелік індикаторів виконання Стратегії
Таблиця 4.8

Назва цілі
1
Стратегічне бачення
Стратегічна ціль 1
Розробка Стратегії
відродження та розвитку
меліорації в Херсонській
області
Оперативна ціль 1.1
Визначення ролі і значення
водних ресурсів та меліорації
для сталого розвитку
сільського господарства і
сільських територій

Індикатори досягнення очікуваних
результатів
2
Сталий розвиток водних і земельних
ресурсів, сільського господарства та
сільських територій
Стратегія відродження та розвитку
меліорації в Херсонській області на
період до 2021 року.
Показники ефективності виробництва
продукції на зрошуваних землях
Рівень екологічного навантаження на
природні ресурси
Висновок про значимість водних
ресурсів і меліорації для сталого
соціально-економічного розвитку регіону
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Назва цілі
1

Оперативна ціль 1.2
Проведення комплексної
оцінки технічного стану
меліоративних систем

Індикатори досягнення очікуваних
результатів
2
Проект Розпорядження Херсонської ОДА
і проект Рішення сесії Обласної ради про
визначення відновлення інженерної
інфраструктури меліоративних систем
одним з головних пріоритетів розвитку
області на період до 2021 року, та
обґрунтування виділення на ці цілі
коштів з обласного бюджету
Розпорядження КМУ, про необхідність
відновлення зрошувальних систем,
шляхом проведення їх реконструкції і
технічного переоснащення, та доручення
ЦОВВ і ОДА, щодо проведення
комплексної оцінки технічного стану
зрошувальних систем
Опитувальний лист землеводокористувачів
Списки
власників
і
землеводокористувачів меліорованих земель,
які готові брати участь у відновленні
зрошувальних систем
Розпорядження голови ОДА про
створення Міжвідомчих комісій по
комплексній оцінці технічного стану
меліоративних систем та визначенню
перспектив розвитку меліорації
Акти інвентаризації і технічного стану
меліоративних систем
Проекти актів на списання безнадійної
частини меліорованих земель
Критерії оцінки технічного і екологомеліоративного стану зрошувальних
систем
Оцінка і рейтинг технічного та екологомеліоративного стану зрошувальних
систем
Пропозиції щодо пріоритетів, напрямів,
об’ємів відновлення та попередньої
вартості фінансових ресурсів, необхідних
для відновлення технічного стану
меліоративних фондів, в розрізі кожної
зрошувальної системи
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Назва цілі
1

Індикатори досягнення очікуваних
результатів
2
Пропозиції по підвищенню ефективності
роботи державних зрошувальних систем
Проекти розпоряджень КМУ

Оперативна ціль 1.3
Визначення основних
напрямів відродження та
розвитку меліорації в області
Стратегічна ціль 2
Створення сприятливих умов
для залучення інвестиційних
ресурсів та відновлення
зрошувальних систем
Оперативна ціль 2.1
Удосконалення законодавчої
бази для залучення
інвестиційних ресурсів,
відновлення та ефективного
використання зрошувальних
систем

Оперативна ціль 2.2
Впровадження інтегрованих
підходів до управління
водними ресурсами за
басейновим принципом

Оперативна ціль 2.3
Реструктуризація
інституційних аспектів

Стратегія відродження і розвитку
меліорації в Україні
Стратегія відродження і розвитку
меліорації в Херсонській області на
період до 2021 року
Створення умов для ефективного
використання зрошувальних систем

Проекти законів про внесення змін до
існуючих нормативно-правових актів
Проекти нових законодавчих актів
Проекти Постанов КМУ
Рішення КМУ про створення
Національної водної ради
Рішення про затвердження меж річкових
басейнів, створення Басейнових рад та
Басейнових управлінь
Рішення КМУ про затвердження
спеціальних планів інтегрованого
управління водними ресурсами
Наказ Держводагенства про
реформування структури управління
водними ресурсами
Затверджений бюджет БУРВ
Рішення ЦОВВ про створення системи
моніторингу про стан поверхневих вод
Проекти Постанов КМУ
Проекти наказів Мінприроди,
Мінагрополітики, Держводагенства
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Назва цілі
1
управління водними
ресурсами та меліорацією

Оперативна ціль 2.4
Децентралізація управління
меліоративними системами
на місцевому рівні, шляхом
створення АВК

Оперативна ціль 2.5
Удосконалення земельних
відносин

Оперативна ціль 2.6
Створення умов для сталого
розвитку сільського
господарства та сільських
територій

Індикатори досягнення очікуваних
результатів
2
Нова структура управління Мінприроди,
Мінагрополітики та Держводагенства
Концепція роздержавлення і
децентралізації управління водними
ресурсами, шляхом впровадження нових
форм взаємодії держави та бізнесу: ДПП
та концесії
Концепція створення АВК
Проект закону України «Про АВК»
Розміщена на сайті Мінагрополітики,
Держводагенства та Херсонської ОДА,
інформація «Про порядок створення і
функціонування АВК»
Кількість створених АВК
Відсоток залучення землеводокористувачів до АВК
Відсоток передачі управління ВГМС в на
баланс АВК
Відсоток залучення АВК до процесу
узгодження вартості послуг та розробки і
фінансування інвестиційних проектів
Проекти Законів України
Рекомендації по консолідації та обміну
меліорованих земель
Державна та обласна програма по
консолідації меліорованих земель
Площа консолідованих земель
Щорічний обсяг введення додаткових
площ зрошення
Оптимальна структура посівних площ на
меліорованих землях
Динаміка внесення органічних і
мінеральних добрив, хімічних
меліорантів
Збільшення урожайності, скорочення
затрат на виробництво продукції
Динаміка впровадження ресурсоощадних
і ґрунтозахисних технологій і техніки та
органічного землеробства
Динаміка рівня життя в сільській
місцевості
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Назва цілі
1

Оперативна ціль 2.7
Підвищення
енергоефективності
зрошувальних систем

Індикатори досягнення очікуваних
результатів
2
Рівень доступності товаровиробників і
сільського населення до водних ресурсів
Узгоджені проектні рішення по
реконструкції та модернізації
зрошувальних систем
Якість питної і поливної води та якість
роботи систем водовідведення
Аналіз еколого-меліоративного стану
Наявність і готовність інженерних мереж
та НСО
Громадський контроль за якістю питної
води та темпами скидання забруднених
вод у поверхневі об’єкти і динамікою
родючості ґрунтів
Кількість створених безприбуткових
кооперативів, асоціацій
водокористувачів, та реалізованих
проектів ДПП та концесії
План впровадження системи
енергоменеджменту ISO 50001:2011
Динаміка темпів облицювання каналів та
скорочення втрат води на фільтрацію
Кількість реалізованих проектів по
реконструкції і модернізації ВГМС та
динаміка площ зрошення
Кількість реалізованих проектів та
динаміка енергоспоживання
Кількість придбаних та переобладнаних
дощувальних машин для їх використання
на низькому тиску
Динаміка скорочення витрат
енергоресурсів та споживання водних
ресурсів на одиницю виробленої
продукції
Реалізовано проектів по оптимізації
водоспоживання та впровадження
сучасних інформаційних технологій
управління водорозподілом
Впроваджено проектів по ВДЕ
Кількість щорічно переатестованого
інженерно-технічного персоналу
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Назва цілі
1

Оперативна ціль 2.8.
Запровадження сучасних
фінансово-економічних
механізмів регулювання
водогосподарської діяльності

Оперативна ціль 2.9
Реалізація пілотних проектів

Стратегічна ціль 3
Залучення інвестиційних
ресурсів та реалізація
інноваційно-інвестиційних
проектів по реконструкції та
модернізації зрошувальних
систем
Оперативна ціль 3.1
Розробка стратегії
формування інвестиційних
ресурсів

Індикатори досягнення очікуваних
результатів
2
Кількість реалізованих проектів ДПП та
концесії
Прибутковий статус водогосподарських
організацій та зменшення видатків
Державного бюджету
Кількість договорів страхування
цивільної відповідальності землеводокористувачів
Затверджений бюджет обласного фонду
раціонального водокористування
Удосконалене податкове законодавство
та трансфер коштів за спеціальне
водокористування до обласного бюджету
Проект рішення про удосконалення
тарифу на подачу води на зрошення
Проект рішення про регресивне
лімітування
Впровадження двохставкового тарифу
Стимули за раціональне
водокористування
Оцінка задекларованих підходів до
відновлення та розвитку меліоративних
систем
Кількість реалізованих пілотних проектів
по напрямах
Оцінка
ефективності
впровадження
проектів
Рекомендації по мінімізації ризиків, при
реалізації інноваційно-інвестиційних
проектів
Сума залучених інвестиційних
ресурсів
Площа відновлених меліорованих
земель
Критерії виділення інвестиційних
ресурсів для реалізації інноваційноінвестиційних проектів шляхом
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Назва цілі
1

Індикатори досягнення очікуваних
результатів
2
проведення реконструкції та модернізації
зрошувальних мереж

Об’єкти інвестування та потреба в
інвестиційних ресурсах
Джерела фінансування інноваційноінвестиційних проектів
Методи фінансування інвестиційних
проектів
Проект спільного рішення
Держводагентства, Мінагрополітики,
Мінфіну, Мінекономрозвитку
Херсонської ОДА про оптимізацію
формування інвестиційних ресурсів
Оперативна ціль 3.2
Розробка інноваційноінвестиційних проектів на
основі оптимальних
проектних рішень

Оперативна ціль 3.3
Відбір проектів для
фінансування з державною
підтримкою

Оперативна ціль 3.4
Реалізація інноваційноінвестиційних проектів по
реконструкції та модернізації
зрошувальних систем

Оптимальні проектні рішення
Інноваційно-інвестиційні проекти
Критерії доцільності інвестування та
реалізації проектів
Проект рішення КМУ про порядок
відбору проектів по реконструкції і
модернізації зрошувальних систем
Проект спільного рішення
Держводагенства і Мінагрополітики за
результатами відбору проектів
Диференційовані плани відновлення
зрошувальних систем
Графіки і календарні плани реалізації
проектів
Кількість реалізованих інвестиційних
проектів
Сума залучених інвестиційних ресурсів
Площа відновлених меліорованих земель
Показники ефективності реалізованих
проектів
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4.8 Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації Стратегії
З метою визначення потреби в фінансових ресурсах для реконструкції та
модернізації зрошувальних систем у Херсонській області, на період 2017-2021
роки, робочою групою ІРАР проведені розрахунки Фінансового плану (табл.
4.9).
Реалізація Фінансового плану буде здійснюватися за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, власних коштів земле-водокористувачів,
коштів комерційних банків, а також інших джерел передбачених
законодавством.
Розрахункова потреба в коштах, для реалізації інноваційноінвестиційних проектів, для відновлення 100 тис. га меліорованих земель, з
урахуванням потреби в дощувальних машинах та розширенням площ
краплинного зрошення на 15 тис. га складає близько 6489 тис. грн.
Таблиця 4.9

Фінансовий план по реконструкції і модернізації зрошувальних систем
у Херсонській області на період 2017-2021 рр., млн. грн.
№

Заходи

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Сільськогосподарські підприємства
1. Відновлення
10 тис. га. 15 тис. га. 25 тис. га. 25 тис. га. 25 тис. га.
внутрішньогосподарських
540
810
1350
1350
1350
мереж
2. Закупка широкозахватних
20 шт.
30 шт.
40 шт.
50 шт.
60 шт.
дощувальних машин
20
30
40
50
60
Придбання
30 шт.
50 шт.
70 шт.
100 шт.
100 шт.
3. шлангобарабанних
9
15
21
30
30
дощувальних машин
4. Модернізація дощувальних
50 шт.
100 шт.
150 шт.
200 шт.
300 шт.
машин «Фрегат»
5
10
15
20
30
5. Заміна НСО
5,0
10,0
12,0
12,0
12,0
6. Придбання краплинного
3 тис. га 3 тис. га 3 тис. га 3 тис. га 3 тис. га
зрошення
97,2
97,2
97,2
97,2
97,2
Водогосподарські організації
7. Підвищення
енергоефективності в
5,0
10,0
12,0
15,0
15,0
УГКМК
8. Підвищення
2,0
5,0
5,0
5,0
5,0
енергоефективності в УПКК
9. Підвищення
енергоефективності в
10,0
15,0
18,0
20,0
25,0
Херсонському ОУВР БУРВ
Всього коштів (6489 млн. грн.)
693,2
1002,2
1570,2
1599,2
1624,2
Джерело: розроблено за розрахунками робочої групи ІРАР.
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Обсяг фінансування матеріально-технічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації Стратегії, визначається щороку з урахуванням
пропозицій Мінагрополітики, Мінприроди, Держводагенства, Мінфіну,
Мінекономрозвитку, з урахуванням можливостей державного та обласного
бюджету, пропозицій комерційних банків і міжнародних фінансових
організацій, а також готовності земле-водокористувачів спів фінансувати
інвестиційні проекти.
4.9 Очікувані результати
У результаті реалізації Стратегії планується досягнути таких цілей:
- відновлення зрошувальних систем на площі 100 тис. га та розширення
краплинного зрошення на площі 15 тис. га, за період 2017-2021 роки;
- підвищення енергоефективності водо подачі на зрошення;
- підвищення середньої урожайності зернових культур на меліорованих
землях у 1,2-1,3 рази, овочевих – у 1,5 рази, плодових та винограду – у 2,0 рази;
- зменшення собівартості виробництва сільськогосподарської продукції
з одночасним зростанням доходів сільськогосподарських товаровиробників;
- зменшення безробіття та створення близько 5-ти тисяч додаткових
робочих місць у регіоні;
- створення умов для ефективного розвитку не тільки сільського
господарства, а й інших галузей економіки і соціальної сфери області;
- підвищення рівня оплати праці в сільському господарстві та водному
господарстві;
- підвищення рівня життя в сільській місцевості;
-

збільшення

частки

доходів

сільських

домогосподарств

від

провадження підприємницької діяльності та самозайнятості населення до 15
відсотків.
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РОЗДІЛ 5.
ДОРОЖНЯ КАРТА РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ
ДЛЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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1.1

№
п/п

Визначення ролі і
значення водних
ресурсів та
меліорації для
сталого
розвитку сільського
господарства і
сільських територій

1.

Оперативні
цілі

Терміни
реалізації
Відповідальні

Індикатори

Джерела
фінансування

1. Визначити економічну доцільність
використання зрошувальних систем, за такими
показниками:
- стан дотримання структури посівних площ;
- рівень впровадження сучасних ресурсо- енергозберігаючих технологій ведення
сільськогосподарського виробництва;
- стан забезпеченості сучасною поливною технікою;
- стан дотримання термінів поливу, оптимальних
режимів зрошення і поливних норм;
- рівень використання нових сортів і гібридів;
- стан використання мінеральних добрив та хімічних
меліорантів;
- приріст врожаю і прибутку від меліорації земель.
2. Визначити екологічну доцільність
використання зрошувальних систем, шляхом
перевірки:
- рівня ґрунтових вод;
- рівня вторинного засолення;
- рівня осолонцювання;
- рівня забруднення поверхневих вод;
- якості ґрунту;
- якості поливних вод;
- дотримання співвідношення іригаційного живлення
і дренажного стоку;
- економічно обґрунтованого та екологічно
лімітованого обсягу сільськогосподарської продукції;
3. Визначити вплив зрошувальних систем на
сталий розвиток сільських територій, за такими
показниками:
- стан забезпеченості питною водою;
- якість питної води;
- стан доступності до водних ресурсів і забезпечення
санітарних умов проживання;
- стан і рівень сплати орендної плати за
використання меліорованих земель;
- стан техногенного навантаження на сільські
території;
- ефективність систем водоподачі і водовідведення.
4. Узагальнити результати досліджень та
прийняти рішення про доцільність відновлення
інженерної інфраструктури, в розрізі кожної
зрошувальної системи.

До
КМУ, Мінагрополітики,
31.12.2017 Мінприроди,
р.
Держводагенство,
Херсонська ОДА,
Херсонське ОУВР,
УГКМК, УПКК,
Інститут водних проблем
і меліорації НААН,
Інститут зрошуваного
землеробства НААН,
Херсонський державний
аграрний університет,
місцеві органи влади,
місцеві органи
самоврядування, АВК,
земле-водокористувачі

Обласний бюджет, кошти
1. Показники ефективності
земле водокористувачів
виробництва продукції на
зрошуваних землях
2. Показники екологічного
навантаження на природні
ресурси
3.Показники соціального
розвитку сільських територій
4. Висновок про актуальність
та доцільність використання
водних ресурсів і меліорації
сталого для соціальноекономічного розвитку
регіону
5. Проект Розпорядження
Херсонської ОДА і проект
Рішення сесії Обласної ради
про визначення відновлення
інженерної інфраструктури
меліоративних систем одним з
головних пріоритетів розвитку
області на період до 2021
року, та обґрунтування
виділення на ці цілі коштів
обласного бюджету
6. Розпорядження КМУ про
необхідність відновлення
зрошувальних систем, шляхом
проведення їх реконструкції і
технічного переоснащення та
доручення ЦОВВ і ОДА щодо
проведення комплексної
оцінки технічного стану
зрошувальних систем

Розробка Стратегії відродження та розвитку меліорації в Херсонській області
Короткотерміновий період – на протязі 2017 р.

Заходи та завдання

Інституційна
неспроможність

Ризики
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Проведення
1. Розмістити на сайті Держводагенства,
комплексної оцінки Мінагрополітики,
Херсонської
ОДА
та
технічного стану Херсонського ОУВР текст Опитувального листа
меліоративних
водокористувачів, для визначення:
систем
- реального стану зрошувальних систем і
меліорованих земель;
- власників і користувачів меліорованих земель;
- власників і земле-водокористувачів, які готові брати
участь у відновленні зрошувальних систем.
2. Узагальнити Опитувальні листи та визначити
власників і орендарів, які претендують на участь у
реалізації проекту по відновленню зрошувальних
систем з державною підтримкою
3. Створити районні Міжвідомчі комісії по
комплексній оцінці технічного стану меліоративних
систем та визначенню перспектив розвитку
меліорації, на чолі з головами РДА
4. Міжвідомча комісія з виїздом в поле до місця
розміщення меліоративних систем:
- проводить інвентаризацію та аудит зрошувальних
систем і меліорованих земель;
- оцінює стан використання зрошувальних систем;
- оцінює стан консолідації і використання
меліорованих земель;
- оцінює стан водних ресурсів, водо забезпечення,
водокористування і водовідведення;
- оцінює еколого-меліоративний стан зрошувальних
земель;
- оцінює екологічний стан сільських територій та
проводить консультації з громадськістю;
‐ оцінює ефективність використання і рейтинг
зрошувальних систем
оцінює
ефективність
виробництва
сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях;

5. Визначити відновлення зрошувальних систем –
одним з головних пріоритетів роботи Херсонської
ОДА і Обласної ради на найближчі п’ять років та
передбачити на ці цілі необхідні кошти в Обласному
бюджеті.
6. Звернутися листом до ВРУ та КМУ, про
необхідність відновлення зрошувальних систем
шляхом проведення їх реконструкції і технічного
переоснащення, та передбачити на ці цілі, необхідні
кошти з Державного бюджету.
7. Прийняти політичне рішення про відновлення
зрошувальних систем, та надати доручення ЦОВВ
про необхідність розробки проекту Стратегії
відродження і розвитку меліорації

2017 р.

Херсонська ОДА,
Херсонське ОУВР,
УГКМК, УПКК,
Інститут водних проблем
і меліорації НААН,
Інститут зрошуваного
землеробства НААН,
Херсонський державний
аграрний університет,
місцеві органи влади,
місцеві органи
самоврядування, АВК,
земле- водокористувачі
1. Опитувальний лист землеводокористувачів на сайті
Держводагенства,
Мінагрополітики, Херсонської
ОДА та Херсонського ОУВР
2. Списки власників і землеводокористувачів
меліорованих
земель,
які
готові
брати
участь
у
відновленні
зрошувальних
систем
3. Розпорядження голови
ОДА про створення
Міжвідомчих комісій по
комплексній оцінці технічного
стану меліоративних систем та
визначенню перспектив
розвитку меліорації
4. Акти інвентаризації і
технічного стану
меліорованих земель і
меліоративних систем
5. Проекти актів на списання
безнадійної частини
меліорованих земель
6. Критерії оцінки технічного і
еколого-меліоративного стану
зрошувальних систем
7.Оцінка і рейтинг технічного
та еколого-меліоративного
стану зрошувальних систем
8. Пропозиції щодо
пріоритетів, напрямів,
об’ємів відновлення, та

Обласний бюджет,
Державний бюджет,
кошти земле
водокористувачів

Інституційна
неспроможність.
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- оцінює технічний стан зрошувальних систем;
- узгоджує з земле водокористувачами та
громадськістю напрями відновлення технічного стану
та перспективи розвитку зрошувальних систем;
- у разі необхідності готує пропозиції по списанню або
консервації частини меліорованих земель;
- разом з земле водокористувачами оцінює орієнтовну
вартість відновлення зрошувальних систем
5. Міжвідомча комісія узагальнює матеріали
досліджень, визначає оцінку і рейтинг технічного
стану та пріоритетні напрями відновлення і
розвитку зрошувальних систем та орієнтовну
вартість відновлення в розрізі кожної зрошувальної
системи
6. Міжвідомча комісія оцінює ефективність роботи
державних зрошувальних систем і територіальних
органів Держводагенства
Визначення
1.
Створити робочу групу по розробці
основних напрямів проекту Стратегії відродження і розвитку
відродження та
меліорації, із залученням землеводокористувачів
розвитку меліорації 2.
Затвердити Концепцію відродження і
в області
розвитку меліорації та визначити такі основні
напрями відродження та розвитку меліорації в
Україні:
- удосконалення законодавчої бази;
- запровадження інтегрованих підходів до
управління водними ресурсами за басейновим
принципом
- реструктуризація інституційних аспектів
управління водним господарством та меліорацією:
- децентралізація управління меліоративними
системами на місцевому рівні, шляхом створення
АВК;
- удосконалення земельних відносин;
- створення умов для сталого розвитку сільського
господарства та сільських територій;
- підвищення енергоефективності зрошувальних
систем;
- запровадження сучасних фінансово-економічних
регулювання
водогосподарської
механізмів
діяльності;
- реалізація пілотних проектів;
- залучення інвестиційних ресурсів та реалізація
проектів
по
інноваційно-інвестиційних
реконструкції та модернізації зрошувальних систем
3. Підготувати проект Постанови КМУ про
затвердження Стратегії відродження і розвитку
меліорації в Україні період до 2021 року
4. Прийняти рішення сесії Херсонської обласної
ради про затвердження обласної програми розвитку
2017 р.

КМУ, Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держводагентство,
Мінфін, Мінекономіки,
Херсонська ОДА,
Херсонська облрада,
Херсонське ОУВР,
УГКМК, УПКК,
Держводагентство,
Мінагрополітики,
Мінфін, Мінекономіки,
Інститут водних проблем
і меліорації НААН,
Інститут зрошуваного
землеробства НААН,
Херсонський державний
аграрний університет,
місцеві органи влади,
АВК, землеводокористувачі

Обласний бюджет
1. Розпорядження КМУ про
затвердження складу робочої
групи по розробці проекту
Стратегії відродження і
розвитку меліорації
2. Розпорядження КМУ про
затвердження Концепції
відродження і розвитку
меліорації
3. Проект Постанови КМУ про
затвердження Стратегії
відродження і розвитку
меліорації в Україні на період
до 2021 року
4. Рішення сесії Обласної ради
про затвердження обласної
програми розвитку меліорації
на період до 2021 року

попередньої вартості
фінансових ресурсів,
необхідних для відновлення
технічного стану
меліоративних фондів, в
розрізі кожної зрошувальної
системи
9. Пропозиції по підвищенню
ефективності роботи
державних зрошувальних
систем

Інституційна і фінансова
неспроможність
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Удосконалення
законодавчої бази
для залучення
інвестиційних
ресурсів,
відновлення та
ефективного
використання
зрошувальних
систем

2.

1. Затвердити Стратегію відродження та розвитку 2017 –
меліорації в Україні та передбачити фінансові 2018 рр.
ресурси необхідні для її реалізації .
2. Внести зміни до таких законів:
- до Податкового кодексу України, в частині
суттєвого збільшення ставки податку за скиди
забруднюючих речовин у водні об’єкти та
диференціювання рентної плати за спеціальне
використання водних ресурсів в залежності від
ефективності використання водних ресурсів;
- до Водного кодексу України, в частині економічного
стимулювання раціонального використання водних
ресурсів;
- до Земельного кодексу України стосовно:
визначення земельних ділянок смуг відведення з
особливим режимом використання під закриті
меліоративні мережі зрошувальних і осушувальних
систем з метою забезпечення їх експлуатації;
використання меліорованих земель за призначенням,
зокрема зрошуваних земель у поливному режимі;
- до Закону України «Про правовий режим земель
охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» у
частині віднесення до складу об’єктів магістральних
трубопроводів об’єктів закритої мережі меліоративних
систем, які визначені Законом України «Про
трубопровідний транспорт», з метою дотримання
правового режиму земель охоронних зон;
- до Закону України «Про меліорацію земель» у
частині визначення: сталих понять та термінів, які
використовуються в загальнодержавних, наукових,
розпорядчих документах, але не врегульовані на
законодавчому рівні; статусу меліоративних систем та
права власності на них; повноважень органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування у сфері меліорації;
експлуатації та списання меліоративних систем;
запровадження поняття єдиного зрошувального
земельного масиву; законодавче закріплення прав
власності та користування зрошувальними системами;
фінансового забезпечення заходів з меліорації земель та
відповідальності за порушення законодавства про
меліорацію земель;
- до Закону України «Про оренду земель
сільськогосподарського призначення » у частині
збільшення термінів оренди меліорованих земель на

Середньотерміновий період - 2017-2021 рр.
1. Стратегія розвитку меліорації
Мінприроди,
в Україні
Держводагенство,
2. Проекти законів про внесення
Мінагрополітики,
змін до існуючих нормативноМінфін,
правових актів
Мінекономрозвитку,
3. Проекти нових законодавчих
Херсонська ОДА
актів
Державний бюджет,
обласний бюджет.

Брак політичної волі.

Створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів та відновлення зрошувальних систем

меліорації на період до 2021 року та передбачити
кошти, необхідні для її реалізації в обласному
бюджеті
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строк що забезпечує окупність коштів вкладених в
реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів по
реконструкції та модернізації зрошувальних систем.
2. Розробити та прийняти такі нові законодавчі
акти:
- проект Закону України «Про консолідацію земель»,
де має бути врегульоване питання використання
меліорованих земель у єдиному технологічному
комплексі;
- проект Закону України «Про асоціації землеводокористувачів», з метою децентралізації управління
меліоративними системами на місцевому рівні,
підвищення якості послуг з подачі води на зрошення, та
зменшення навантаження на Державний бюджет,
шляхом створення АВК та передачі їм в управління і
УЕТО внутрігосподарських мереж;
- проект Закону України «Про ґрунти та їх
родючість», де має бути врегульоване питання
використання, охорони та відтворення родючості
ґрунтів, при експлуатації об’єктів господарської та
іншої діяльності
3. Адаптувати існуючі нормативно-правові і
нормативно-технічні акти Уряду, до новоприйнятих
законів України
Впровадження
1. Прийняти рішення КМУ про затвердження 2017 р.
інтегрованих
Концепції реформування системи Держводагенства,
підходів до
шляхом переходу від галузевого і адміністративноуправління водними територіального
управління,
до
управління
ресурсами за
водними ресурсами за басейновим принципом
басейновим
2. Прийняти рішення КМУ про створення
принципом
Національної водної ради, як консультативнодорадчого органу КМУ. Встановити що головні
завдання Національної водної ради це – вивчення
проблемних питань галузі, визначення водної
політики, встановлення стратегічних завдань і
пріоритетів у водокористуванні та створення умов
для сталого розвитку водних ресурсів
3. Розробити нормативний документ та затвердити
межі районів річкових басейнів, суббасейнів та
водогосподарських ділянок
4. Розробити нормативний документ та затвердити
Типове положення про басейнову раду і створити
Басейнові ради, за участю всіх зацікавлених сторін.
5. Створити нові Басейнові управління та
реформувати існуючі Басейнові управління водних
ресурсів, Херсонське ОУВР разом з МУВР/УВР та
Управління каналів, шляхом запровадження
інтегрованих підходів до управління водними
ресурсами
Держводагентство,
Херсонське ОУВР,
УГКМК, УПКК,
Мінприроди,
Мінагрополітики,
Херсонська ОДА, землеводокористувачі, ГО

Державний бюджет,
1. Проект Постанови КМУ про
Обласний бюджет
затвердження Концепції
реформування системи
Держводагенства, шляхом
переходу від галузевого і
адміністративнотериторіального управління, до
управління водними ресурсами
за басейновим принципом
2. Рішення КМУ про створення
Національної водної ради
3. Рішення КМУ про
затвердження меж річкових
басейнів, створення Басейнових
рад та Басейнових управлінь
4. Постанова КМУ про
затвердження Типового
положення про басейнову раду;
Постанова КМУ про створення
Басейнових рад, за участю всіх
зацікавлених сторін.
5. Наказ Держводагенства про
реформування
структури
управління водними ресурсами,
шляхом
запровадження

Брак політичної волі,
інституційна
неспроможність
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Децентралізація
управління
меліоративними
системами на
місцевому рівні,

Реструктуризація
інституційних
аспектів управління
водними ресурсами
та меліорацією

1. Прийняти рішення КМУ про затвердження
Концепції реструктуризації інституційних аспектів
управління водними ресурсами і меліорацією
2. Підвищити відповідальність за ефективне
використання водних ресурсів в умовах зміни
клімату в сторону посушливості, шляхом пере
підпорядкування Держводагенства напряму КМУ.
Координацію діяльності Держводагенства доручити
Національній водній раді
3. Внести зміни до окремих Положень про ЦОВВ в
частині того, що Мінприроди – розробляє політику
по сталому розвитку природних ресурсів;
Мінагрополітики
розробляє
політику
по
ефективному
розвитку
меліорації;
Держводагенство реалізовує політику по сталому
розвитку водних ресурсів та розвитку водної
меліорації
4. Внести зміни в структурі управління ЦОВВ,
шляхом реорганізації та створення в Мінприроди Департаменту по сталому розвитку водних
ресурсів; в Мінагрополітики – Департаменту по
розвитку меліорації
5. Розробити механізми роздержавлення і
децентралізації управління водними ресурсами,
шляхом реалізації інвестиційних проектів ДПП та
концесії
1. Вивчити міжнародний досвід створення і
функціонування АВК та розробити Концепцію
створення АВК
2. Розробити проект закону про порядок створення
і функціонування АВК та прийняти його як Закон
України.

6. Розробити та затвердити: порядок розроблення
водогосподарських балансів; перелік забруднюючих
речовин для визначення хімічного стану масивів
поверхневих і підземних вод; спеціальні плани
управління ІУВР за басейновим принципом
7. Визначити джерела фінансування басейнових
планів, як за рахунок платежів за спец
водокористування, так і за рахунок коштів від
отриманих від сплати за забруднення водних
ресурсів
8. Створити систему моніторингу і забезпечити
ведення державного обліку стану поверхневих вод,
відповідно до ВРД ЄС
9. Добитися «доброго» екологічного і хімічного
стану водних ресурсів та зменшити негативний
вплив повеней і посух
КМУ,
Мінприроди,
Держводагентство,
Мінагрополітики,
Херсонська ОДА, БУВР,
УГКМК, УПКК,
Інститут водних проблем
і меліорації НААН,
Інститут зрошуваного
землеробства НААН,
Херсонський державний
аграрний університет,
місцеві органи влади,
органи місцевого
самоврядування, АВК,
земле-водокористувачі,
ГО

Мінагрополітики,
Держводагенство,
Херсонська ОДА,
БУВР, УГКМК, УПКК,
Інститут водних проблем
і меліорації НААН,

2017 2018 рр.

2017 –
2021 рр.

1. Концепція створення та
функціонування АВК
2. Прийнятий як Закон України
проект закону України «Про
асоціації водо споживачів»

Обласний бюджет,
бюджети місцевих Рад

Державний бюджет
1. Проекти Постанов КМУ
2. Проекти наказів Мінприроди, Обласний бюджет
Мінагрополітики,
Держводагенства
3. Нова структура управління
Мінагрополітики,
Держводагенства та Мінприроди
4. Концепція роздержавлення і
децентралізації управління
водними ресурсами шляхом
впровадження нових форм
взаємодії держави та бізнесу:
ДПП та концесії

інтегрованих
підходів
до
управління водними ресурсами
6.
Постанова
КМУ
про
затвердження спеціальних планів
ІУВР за басейновим принципом
7. Затверджений бюджет БУРВ
8. Наказ Мінприроди про
створення системи моніторингу і
звітування про стан поверхневих
вод та охоронних зон

Інституційна
неспроможність

Брак політичної волі,
інституційна
неспроможність
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2.5.

шляхом створення
3.
Мінагрополітики,
Держводагенству
та
АВК
Херсонській ОДА необхідно провести велику
організаторську і роз’яснювальну роботу серед
землеводокористувачів по створенню і ефективному
функціонуванню АВК
4. Виявити основні проблеми функціонування
ВГМС та намітити заходи по їх усуненню
5.
Провести
консультації
із
землез
питань
організаційної
водокористувачами
структури АВК
6. Провести зустрічі з майбутніми членами АВК та
залучити всіх земле водокористувачів до участі в
АВК
7. Провести загальні збори по створенню АВК,
прийняттю Статуту та вибори керівних і
контролюючих органів
8. Передати управління ВГМС в руки АВК та на
законодавчому рівні закріпити за АВК на тривалий
право
безоплатного
користування
термін
внутрішньогосподарською меліоративною мережею
9. Залучати АВК до процесу узгодження вартості
послуг та розробки і фінансування інвестиційних
по
реконструкції
та
технічному
проектів
переоснащенню зрошувальних систем
Удосконалення
1. Розробити та прийняти законодавчі акти по
земельних відносин консолідації земель та про збільшення термінів
оренди меліорованих земель на строк до 15 років
2. Розробити та затвердити державну та обласну
програми консолідації меліорованих земель шляхом
заохочень та податкових преференцій
3. Розробити рекомендації по консолідації та
обміну земель в єдині технологічні масиви у межах
гідрологічних модулів
4. Провести консолідацію меліорованих земель
шляхом:
а) удосконалення орендних відносин
б) кооперації та створення АВК
в) обміну земельними ділянками
г) іншими способами, які не суперечать законодавству
Створення умов для
сталого розвитку
1. Створити умови для сталого розвитку
сільського
сільського господарства шляхом:
господарства та
- підвищення ефективності ведення сільського
сільських територій господарства за рахунок реконструкції і модернізації
зрошувальних систем з урахуванням екологомеліоративного стану;
- удосконалення структури посівних площ та сівозмін;
- відновлення робіт з хімічної меліорації
зрошувальних земель;
Держгеокадастр,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держводагентство,
Херсонська ОДА, БУВР

Мінагрополітики,
Держводагентство,
Мінприроди, Херсонська
ОДА, БУВР, УГКМК,
УПКК, Інститут водних
проблем і меліорації
НААН, Інститут
зрошуваного
землеробства НААН,
Херсонський державний
аграрний університет,

2017 –
2018 рр.

2017 –
2021 рр.

Інститут зрошуваного
землеробства НААН,
Херсонський державний
аграрний університет,
місцеві органи влади,
органи місцевого
самоврядування, АВК,
земле-водокористувачі,
ГО

1. Щорічний обсяг введення
додаткових площ зрошення
2. Оптимальна структура
посівних площ на меліорованих
землях
3. Динаміка внесення органічних
і мінеральних добрив, хімічних
меліорантів
4. Збільшення урожайності,
скорочення затрат на
виробництво продукції

Державний бюджет,
обласний бюджет,
бюджети місцевих Рад та
кошти
землеводокористувачів.

Державний бюджет,
1. Проекти Законів України
Обласний бюджет.
2. Державна та обласна
програми по консолідації
меліорованих земель
3. Рекомендації по консолідації
та обміну меліорованих земель
4. Площа консолідованих земель

3. Розміщена на сайті
Мінагрополітики,
Держводагенства та Херсонської
ОДА, інформація «Про порядок
створення і функціонування
АВК»
4. Кількість створених АВК
5. Відсоток залучення
водоспоживачів до АВК
6. Відсоток передачі управління
ВГМС на баланс АВК
7. Відсоток залучення АВК до
процесу узгодження вартості
послуг та розробки і
фінансування інвестиційних
проектів

Інституційна
неспроможність.

Інституційна
неспроможність,
брак політичної волі.
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- підвищення рівня родючості ґрунтів за рахунок
внесення оптимальних норм органічних і мінеральних
добрив;
впровадження
сучасних
ресурсоощадних,
екологобезпечних та ґрунтозахисних технологій і
техніки та оцінка впливу на навколишнє середовище;
- використання адаптованих до конкретних умов
сортів і гібридів сільськогосподарських культур;
- інтегрованого захисту рослин;
- впровадження органічного землеробства;
- підвищення якості життя в сільській місцевості.
2. Сприяти підвищенню якості життя в сільській
місцевості шляхом:
- забезпечення водними ресурсами в оптимальних
об’ємах, в т.ч. для поливу городів;
- забезпечення населення якісною питною водою;
реконструкції
і
будівництва
об’єктів
водовідведення, необхідних для забезпечення;
- впровадження інтегрованого управління водними
ресурсами;
- стимулювання за раціональне водокористування та
водовідведення.
3. Створити умови для рівного доступу
товаровиробників
і
сільськогосподарських
сільського населення до водних ресурсів та
справедливого розподілу водних ресурсів
4. Залучити громадськість для участі у плануванні
проведення реконструкції і модернізації на території
сільських рад (визначення потужності гідромодуля,
перспективної структури посівних площ, кількості
точок водовиділу)
5. Створити умови для реалізації соціальних
проектів: питне водопостачання, полив городів,
удосконалення інженерних мереж і водовідведення
6. Здійснити заходи по захисту сільських населених
пунктів від процесів затоплення поверхневими
водами та підтоплення підземними водами
7. Забезпечити громадський контроль за
дотриманням екологічного законодавства в т. ч. за
скиданням забруднених вод у поверхневі водойми в
сільській місцевості та за охороною родючості
ґрунтів
8.
Сприяти
створенню
безприбуткових
кооперативів та АВК, розвитку ДПП і концесії
Підвищення
1. Підвищити енергоефективність та зменшити 2017 енергоефективності споживання
енергетичних
ресурсів
шляхом 2021 рр.
зрошувальних
впровадження системи енергоменеджменту ISO
систем
50001:2011
2.
Впровадити
автоматизовані
системи
диспетчерського управління водо розподілом

5. Динаміка впровадження
ресурсоощадних і
ґрунтозахисних технологій і
техніки та органічного
землеробства
6. Динаміка рівня життя в
сільській місцевості.
7. Рівень доступності
товаровиробників і сільського
населення до водних ресурсів
8. Узгоджені проектні рішення
по реконструкції та модернізації
зрошувальних систем
9. Якість питної і поливної води
та якість роботи систем
водовідведення
10. Аналіз екологомеліоративного стану
11. Наявність і готовність
інженерних мереж та НСО
12.Громадський контроль за
якістю питної води та темпами
скидання забруднених вод у
поверхневі об’єкти і динамікою
родючості ґрунтів
13. Кількість створених
безприбуткових кооперативів,
асоціацій водокористувачів,
проектів ДПП та концесії

1. План впровадження системи
енергоменеджменту ISO
50001:2011
2. Динаміка темпів
облицювання каналів та

місцеві органи влади,
органи місцевого
самоврядування, АВК,
земле-водокористувачі,
ГО

Держводагентство
Мінагрополітики,
Мінприроди, Херсонська
ОДА, БУВР, УГКМК,
УПКК, Інститут водних
проблем і меліорації

Державний бюджет,
кредитні ресурси
обласний бюджет, кошти
земле водокористувачів

Інституційна
неспроможність, фінансова
неспроможність

301

2.8

Запровадження
сучасних
фінансовоекономічних
механізмів
регулювання
водогосподарської
діяльності

1. Покращити фінансово-економічний стан 2017 –
2021 рр.
водогосподарських організацій шляхом:
- стимулювання водогосподарського підприємництва
та розширення впровадження проектів ДПП та концесії;
- зміни статусу водогосподарських організацій з
бюджетних установ на державні організації, які
утримуються за рахунок прибутків від своєї діяльності;
- створення водогосподарським організаціям умов для
отримання прибутку від надання послуг з
водопостачання та водовідведення;
страхування
цивільної
відповідальності
водокористувачів, у зв’язку з ймовірним аварійним
забрудненням ними водойм і спричиненням шкоди
життєво важливим інтересам третіх осіб;
- створення обласного фонду раціонального
водокористування.
2.
Удосконалити
податкове
законодавство
шляхом:
покращення
адміністрування
спец
водокористування, шляхом зміни адміністрування
екологічного податку та передачі коштів за спеціальне
водокористування до обласного бюджету;

3. Провести заходи по облицюванню каналів та
скороченню втрат води на фільтрацію
4. Реалізувати проекти по реконструкції і
внутрішньогосподарських
мереж,
модернізації
спрямованих на підвищення енергоефективності
водоподачі
5. Оптимізувати енергоспоживання шляхом
реалізації проектів по енергозбереженню у
водогосподарських підприємствах, за рахунок
заміни частини НСО, електродвигунів, силових
трансформаторів на сучасне енергоефективне
обладнання з більш високим ККД
6. Підвищити технічний рівень дощувальних
машин, шляхом модернізації наявних машин та
переходу на використання низьконапірної техніки
7.
Запровадити
багато
тарифний
облік
електроенергії
8. Запровадити технології управління водо
подачею із застосуванням автоматизованого
електроприводу насосних агрегатів
9. Зменшити енергоспоживання від загальних
енергетичних мереж та запровадити використання
ВДЕ
10. Постійно підвищити кваліфікацію інженернотехнічного персоналу

скорочення втрат води на
фільтрацію
3. Кількість реалізованих
проектів по реконструкції і
модернізації ВГМС та динаміка
площ зрошення
4. Кількість реалізованих
проектів та динаміка
енергоспоживання
5. Кількість придбаних та
переобладнаних дощувальних
машин для їх використання на
низькому тиску
6. Динаміка скорочення: витрат
енергоресурсів та споживання
водних ресурсів на одиницю
виробленої продукції
7. Реалізовано проектів по
оптимізації водоспоживання та
впровадженню сучасних
інформаційних технологій
управління водорозподілом
8. Впроваджено проектів по
ВДЕ
9. Кількість щорічно
переатестованого інженернотехнічного персоналу
1. Кількість реалізованих
Державний бюджет,
Держводагентство,
проектів ДПП та концесії
обласний бюджет, кошти
Мінагрополітики,
2. Прибутковий статус
земле водокористувачів.
Мінприроди, Мінфін,
водогосподарських організацій
Мінекономрозвитку,
та
Херсонська ОДА,
зменшення видатків Державного
БУВР, УГКМК, УПКК,
Інститут водних проблем бюджету
3. Кількість договорів
і меліорації НААН,
страхування цивільної
Інститут зрошуваного
відповідальності
землеробства НААН,
Херсонський державний землеводокористувачів
4. Затверджений бюджет
аграрний університет,
обласного фонду раціонального
місцеві органи влади,
водокористування
органи місцевого
5. Удосконалене податкове
самоврядування, АВК,
законодавство та трансфер
земле-водокористувачі,
ГО
коштів за спеціальне
водокористування до обласного
бюджету
6. Проект рішення про
удосконалення тарифу на подачу
води на зрошення
НААН, Інститут
зрошуваного
землеробства НААН,
Херсонський державний
аграрний університет,
місцеві органи влади,
органи місцевого
самоврядування, АВК,
земле-водокористувачі,
ГО

Інституційна
неспроможність, фінансова
неспроможність.
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2.9.

- підвищення зборів за спеціальне водокористування і
розробки нової методики визначення податку,
виходячи з критеріїв досягнення стимулюючого рівня
раціонального водокористування;
- запровадження принципів диференціювання плати
за спеціальне водокористування, в т.ч. передбачити що
забруднювач водних ресурсів платить підвищені
штрафні санкції, щоб повністю компенсувати завдані
збитки;
- зменшення бази оподаткування з врахуванням
розміру інвестицій, при впровадженні сучасних
водоощадливих екологічно чистих технологій, з
гарантованим водозберігаючим ефектом
3. Удосконалити тарифну політику шляхом:
- прозорого, колективного рішення про умови
формування тарифів на засадах повного покриття
собівартості послуг та віддзеркалювання реальних
витрат на УЕТО в кожній зоні обслуговування;
- впровадження у практику розрахунків за
водопостачання та водовідведення двоставкового
тарифу, суть якого полягає у поділі тарифу на дві
частини – перша повинна відшкодовувати постійні
витрати підприємства на підтримку основних фондів у
робочому стані; а друга – змінні витрати, що виникають
у постачальника у разі їх надання послуг
землеводокористувачам;
- залучення землеводокористувачів та АВК до
процесу формування тарифної політики
4. Стимулювати раціональне водокористування
шляхом:
- надання преференцій за зменшення втрат води на
фільтрацію;
- підвищення енергоефективності при подачі води на
зрошення;
- регресивного лімітування, що базується на
доведенні зменшуваних лімітів
5. Виділити кошти Державного бюджету для
реалізації Стратегії відродження і розвитку
меліорації
Реалізація пілотних 1. Реалізувати пілотні проекти по відновленню 2017 –
проектів
2021 рр.
внутрішньо-господарських систем
2. Реалізувати пілотні проекти по створенню АВК
3. Реалізувати пілотні проекти по ДПП і концесії
4. Реалізувати пілотні проекти по консолідації
земельних ресурсів на яких розміщенні зрошувальні
системи
5. Реалізувати пілотні проекти по формуванню
тарифної політики у сфері зрошення
6. Реалізувати пілотні проекти по підвищенню
енергоефективності зрошувальних систем
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держводагентство,
Херсонська ОДА, БУВР,
УГКМК, УПКК, місцеві
органи влади, органи
місцевого
самоврядування, АВК,
земле- водокористувачі,
ГО

1.
Оцінка
задекларованих Кошти міжнародних
підходів до відновлення та фінансових організації, та
розвитку меліоративних систем земле-водокористувачів
2.
Кількість
реалізованих
пілотних проектів по напрямах
3.
Оцінка
ефективності
впровадження проектів
4. Рекомендації по мінімізації
ризиків
при
реалізації
інноваційно-інвестиційних
проектів

7. Проект рішення про
регресивне лімітування
8. Впровадження двоставкового
тарифу
9. Стимули за раціональне
водокористування

Інституційна
неспроможність і фінансова
неспроможність
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3.2.

3.1.

Розробка
інноваційноінвестиційних
проектів на основі
оптимальних
проектних рішень

1. Провести комплексну оцінку:
- водозабезпеченості, глибини залягання рівня
ґрунтових вод та еколого-меліоративного стану
зрошуваних земель;
- технічного рівня та стану об’єктів можливої
реконструкції і модернізації;
- ефективності використання водних і земельних
ресурсів та прибутковості виробництва продукції
на зрошуваних землях;
- екологічного стану сільських територій.
2. Визначити об’єкти та варіанти можливої
реконструкції і модернізації, які дають найбільший
економічний і еколого-меліоративний ефект.
3. Провести відбір виконавців проекту.
4. Розробити концепцію проекту
5. Провести пошукове проектування та відбір
оптимальних варіантів проектних рішень
6. Провести еколого-економічну оцінку та відбір
найкращих проектів для інвестування
7. Провести оцінку ефективності проектів та
прийняти рішення
8.
Провести
технічне
проектування
та
виготовлення робочої документації.

2017 2021 рр.

2017 –
2018 рр.

Держводагентство,
Мінагрополітики,
Херсонська ОДА, БУРВ
земле-водокористувачі,
виконавці проекту,
профільні наукові
устави, місцеві органи
влади

Держводагентство,
Мінагрополітики,
Мінприроди, Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Херсонська ОДА,
профільні наукові
установи

1. Критерії виділення
інвестиційних ресурсів для
реалізації інноваційноінвестиційних проектів, шляхом
проведення реконструкції та
модернізації зрошувальних
мереж
2. Об’єкти інвестування та
потреба в інвестиційних
ресурсах
3. Джерела фінансування
інноваційно-інвестиційних
проектів
4. Методи фінансування
інвестиційних проектів
5. Проект спільного рішення
Держводагентства,
Мінагрополітики, Мінфіну,
Мінекономрозвитку Херсонської
ОДА про оптимізацію
формування інвестиційних
ресурсів
1. Оптимальні проектні рішення
2. Інноваційно-інвестиційні
проекти

Середньотерміновий період - 2017-2021 рр.

Кошти земле
водокористувачів,
Обласний бюджет,
Державний бюджет.

Державний бюджет,
обласний бюджет

Інституційна
неспроможність

Інституційна
неспроможність

Залучення інвестиційних ресурсів та реалізація інноваційно-інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації
зрошувальних систем

Розробка стратегії
1. Узгодити з кредиторами критерії виділення
формування
інвестиційних ресурсів для реалізації інноваційноінвестиційних
інвестиційних проектів, шляхом проведення
ресурсів
реконструкції та модернізації зрошувальних мереж
2. Визначити об’єкти інвестування та потребу в
ресурсах,
за
результатами
інвестиційних
інвентаризації, оцінки технічного стану та рейтингу
ефективності використання меліоративних систем
3. Визначити джерела фінансування інноваційноінвестиційних проектів
4. Визначити методи фінансування інвестиційних
проектів
5. Оптимізувати структуру джерел формування
інвестиційних ресурсів

3.
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3.4.

3.3.

9. Уточнити рішення, розробити і затвердити
технічну документацію
10. Затвердити проектні рішення
11. Розробити інноваційно-інвестиційні проекти
Відбір проектів для
1.Розробити критерії доцільності інвестування та
фінансування з
реалізації проекту
державною
2.Затвердити Порядок відбору інноваційнопідтримкою
інвестиційних проектів
3.Визначити Держводагентство, Мінагрополітики,
Мінприроди,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Херсонську ОДА та БУВР, відповідальними за відбір
та ефективну реалізацію проектів
4. Провести оцінку та конкурсний відбір
першочергових
проектів,
які
відповідають
критеріям доцільності та будуть реалізовуватися
одночасно водогосподарськими підприємствами і
земле водокористувачами, в межах єдиних ВМК
5. Узагальнити відібрані проекти та скласти
диференційовані плани відновлення зрошувальних
систем в розрізі кожної меліоративної системи, з
урахуванням ефективності роботи всієї системи
Реалізація
1. Узгодити графіки реалізації та календарні плани
інноваційновиконання робіт
інвестиційних
2. Вибрати оптимальні способи освоєння
проектів по
інвестицій
реконструкції та
3. Реалізувати інноваційно-інвестиційні проекти у
модернізації
встановлені терміни.
зрошувальних
4. Оцінити ефективність реалізації проектів.
систем
Держводагентство,
Мінагрополітики,
Мінприроди, Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Херсонська ОДА, БУРВ,
АВК, землеводокористувачі

Держводагентство,
Мінагрополітики,
Мінприроди, Херсонська
ОДА, землеводокористувачі

2017 2021 рр.

2017 2021 рр.

Інституційна
неспроможність

Інституційна
неспроможність.
Правові, технічні,
економічні і екологічні
ризики

Державний бюджет,
Обласний бюджет

Державний бюджет,
обласний бюджет, кошти
землеводокористувачів,
кредитні кошти
комерційних банків, кошти
лізингових компаній,
кошти міжнародних
фінансових організацій

1. Критерії доцільності
інвестування та реалізації
проектів
2. Проект рішення КМУ про
порядок відбору проектів по
реконструкції і модернізації
зрошувальних систем
3. Проект спільного рішення
Держводагенства і
Мінагрополітики за
результатами відбору проектів
4. Диференційовані плани
відновлення зрошувальних
систем

1. Графіки і календарні плани
реалізації проектів;
2.Кількість реалізованих
інвестиційних проектів;
3. Сума залучених інвестиційних
ресурсів;
4. Площа відновлених
меліорованих земель
5. Показники ефективності
реалізованих проектів

Додаток А
РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
«Будівництво
поливального
водопроводу
в
с. Новокаїри
Бериславського району Херсонської області»
Реалізація проекту дозволили отримати доступ до водних ресурсів
Каховського водосховища (затоки Республіканець) для забезпечення
мешканців села Новокаїри поливальною водою для ведення приватної
сільськогосподарської діяльності.
Село Новокаїри 3 трьох сторін омивається водами Дніпра, але доступу
до них не має. Для питного водопостачання використовується вода з
підземного джерела, яка не відповідає стандартам за показниками жорсткості
(13,8 мг-екв/дм3 при нормі до 7 мг-екв/дм3) та мінералізації (1883,5 мг/дм3
при нормі до 1000 мг/дм3), та подається по графіку через день. Використання
цієї води для потреб зрошення призводить до погіршення стану ґрунтів та
втрати ними родючості. Кількість опадів в районі реалізації проекту є
критично низькою, що ставить під загрозу ведення сільського господарства.
Забезпечення населення с. Новокаїри дніпровською водою для потреб
зрошення дозволило зменшити вартість води (1 грн/м3 для поливної води
замість 5,26 грн/м3 для питної) та розширити асортимент вирощуваної
продукції як для власних потреб, так і на продаж, що в свою чергу підвищило
рівень добробуту в селі. Крім того, використання для поливу води з
поверхневих водних джерел дозволє зберегти якість ґрунтів в селі та
забезпечити населення питною водою з підземних джерел в достатній
кількості.
1. Місце ведення діяльності - Село Новокаїри, Бериславський район,
Херсонська область, Україна.
2. Вигодонабувачі – 1100 чоловік (населення, що матиме користь від
реалізації проекту).
3. Детальний опис діяльності та місця її ведення
Водозабір з поверхневого джерела організовано на існуючому
майданчику водопровідних споруд, що знаходиться на березі затоки
Республіканець (Малюнок), на відстані 8 м від урізу води та 120 м від
найближчого житлового будинку села. На майданчику знаходиться шахтний
колодязь діаметром 3 м та глибиною 12 м, який раніше використовувався для
забору води з підземних горизонтів, але на початок робіт виведений з
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експлуатації. Цей колодязь було використано як прийомну камеру
водозабору з затоки. Для цього проведено тампонаж колодязя до глибини 8
м, прокладено самопливний водопровід, підключено насос марки SM6G6
(продуктивністю 50 м3/годину) та улаштовано вузол обліку забраної води.
Для підтримання заданого тиску в водопровідній мережі передбачено станція
управління із частотним регулюванням.
Мережа поливального водопроводу загальною протяжністю 10,5 км
була виконана з поліетиленових труб діаметром від 32 мм до 125 мм.
Водопровідна мережа кільцева, із тупиковими розподільчими ділянками.
Прокладання
трубопроводу
здійснювалось
вздовж
вулиць
села
(магістральний трубопровід - Малюнок) та по території присадибних ділянок
селян (розподільчий водопровід - Малюнок) на глибині 1,3 м.

Проектом було передбачено влаштування індивідуальних випусків для
відбору води з розподільчого водопроводу, облаштованих приладами обліку
води. Наприкінці поливного сезону прилади обліку демонтуються для
складського зберігання. Планований зрошувальний період – з квітня по
жовтень.
Новий поливальний трубопровід обслуговується СЖКП «Нептун».
Власником мережі поливального трубопроводу виступила Новокаїрська
сільська рада.
Розподіл коштів на реалізацію проекту має наступний вигляд: внесок
USAID (107 тис. доларів США) – фінансування придбання труб та супутніх
деталей, оплата виконання робіт з прокладки трубопроводу; внесок місцевої
сільської ради (близько 11 тис. доларів США) – врізання до трубопроводу,
встановлення приладів обліку води, частково оплата виконання робіт.
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4. Мапа району ведення діяльності

1 – затока Республіканець; 2 – прийомна камера водозабору (шахтний
колодязь); 3 – магістральний водопровід; 4 – розподільчий водопровід
Впровадження проекту на місцевості
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Ефект від реалізації проекту:

Поливний водопровід довжиною 10,5 км прокладено;

Громада с. Новокаїри отримала у свою власність та управління
комунальний поливний водопровід;

Вартість води для мешканців с.Новокаїри у 2015 році становить
1,55 грн/1 м3. Щоденні витрати питної води для господарських потреб
зменшились у 3 рази: з 1200 м3 до 600 м3;

Кожна присадибна ділянка у селі додатково матиме 825 м3
поливної води для використання у 2015 році;

Комунальне підприємство матиме щорічно 60 000,00 грн., які
воно зможе витратити на модернізацію основних фондів комунальної
власності;

Місцевий бюджет додатково отримає 20 тис. грн. в рік;
Очікується збільшення валового збору врожаїв у 3 рази та можливість
отримувати врожаї 2-3 рази на рік.
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«Будівництво поливального водопроводу для зрошення земель
ТОВ «Агро-Співдружність» в с. Павлівка Генічеського району
Херсонської області»
Мета проекту: прокладання чотирьох ділянок поливального
водопроводу та встановлення восьми дощувальних установок типу «Фрегат»
для забезпечення ефективного зрошування земель, що орендовані ТОВ
«Агро-співдружність». В рамках проекту, планується забезпечити водою з
Каховського магістрального каналу орендовану ТОВ «Агро-Співдружність»
ділянку земель, шляхом підключення нових трубопроводів до існуючого
поливального трубопроводу, що живиться від насосної станції № 38.
Загальна площа земель, що обробляються ТОВ «Агро-Співдружність»,
становить 12 млн. га, 3,3 млн. га з яких на поточний момент є зрошуваними.
В рамках цього проекту, планується забезпечити водою з Каховського
магістрального каналу орендовану ТОВ «Агро-Співдружність» ділянку
земель площею 429 га, шляхом підключення нових трубопроводів до
існуючого поливального трубопроводу, що живиться від насосної станції №
38 (НС№38).
Каховський магістральний канал – один з трьох крупних каналів, що
виходять з Каховського водосховища, розташованого на р. Дніпро. Розміри
водосховища становлять 240 км в довжину та 23 км в ширину, із середньою
глибиною 8,4 м (глибина варіюється від 3 до 26 м). Загальний обсяг води в
водосховищі – 18200 млн м3. Основними ресурсами дніпровської води є сніг,
ґрунтові води та дощі. В 2013 році для зрошення майже 30 тисяч гектарів
земель Херсонської області з Каховського водосховища було відібрано та
розподілено по водопостачальних системах 779,5 млн м3.
Обсяг забору води (ліміт становить 12,7 млн. м3/рік для всіх
зрошуваних
земель,
орендованих
ТОВ
«Агро-Співдружність»)
встановлюється дозволом на спеціальне водокористування та контролюється
за допомогою лічильника, що встановлено на НС№38. Платність за
водоспоживання здійснюється на підставі покажчиків прибору обліку води.
Розширення площі зрошуваних земель дозволить збільшити обсяг
овочевої та іншої сільгосппродукції на 50% та ефективно провадити посівну
кампанію, що в свою чергу призведе до збільшення доходів пайовиків (до 50
доларів США за пай) та Павлівської сільської ради за рахунок збільшення
надходження податків. Також передбачається створення 100-а додаткових
робочих місць.
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1. Місце ведення діяльності - Село Павлівка, Генічеський район,
Херсонська область, Україна. Роботи за проектом провадились на
відстані 6 км на північний захід від с. Павлівка, на
сільськогосподарських землях сільської ради. Землі (429 га) є
власністю пайовиків та орендовані ТОВ «Агро-Співдружність» до 2030
року.
2. Вигодонабувачі – майже 2000 чоловік (населення, що матиме користь
від реалізації проекту, в особі орендаторів земель, пайовиків та членів
їх сімей, працівників, задіяних в вирощуванні продукції на зрошуваних
землях (планується створити 100 додаткових робочих місць)).
3. Кількість працівників та річний дохід – ТОВ «Агро-Співдружність»
є прибутковою організацією та має річний дохід 12 млн.грн. (за
результатами фінансового звіту за 2014 рік).
4. Детальний опис діяльності та місця її ведення
Діяльність за проектом полягала в розширенні зрошувальної мережі,
підключеної до Каховського магістрального каналу, шляхом прокладання
нових трубопроводів та встановлення дощувальних машин. Кошти USAID
(приблизно 115 тис. доларів США) використані на придбання поліетиленових
труб та супутніх деталей (фланці, втулки, запірна арматура тощо). Кошти
ТОВ «Агро-Співдружність» (приблизно 95 тис. доларів США) використані на
придбання дощувальних машин, прокладання та тестування трубопроводу.
Також кошти ТОВ «Агро-Співдружність» (приблизно 1 тис. доларів США)
було витрачено на підготовку та узгодження проектної документації, у т.ч.
розділу оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
Замість старого, демонтованого сталевого трубопроводу на ділянці
робіт прокладено чотири нові секції поливального водопроводу із
пластикових (поліетиленових) труб загальною довжиною 4,908 км (кожна
1227 м), із діаметром труб від 215 до 225 мм, із установкою дощувальних
машин та підключенням до існуючої зрошувальної системи. Прокладання
трубопроводу здійснювалося на глибині 1,2 м.
Верхній шар ґрунту (родючий шар висотою 30 см) було знято та
розміщено поруч із трасою проведення робіт, вкрито поліетиленовою
плівкою для попередження ґрунтової ерозії. Траншеї вирито за допомогою
малогабаритної техніки для попередження значного впливу на ґрунти.
Відповідний нормам технічний стан техніки забезпечений підрядником.
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Розширена зрошувальна система живитиметься від НС №38 на
Каховському магістральному каналі. На поточний момент, НС№38
обладнана 4-ма насосами загальною потужністю 1125 м3/сек, і всі вони
використовуються для потреб зрошення відповідно до графіку. ТОВ «АгроСпівдружність» має дійсний дозвіл на спеціальне водокористування, що
встановлює ліміти на використання води в поливальній системі товариства
(існуючих та планованої гілках) в обсязі 12,7 млн.м3 на рік. У 2014 році, для
зрошення земель ТОВ «Агро-Співдружність» було використано 10,4 млн.м3.
Новий поливальний трубопровід буде обслуговуватися ТОВ «АгроСпівдружність».
Власником
новозбудованої
мережі
виступає
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
«СпівдружністьПавлівка», створений на базі ТОВ «Агро-Співдружність».
5. Мапа району ведення діяльності

1 – Каховський магістральний канал; 2 – НС№38; 3 – існуючий напірний
трубопровід; 4– планований в рамках поточного проекту трубопровід; 5 –
земельна ділянка, що планується до зрошення дощувальними машинами.
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Впровадження проекту на місцевості

Ефект від реалізації проекту:
 Додаткова площа зрошуваних земель - 429 га;
 Підвищення дохідності сільськогосподарської діяльності та збільшення
кількості робочих місць (планується створення 100 додаткових робочих
місць);
 Потенціал зростання врожайності на 50%;
 Збільшення доходів пайовиків та Павлівської сільської ради за рахунок
збільшення надходження податків;
 Створено
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
«Співдружність-Павлівка» на базі ТОВ «Агро-Співдружність».
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«Будівництво напірного польового поливального водопроводу на
землях фермерського господарства «Даніїл та СД» в с. Чкалове
Новотроїцького району Херсонської області»
Мета проекту - прокладання поливального водопроводу на землях
Чкалівської сільської ради, що орендовані фермерським господарством (ФГ)
«Даніїл та СД», яке організоване жителями с. Чкалове, із подальшим
підключенням водопроводу до існуючої поливальної системи, що живиться
від каналу Р-5-2 Каховської зрошувальної системи.
Каховська зрошувальна система базується на Каховському
магістральному каналі та включає в себе 179 насосних станцій та 1485 малих
каналів. Каховський магістральний канал – один з трьох крупних каналів, що
виходять з Каховського водосховища, розташованого на р. Дніпро. Розміри
водосховища становлять 240 км в довжину та 23 км в ширину, із середньою
глибиною 8,4 м (глибина варіюється від 3 до 26 м). Загальний обсяг води в
водосховищі – 18200 млн. м3. Основними ресурсами дніпровської води є сніг,
ґрунтові води та дощі. В 2013 році для зрошення майже 30 тисяч гектарів
земель Херсонської області з Каховського водосховища було відібрано та
розподілено по водопостачальних системах 779,5 млн. м3.
Кількість води на цьому об’єкті контролюється електронним водним
лічильником, що встановлений в точці з’єднання трубопроводів 3 та 4 (див.
Рисунок). Тариф за відбір води варіюється в залежності від часу відбору: з 11
до 17 години він збільшується вдвічі порівняно із рештою дня. Тож, ФГ
«Даніїл та СД» споживає поливальну воду лише вранці та ввечері, таким
чином зменшуючи витрати на водоспоживання та запобігаючи
надлишковому випаруванню води з поверхні зрошуваних земель.
У випадку, коли потрібні додаткові обсяги води (в посушливі сезони),
споживач може запросити збільшення ліміту, відправивши до
Держводагенства запит із обґрунтуванням необхідності збільшення обсягів
використовуваної води. Держводагенство розглядає запит і, за можливості
надати додаткові обсяги води, погоджує його; вартість води (за м3) при цьому
не змінюється.
На поточний момент, ФГ «Даніїл та СД» орендує 1615 гектарів земель,
лише 240 з яких зрошуються. Новий поливальний трубопровід буде
підключений до існуючого, побудованого в 2007 році і, таким чином, площа
зрошувальних земель збільшиться на 207 га. Розширення площі зрошуваних
земель дозволить перейти на вирощування овочів та баштанних культур, що
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призведе до підвищення дохідності сільськогосподарської діяльності та
збільшення кількості робочих місць для мешканців сіл Чкалове та Федорівка.
1. Місце ведення діяльності - Село Чкалове, Новотроїцький район,
Херсонська область, Україна. Роботи за проектом провадились на відстані 4
км на південний схід від с. Чкалове, на сільськогосподарських землях, що
орендовані ФГ «Даніїл та СД» в Чкалівської сільської ради та пайовиків.
2. Вигодонабувачі – 1200 чоловік (населення, що матиме користь від
реалізації проекту, в особі орендаторів земель, пайовиків та членів їх сімей,
працівників, задіяних в вирощуванні продукції на зрошуваних землях).
3. Кількість працівників та річний дохід – ФГ «Даніїл та СД» є
прибутковою організацією та має річний дохід 6 млн.грн. (за результатами
фінансового звіту за 2014 рік).
4. Детальний опис діяльності та місця її ведення
Діяльність за проектом полягала в розширенні мережі поливального
водопроводу, підключеного до каналу Р-5-2 Каховської зрошувальної
системи. Кошти USAID (приблизно 106 тис. доларів США) використані на
придбання поліетиленових труб та супутніх деталей (фланці, втулки, запірна
арматура тощо). Кошти ФГ «Даніїл та СД» (приблизно 33 тис. доларів США)
використані на прокладання та тестування трубопроводу. Також кошти ФГ
«Даніїл та СД» (приблизно 10 тис. доларів США) було витрачено на
підготовку та узгодження проектної документації, у т.ч. розділу оцінки
впливу на навколишнє природне середовище.
Прокладено поливальний водопровід (Рисунок, п.5) із пластикових
(поліетиленових) труб загальною довжиною 4,56 км, із діаметром труб від
180 до 250 мм та підключено до вже побудованого в 2013 році трубопроводу
(Рисунок, п.4). Прокладання трубопроводу здійснено на глибині 1,2 м.
Верхній шар ґрунту (родючий шар висотою 30 см) було знято та
розміщено поруч із трасою проведення робіт, вкрито поліетиленовою
плівкою для попередження ґрунтової ерозії. Траншеї вирито за допомогою
малогабаритної техніки для попередження значного впливу на ґрунти.
Відповідний нормам технічний стан техніки було забезпечено підрядником.
Розширена зрошувальна система живитиметься від насосної станції №6
(НС№6, Рисунок, п.1) Каховської зрошувальної системи. Обсяги води,
доступні для використання, визначаються Держводагенством в дозволі на
спеціальне водокористування. Ліміти на забір води можуть бути переглянуті
за необхідності збільшення обсягів води. ФГ «Даніїл та СД» має дійсний
дозвіл на спеціальне водокористування, що встановлює ліміти на
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використання води в поливальній системі господарства (існуючої та
планованої гілках) в обсязі 3 млн.м3 на рік. у 2014 році, для зрошення 240 га,
було використано лише 1,5 млн.м3. Дозвіл на водокористування
переглядається кожні 3 роки.
Новий поливальний трубопровід буде обслуговуватися ФГ «Даніїл та
СД». Власником новозбудованої мережі виступить Чкалівська сільська рада.
5. Мапа району ведення діяльності

1 – Канал Р-5-2; 2 – НС-6; 3 та 4 – ділянки поливального трубопроводу,
побудована в 2001-2013 рр.; 5 – ділянка напірного поливального
трубопроводу, побудована в 2014 році в рамках проекту; 6 – побудований в
рамках поточного проекту трубопровід.
Впровадження проекту на місцевості
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Ефект від реалізації проекту:


Додаткова площа зрошуваних земель - 207 га;

 Підвищення дохідності сільськогосподарської діяльності та збільшення
кількості робочих місць для мешканців с. Чкалове та с.Федорівка;


Потенціал зростання врожайності;



Можливість перейти на вирощування овочів та баштанних культур.

Нова система зрошення допомогла фермерам збільшити урожай у
чотири рази
Завдяки новому поливному водогону фермерське господарство «Даніїл
та СД» у селі Чкалове Новотроїцького району Херсонської області нарешті
змогли отримати високі врожаї та суттєво покарщити своє фінансове
становище.
Головне багатство Херсонської області - земля. Однак, посушливий
клімат, маловодність та відсутність зрошення мають негативний вплив на
розвиток сільськогосподарського виробництва.
«В нашій степовій зоні опадів дуже мало, тому без зрошення тут годі
й сподіватися на отримання високих урожаїв зернових та технічних
культур. А побудувати нову систему зрошення власними силами було
абсолютно неможливо», - зазначив директор господарства «Даніїл та СД»
Валерій Початун.
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Тому, фермерське господарство «Даніїл та СД» двічі брало участь у
конкурсі проекту USAID «Вода для агросектору» та отримувало гранти на
будівництво поливних водогонів. Обидва проекти були успішно реалізовані
восени 2014 року та навесні 2016 року. За підтримки USAID господарство
проклало 8500 метрів нових труб.
ФГ «Даніїл та СД» орендує 1615 гектарів земель та лише 70 з них мали
зрошення, що становило всього 4,6% від загальної кількості. Завдяки
підтримці USAID протягом 2014-2016 років площа зрошуваних земель у
господарстві зросла на 490 га і на сьогоднішній день складає 560 га, тобто
35% від загальної площі орендованих земель.
«За відсутності зрошення ми працювали фактино без прибутків.
Грошей вистачало лише на виживання. Тепер, нова система зрошення
дозволила нам отримати гарантований врожай та суттєво підвищити
прибутки» - підкреслив Валерій Початун.
За словами фермера прибуток господарства після реалізації першого
проекту підвищився у 4 рази, а за результатами діяльності 2016 року даний
показник зріс у 8 разів порівняно з періодом «без зрошення».
Крім того, завдяки поливу урожайність зернових культур зросла майже
у 4 рази, а у найближчому майбутньому господарство планує також
зайнятися вирощуванням овочів та баштанних культур, що дозволить не
лише підвищити дохідність сільськогосподарської діяльності, але й
збільшити кількість робочих місць.
Загалом, користь від реалізації даного проекту отримали 1200 чоловік
місцевого населення, в особі орендаторів земель, пайовиків та членів їх
сімей, працівників, задіяних у вирощуванні продукції на зрошуваних землях.
«На початку була проблема довести людям переваги проведення
зрошення на їх землях, але цього року вони вже і самі їх відчули», - зазначив
голова Чкалівської селищної ради Володимир Сапрон.
Отже, завдяки впровадженню проектів прибуток пайовиків зріс на
266%. Рівень середньої заробітної плати працівників, зайнятих на зрошенні
підвищився у 2,3 рази. Відповідно, надходження до бюджету місцевої
сільської ради також зросли майже у 3 рази, що суттєво сприяє розвитку
інфраструктури на селі. Загалом, до бюджетів різних рівнів було за рік
додатково перераховано порядком 400 000 гривень.
Наразі, новий поливальний трубопровід обслуговується фермерським
господарством «Даніїл та СД», а власником новозбудованої мережі виступає
Чкалівська сільська рада.
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Тепер ця ділянка буде зрошуватись завдяки новому поливальному водопроводу

«Будівництво поливального водопроводу для зрошення земель
ПАТ «Бургунське» в с. Бургунка Бериславського району Херсонської
області»
Мета проекту - прокладання поливального водопроводу на землях
с. Бургунка та Бериславського району для забезпечення земель ПАТ
«Бургунське» достатньою кількістю води для крапельного зрошення.
На місці робіт існував старий сталевий поливальний трубопровід із
діаметром до 1000 мм, побудований в 1980-х та майже повністю
демонтований в 1990-х роках. В 2012 році там було побудовано новий
пластиковий трубопровід меншого діаметру (Рисунок, зелена лінія). В
рамках даного проекту, прокладено новий поливальний трубопровід
паралельно до існуючого та підключено його до насосної станції (НС), що
знаходиться у власності ПАТ «Бургунське» та подає воду з р. Козак до
ставка-накопичувача. Річка Козак є найкрупнішим правим рукавом р. Дніпро
в його естуарії; в цій частині річний стік становить 53,5 млрд.м3.
Прокладання двох трубопроводів із меншим діаметром було менш
економічно затратним, ніж одного із великим діаметром (через вартість
поліетиленових
труб).
Став-накопичувач
знаходиться
поруч
із
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зрошувальними землями ПАТ «Бургунське» та використовується для
крапельного зрошення черешневих та персикових садів.
Площа земель, що орендує ПАТ «Бургунське» у місцевих пайовиків
(договори оренди дійсні до 2025 року) складає 678 га і лише 115 з них є
зрошуваними. Потужності поливального водопроводу, побудованого в 2012
році від насосної станції до ставка-накопичувача, не вистачало, щоб
забезпечити задовільне зрошення всіх земель ПАТ «Бургунське».
Прокладання нового поливального трубопроводу
збільшило площу
зрошуваних земель на 430 га, а таким чином збільшиться продуктивність
врожаїв фруктів та овочів і, відповідно, доходи ПАТ «Бургунське» та
пайовиків.
1. Місце ведення діяльності - Село Бургунка, Бериславський район,
Херсонська область, Україна. Роботи за проектом проводилися поблизу
с. Бургунка, на землях сільської ради та Бериславського району.
2. Вигодонабувачі – майже 1200 чоловік (населення, що матиме користь
від реалізації проекту, в особі орендаторів земель, пайовиків та членів
їх сімей, працівників, задіяних в вирощуванні продукції на зрошуваних
землях (планується створити 30 додаткових робочих місць)).
3. Кількість працівників та річний дохід – ПАТ «Бургунське» є
прибутковою організацією та має річний дохід 1 млн.грн. (за
результатами фінансового звіту за 2014 рік).
4. Детальний опис діяльності та місця її ведення
Діяльність за проектом передбачала прокладання нового поливального
водопроводу та підключення його до існуючого водозабору з р. Козак. Кошти
USAID (приблизно 118 тис. доларів США) будуть використані на придбання
поліетиленових труб та супутніх деталей (фланці, втулки, запірна арматура
тощо). Кошти ПАТ «Бургунське» (приблизно 50 тис. доларів США) будуть
використані на оренду будівельної техніки, прокладання та тестування
трубопроводу. Також кошти ПАТ «Бургунське» (приблизно 1,5 тис. доларів
США) було витрачено на підготовку та узгодження проектної документації, у
т.ч. розділу оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
Насосна станція на р. Козак побудована в 1980-х та знаходиться у
власності ПАТ «Бургунське». НС обладнана насосом із потужністю 160
кВ/год, і цієї потужності вистачає, щоб забезпечити подачу води двома
трубопроводами – існуючим та побудованим. Існуючий поливальний
трубопровід, побудований в 2012 році, з’єднує НС із ставком-накопичувачем,
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що знаходиться поруч із землями, орендованими ПАТ «Бургунське» та
служить для потреб крапельного зрошення садів ПАТ. Вода збирається в
ставку-накопичувачу (об’єм ставка 20 тис. м3) та подається на сади насосом
через систему фільтрації, що попереджає засмічення системи крапельного
зрошення. Ставок-накопичувач (із розмірами 130 м на 165 м) виповнений з
бетонних плит та вкритий водонепроникною плівкою. Після закінчення
поливального сезону, вода відкачується з резервуару, плівку знімають та
відправляють на зберігання.
За садами розташована земельна ділянка, що також належить ПАТ
«Бургунське» та планується до вирощування овочів. Однак, потужностей
існуючого трубопроводу не вистачало для забезпечення зрошення всіх
земель ПАТ «Бургунське», тому було прокладено ще один пластиковий
(поліетиленовий) трубопровід із діаметром труб від 125 до 250 мм та
загальною протяжністю 6,7 км паралельно до існуючого трубопроводу (на
відстані 5-6 м) та під’єднано його існуючого водозабору. Трубопровід
змонтовано методом елекростикового зварювання, із застосуванням
живлення від дизельного генератора. Відповідний нормам технічний стан
техніки було забезпечено підрядником.
Для попередження впливу на багаторічну рослинність поруч із НС,
було прийняте рішення прокласти перші 50 метрів нового трубопроводу
всередині існуючого металевого коробу (ділянки старого сталевого
трубопроводу діаметром 1000 мм). Ця металева частина знаходиться в
придатному стані і може бути використана як захисний короб для нового
трубопроводу. Потім трубопровід пройде по землях комунальної власності,
що належать Бургунській сільській раді та Бериславській районній раді;
необхідні погодження вже є в наявності.
ПАТ «Бургунське» має дійсний дозвіл на спеціальне водокористування,
що встановлює ліміти на використання води в обсязі 3,74 млн.м3 на рік (ліміт
розрахований на зрошення всіх земель ПАТ «Бургунське»). В 2014 році, для
зрошення земель ПАТ «Бургунське» було використано лише 35,55 тис.м3.
Новий поливальний трубопровід буде обслуговуватися ПАТ
«Бургунське».
Власником
новозбудованого
трубопроводу
є
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Бургунське джерельце»,
створений на базі ПАТ «Бургунське».
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5. Мапа району ведення діяльності

1 – Насосна станція на р. Козак; 2 – ставок-накопичувач; 3 – існуючий
напірний трубопровід (зелена лінія); 4– планований в рамках поточного
проекту трубопровід (блакитна лінія); 5 – зрошувана земельна ділянка; 6 –
ділянка, що планується до зрошення після впровадження проекту.
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Впровадження проекту на місцевості

Ефект від реалізації проекту:
 Збільшення площі зрошувальних земель - 430 га;
 Створення 30 додаткових робочих місць;
 Потенціал зростання врожайності фруктів та овочів;
 Збільшення доходів пайовиків;
 На базі ПАТ «Бургунське» створено сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив «Бургунське джерельце», що буде володіти та
обслуговувати новий поливальний водопровід.
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Нова система зрошення допоможе збирати урожай двічі на рік
Фермерське господарство «Бургунське» у Херсонській області може,
нарешті, втілити у життя свою давню мрію - стати провідним виробником
фруктів у регіоні. Господарство збільшило площу зрошуваних земель в
чотири рази (з 115 га до 430-545 га) завдяки будівництву нового
поливального трубопроводу за допомогою USAID
Господарство «Бургунське» розташоване у південній частині України зі
спекотним літом та м'якою зимою, де дуже сприятливі умови для ведення
сільського господарства. Місцевість славиться своїми продуктами
садівництва, особливо виноградом, і могла б називатись регіональною
«фруктовою корзиною», якби
потенціал врожайності не обмежувало
недостатнє зрошення.
У радянські часи у селі Бургунка було понад 1100 гектарів зрошуваних
земель, але через розвал старої політичної системи все прийшло до занепаду
від недбалого використання та зношеності.
«Після розвалу Радянського
Союзу системи зрошення не стало, її викопали та розікрали», - сказав
Анатолій Полянський, голова села Бургунка.
Так як село розташоване на березі Дніпра, нестача води ніколи не
відчувалась. Але, за іронією долі, саме мешканці села, які фактично живуть
біля річки залишилися без води для поливу. Основна проблема полягала в
тому, що потужності старого водопроводу, який поєднував насосну станцію з
водосховищем не вистачало, а побудувати новий коштувало дуже дорого.
«Ми планували відновити поливну систему повністю, але зробити все
це власними силами було не можливо», - зазначив Андрій Юрковський,
директор господарства «Бургунське».
Господарство «Бургунське» звернулося до проекту USAID «Вода для
агросектору» та виграло грант на будівництво поливального трубопроводу,
сплативши лише 30 відсотків від вартості проекту своїм власним коштом. За
сприяння USAID підприємство проклало 6700 метрів нових труб та
переобладнало насосну станцію.
Тепер з новою системою трубопроводу період накачування зменшився
вдвічі і господарство отримуватиме додаткових 200 кубічних метрів води на
годину. Завдяки поліпшенню зрошення підприємство «Бургунське» на
зрошувальній ділянці закладе нові сади і виноградники та зможе збирати
урожай двічі на рік.
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Зростання врожайності дозволить створити нові робочі місця з гідною
заробітною платою. Наразі, підприємство вже працевлаштувало 30 осіб.
Очікується, що користь від реалізації проекту загалом отримають 1200
чоловік. Крім того, інші мешканці села Бургунка також мають зиск від нової
інфраструктури: 126 особистих підсобних господарств і сімей отримали
доступ до нового трубопроводу і тепер мають змогу поливати свої земельні
ділянки.
Нову поливну систему буде підтримувати сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив «Бургунське джерельце», який створено на базі
підприємства «Бургунське» завдяки сприянню USAID.

Крапельне зрошення цього фруктового саду в селі Бургунка можливе завдяки новому
поливальному трубопроводу

«Будівництво питного водопроводу в
Високопільського району Херсонської області»

с.м.т.

Високопілля

Мета проекту - прокладання питного водопроводу та підключення його
до існуючої артезіанської свердловини, що дозволить забезпечити питною
водою 961 мешканця с.м.т. Високопілля.
Лише 24% домогосподарств с.м.т. Високопілля мають доступ до
централізованого водопостачання. 30% від решти (961 людина) вимушені
використовувати привозну воду або воду з верхніх водоносних горизонтів.
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Привозна вода доступна лише тричі на тиждень. Вода з верхніх водоносних
горизонтів не є приданою для пиття через невідповідність стандарту
(ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною») за наступними показниками: мінералізація
(перевищення в 1,8 разів), загальна жорсткість (перевищення в 1,76 разів),
сульфати (перевищення в 1,7 разів), хлориди (перевищення в 1,5-2 рази),
нітрати (перевищення в 1,6-3,5 разів), а також через мікробіологічне
забруднення.
1. Місце ведення діяльності – Селище міського типу Високопілля,
Високопільський район, Херсонська область, Україна. Роботи за
проектом проводилися на землях Високопільської селищної ради.
2. Вигодонабувачі – 961 людина (населення, що матиме користь від
реалізації проекту, в особі фермерів, їх сімей, працівників КП
«Високопільський Комунсервіс» (планується створити 5 додаткових
робочих місць)).
3. Детальний опис діяльності та місця її ведення
Діяльність за проектом передбачала прокладання нового питного
водопроводу та підключення його до існуючої артезіанської свердловини.
Артезіанську
свердловину
було
розконсервовано
та
прочищено/промито силами місцевих служб (за їх кошт) відповідно до вимог
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною». Свердловина готова до використання. Відповідно до
аналізів, проведених після розконсервування свердловини, вода в
свердловині характеризується підвищеною жорсткістю (8,4 ммоль/м3 за
нормативу 7 ммоль/м3), що є характерним для Херсонської області. Для
доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, було побудовано
станцію водопідготовки із фільтром та пом’якшувачами.
Кошти USAID (приблизно 151 тис. доларів США) було використані на
придбання поліетиленових труб та супутніх деталей (фланці, втулки, запірна
арматура тощо), а також обладнання для станції водопідготовки. Кошти
Високопільської селищної ради (приблизно 52 тис. доларів США) було
використано на оренду будівельної техніки, прокладання та тестування
водопроводу та будівництва приміщення для станції водопідготовки. Також
кошти Високопільської селищної ради (приблизно 1,5 тис. доларів США)
було витрачено на підготовку та узгодження проектної документації, в т.ч.
розділу оцінки впливу на навколишнє природне середовище, а також на
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придбання насосу та частотного перетворювача для нього (2,5 тис. доларів
США)
Запланована діяльність передбачала:
Прокладання питного водопроводу;
1)
2)
Підключення водопроводу до артезіанської свердловини та
встановлення заглибного насосу;
3)
Встановлення контрольного стенду із обладнанням для
регуляції/контролю експлуатації насосу та облаштування санітарно-захисної
зони (СЗЗ) навколо свердловини;
4)
Будівництво в межах СЗЗ станції водопідготовки із
пом’якшувачами та фільтром;
5)
Підключення станції водопідготовки, контрольного стенду та
насосу до існуючої системи електропостачання.
1. Новий трубопровід з пластикових труб діаметром від 63 до 110 мм,
загальною довжиною 8,3 км, прокладено на глибині 1,2 м. Труби
сертифіковані та мають відповідний сертифікат якості для використання для
потреб питного водопостачання. Трубопровід змонтовано методом
елекростикового зварювання, із застосуванням живлення від дизельного
генератора. Відповідний нормам технічний стан техніки було забезпечено
підрядником. Перед тим, як траншеї з трубами були засипані землею, було
проведено гідравлічне тестування.
Новий водопровід прокладено вулицями с.м.т. Високопілля, тож
передбачалось тимчасове втручання в трафік та пішохідний рух. Будівельномонтажна компанія (підрядник) координувала свої дії із місцевою владою,
розміщуючи попереджувальні знаки та розробляючи маршрути об’їзду там,
де це є потрібним. Для забезпечення безпеки пішохідного руху, переходи
через траншеї були організовані із використанням настилів шириною 0,81,0 м та розміщенням попереджувальних знаків.
Роботи на пересіченні із існуючими комунальними мережами
координувалися з боку відповідних комунальних служб та місцевої влади.
Роботи на таких ділянках проводилися вручну. На ділянці робіт були
присутні представники комунальних служб. Всі необхідні погодження були
отримані до початку робіт.
2. Прокладений водопровід було підключено до існуючої артезіанської
свердловини, обладнаної заглибним насосом. Насос, в свою чергу,
обладнаний частотним перетворювачем, що дозволяє уникнути надмірного
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енергоспоживання та поривів трубопроводу внаслідок надлишкового тиску.
Частотний регулятор також захищає насос від перепадів напруги в
електромережі.
3. Контрольний стенд було побудовано в межах СЗЗ свердловини (50 м
на 50 м, огородженої сітчастим забором). Будівлю контрольного стенду (1 м
на 1,5 м) було виконано з бетонних плит та вкрито металочерепицею.
Частотний перетворювач та прилади обліку води та електроенергії були
встановлені всередині контрольного стенду.
4. З метою зменшення жорсткості води з артезіанської свердловини,
було побудовано станцію водопідготовки. Всередині було встановлено
фільтр, три пом’якшувача та супутнє обладнання. Також в приміщенні
станції водопідготовки передбачена кімната для зберігання реагентів для
регенерації пом’якшувачів. Електричний обігрівач буде встановлено для
підтримання температури в приміщенні станції водопідготовки не менше
+10оС (для холодної пори року). Вода зі свердловини буде проходити через
фільтр та пом’якшувачі, після чого подаватися до водопровідної мережі.
Потужність станції водопідготовки становить 22 м3/годину. Механічні
домішки та відпрацьований сольовий розчин з пом’якшувачів будуть
збиратися в спеціальному скидному колодязі. Підземний скидний колодязь
розташовано таким чином, що його верхня частина нижча за глибину
промерзання ґрунту, для попередження замерзання рідини в колодязі. Скидні
води з колодязю по мірі накопичення будуть відкачуватися та вивозитися на
найближчі очисні споруди спеціальним транспортом. Ці роботи
проводитимуться у відповідності до внутрішньої процедури КП
«Високопільський Комунсервіс».
5. Електроживлення насосу, обладнання контрольного стенду та станції
водопідготовки буде здійснюватися від існуючої мережі. Для здійснення
підключення щонайменше одна опора електромережі буде встановлена та
надземні електричні проводи будуть протягнуті (загальною довжиною 65-70
м). Підключення нової електролінії до існуючої мережі було здійснено у
відповідності до діючих стандартів та за погодження із місцевою компанією,
що обслуговує електричні мережі (РЕМ). Трансформатор обладнаний
розрядниками та автоматичними вимикачами для захисту електромережі від
перепадів напруги та ударів блискавки. Станція водопідготовки також
обладнана однополюсним автоматичним вимикачем та стабілізатором
напруги.
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Новий питний водопровід буде належати Високопільській селищній
раді та обслуговуватися КП «Високопільський Комунсервіс». КП
«Високопільський
Комунсервіс»
обслуговує
існуючу
систему
водопостачання с.м.т. Високопілля та двох сусідніх населених пунктів та має
діючий дозвіл на спеціальне водокористування для 10 свердловин на
загальний обсяг вилучення води 157470 м3/рік (цей обсяг не включає
розконсервовану свердловину, дозвіл на її використання вже погоджено).
Крім того, індивідуальні прилади обліку води будуть встановлені в
кожній точці підключення приватних споживачів до нової водопровідної
мережі.
Періодичність проведення аналізів якості води встановлюється
Державною санітарно-епідеміологічною службою України та залежить від
регіону, його характеристик та щільності населення. На даному об’єкті,
аналіз якості води має проводитися після розконсервування свердловини,
потім після закінчення будівництва водопроводу (після дезінфекції та
промивки системи), та потім регулярно щонайменше двічі на рік. Перелік
показників, що контролюються, включає: мікробіологічні показники,
загальна жорсткість, мінералізація, рН, хлориди, сульфати, залізо, марганець,
мідь, цинк, миш'як, свинець, аміак, нітрати, нітрити, пестициди, фториди,
перманганатна окиснюваність. Місцева СЕС (або відповідний орган
Міністерства охорони здоров’я України) може доповнювати даний перелік
показниками, специфічними для даного регіону.
4. Мапа району ведення діяльності

1 – Артезіанська свердловина; 2 – Планований питний водопровід
(блакитний колір)
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Впровадження проекту на місцевості
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Ефект від реалізації проекту:
 Питний водопровід довжиною 8,3 км
 Громада с. Високопілля отримала у свою власність питний водопровід
 Збільшення доходів Високопільської селищної ради за рахунок збільшення
надходження податків у бюджет громади.
Питна вода тепер не розкіш для жителів села Високопілля
Новий питний водопровід дозволить підвищити добробут місцевого
населення та суттєво покращити умови їх життя та побуту.
Протягом тривалого часу переважна більшість мешканців (3301
чоловік) села Високопілля у Херсонській області залишалася без
водопровідної питної води в своїх оселях. Відсутність відкритих природних
водойм в районі, різке за останні роки, падіння рівня грунтових вод –
основного джерела водопостачання мешканців селища, позбавили більшу
частину населення можливості повноцінно користуватися питною водою.
Існуюча мережа водопостачання в селі фізично зношена, частково
зруйнована, і не використовується на протязі останніх 10 років. Тож, лише
24% домогосподарств в селі Високопілля мали доступ до централізованого
водопостачання. Решта людей були змушені використовувати або колодязну
воду, яка не відповідає стандартам якості через високий рівень нітратів,
хлоридів та загальної мінералізації, або привозну воду, яка підвозилась
трактором з сусіднього села лише двічі на тиждень.
Тому, Високопільська селищна рада прийняла рішення взяти участь у
конкурсі проекту USAID «Вода для агросектору», і виграла грант на
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прокладання питного водопроводу та підключення його до існуючої
артезіанської свердловини, з власною участю лише у 25% від загальної
вартості проекту.
На початку багато мешканців із острахом та недовірою віднеслися до
ініціативи місцевої влади. Адже не всі на той час розуміли, про що саме
йдеться, а деякі зі скептицизмом поставилися до самої ідеї залучення
іноземних коштів.
«Особисто я звик покладатись тільки на себе, та коли вже самотужки
ми не в змозі відновити водопостачання, то можна скористатися й
допомогою, побачимо що з цього вийде» - скептично висловлювався на
початку проекту мешканець села Високопілля Олександр Пилипенко.
Але, все ж таки, більшість жителів залишилися задоволені
перспективами в близькому майбутньому споживати смачну питну воду, не
виходячи з власної оселі, тому були налаштовані більш оптимістично.
«За кордоном практика інвестування та кредитування розповсюджена
дуже широко. Тому вважаю, що правильно зробили очільники селища,
взявши участь у конкурсі. І дуже добре, що буде питна вода в оселі. З
нетерпінням чекаємо цієї гарної події», - сказала мешканка села Високопілля
Олена Мущицька.
Тож, усі роботи з будівництва водопроводу були виконані швидко,
вчасно і у повному обсязі. За сприяння USAID було прокладено 8300 метрів
нових труб та побудовано станцію водоочистки. І давня мрія селян нарешті
здійснилася.
«Раніше воду привозив трактор, люди розбирали її відрами, бочками,
баклажками, а тепер – відкрив кран і вона ллється стільки, скільки потрібно.
Можна навіть митися та прати без зайвих турбот. Нарешті наше життя
суттєво покращиться», - згадувала щаслива Олена Мущицька.
Завдяки новому питному водопроводу 329 дворів, а це майже 1000
мешканців села Високопілля мають питну воду у своїх оселях. Наразі,
питома вага домогосподарств села Високопілля, які мають доступ до
централізованого водопостачання зросла з 24% до майже 50%.
Метою проекту USAID «Вода для агросектору» є відновлення
інфраструктури систем водопостачання з метою поліпшення водопостачання
для сільського населення та сільськогосподарського виробництва у вибраних
громадах Херсонської області. За період з 22 січня 2015 року по 1 жовтня
2016 року, проект підготував 247 фахівців у сфері створення та діяльності
кооперативів з управління водопостачанням, сприяв створенню та реєстрації
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трьох
кооперативів
з
управління
водопостачанням.
Наразі,
п'ять об'єктів покращеного водопостачання працюють у Херсонській області.

Олена Мушицька біля власного крану з питною водою

«Реконструкція зрошувальної системи на землях фермерського
господарства «Аделаїда» в с. Чулаківка Голопристанського району
Херсонської області»
Мета проекту - прокладання поливального трубопроводу на землях,
орендованих фермерським господарством «Аделаїда» (ФГ «Аделаїда»), для
забезпечення функціонування дощувальних установок VALLEY.
Загальна площа земель, що обробляються ФГ «Аделаїда», становить
1301 га. Вода для зрошення подається насосною станцією №29 (НС№29,
Рисунок)
з
Краснознам’янського
магістрального
каналу.
Також
ФГ «Аделаїда» використовує для потреб зрошення воду з підземних
свердловин.
В рамках цього проекту було оновлено зрошувальну систему із
використанням води із Краснознам’янського магістрального каналу, шляхом
прокладання на орендованих ФГ «Аделаїда» землях (279 га) нових
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поливальних трубопроводів загальною довжиною 3007 м діаметром від 280
мм до 355 мм, також встановлено супутнє обладнання (засувки, фланці,
насос, фільтр, прилад обліку тощо). Впровадження такої діяльності
дозволило замінити застаріле зрошувальне обладнання (дощувальні агрегати
ДДА-100) на сучасне, більш енергоефективне та дружнє до НПС
зрошувальне обладнання (дощувальні установки VALLEY).
Краснознам’янський магістральний канал є гілкою Північно-Кримського
каналу - одного з трьох крупних каналів, що виходять з Каховського
водосховища, розташованого на р. Дніпро. Розміри водосховища становлять
240 км в довжину та 23 км в ширину, із середньою глибиною 8,4 м (глибина
варіюється від 3 до 26 м). Загальний обсяг води в водосховищі – 18200 млн.
м3. Основними ресурсами дніпровської води є сніг, ґрунтові води та дощі. В
2013 році для зрошення майже 30 тисяч гектарів земель Херсонської області
з Каховського водосховища було відібрано та розподілено по
водопостачальних системах 779,5 млн. м3.
Обсяг забору води (ліміт становить 3,64 млн. м3/рік для всіх зрошуваних
земель, орендованих ФГ «Аделаїда») встановлюється дозволом на спеціальне
водокористування та контролюється за допомогою електронного лічильника,
що встановлено на НС№29. ФГ «Аделаїда» також використовує для
зрошення воду з підземних джерел (ліміт використання підземних вод
складає 0,6 млн. м3/рік), прилади обліку спожитої води встановлені на кожній
свердловині. Плата за водоспоживання здійснюється на підставі покажчиків
приладів обліку води.
Реконструкція системи зрошення дозволила створити умови для більш
ефективного та дружнього до НПС зрошення, розширити площу зрошуваних
земель, збільшити обсяг овочевої сільгосппродукції, ефективно провадити
посівну кампанію, що в свою чергу призведе до збільшення доходів
пайовиків (до 50% за пай) та Чулаківської сільської ради за рахунок
збільшення надходження податків. Також передбачається створення
додаткових робочих місць (150 сезонних робочих місць та 30 постійних
робочих місць).
1. Місце ведення діяльності - Село Чулаківка, Голопристанський
район, Херсонська область, Україна. Роботи за проектом будуть
провадитися на відстані 3 км на південь від с. Чулаківка, на
сільськогосподарських землях сільської ради. Землі (279 га) є власністю
пайовиків та орендовані ФГ «Аделаїда» до 2029 року.
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2. Вигодонабувачі – 3000 чоловік (населення, що матиме користь від
реалізації проекту, в особі орендаторів земель, пайовиків та членів їх
сімей, працівників, задіяних в вирощуванні продукції на зрошуваних
землях (планується створити 180 додаткових робочих місць)).
3. Кількість працівників та річний дохід – ФГ «Аделаїда» є
прибутковою організацією та має річний дохід 94 млн.грн. (за
результатами фінансового звіту за 2015 рік).
4. Детальний опис діяльності та місця її ведення
Діяльність за проектом полягала в реконструкції зрошувальної системи,
що живиться від Краснознам’янського магістрального каналу, шляхом
прокладання 3007 м поліетиленових труб (546 м діаметром 355 мм, 1967
діаметром 315 мм, 494 м діаметром 280 мм) на глибині 1,2-1,3 м, замість
застарілої системи відкритих каналів. Дощувальні агрегати ДДА-100, що
наразі використовуються на системі відкритих каналів, є нерентабельними
через використання тракторів на дизельному паливі. Після реконструкції
зрошувальної системи використовуються широкозахватні дощувальні
установки VALLEY, що живляться від існуючої електромережі. Демонтаж
системи відкритих каналів не передбачається. Поливальний трубопровід був
частково реконструйований ФГ «Аделаїда» в 2010 році.
Також побудовано насосну станцію підкачки (НСП) для забезпечення
задовільного тиску в новій
зрошувальній системі. Насос
на НСП (1Д315-71а із
потужністю 600 м3/годину)
встановлено
всередині
будівлі НСП та підключено
до електромережі через
існуючий
трансформатор,
що наразі використовується
для насосного обладнання на
підземній свердловині та є у
власності ФГ «Аделаїда».
Також в НСП встановлено
фільтр та прилади обліку води та електроенергії.
Кошти USAID (приблизно 160 тис. доларів США) були використані на
придбання поліетиленових труб та супутніх деталей (фланці, втулки, засувки
тощо). Кошти ФГ «Аделаїда» (приблизно 72 тис. доларів США) були
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використані на оренду будівельної техніки, прокладання та тестування
трубопроводу, будівництва НСП та придбання насосу. Також кошти ФГ
«Аделаїда» (приблизно 2 тис. доларів США) було витрачено на підготовку та
узгодження проектної документації, і т.ч. розділу оцінки впливу на
навколишнє природне середовище (ОВНС). Також ФГ «Аделаїда» вже
придбало дві дощувальні установки типу VALLEY (230 тис. доларів США).
Ділянка відрекоструйованої зрошувальної системи розташована уздовж
польової
дороги,
що
використовується
для
технічних потреб, уздовж
лісозахисної смуги та поруч
із лінією електропередач
(ЛЕП).
В
процесі
прокладання
нового
трубопроводу, верхній шар
ґрунту
(родючий
шар
висотою 30 см) було знято
та розміщено поруч із
трасою проведення робіт (з
боку поля), вкрито поліетиленовою плівкою для попередження ґрунтової
ерозії. Траншеї вирито за допомогою малогабаритної техніки для
попередження значного впливу на ґрунти. В безпосередній близькості від
ЛЕП, роботи проводилися вручну. Труби монтувалися електростиковим
способом, за допомогою обладнання, що живиться від пересувного
дизельного генератора. Відповідний нормам технічний стан техніки було
забезпечено підрядником.
Реконструйована
зрошувальна
система
живиться
водою
з
Краснознам’янського магістрального каналу за рахунок НС №29 та НСП
(Рисунок). На поточний момент, НС№29 обладнана двома насосами (1Д50063, Рисунок 4) загальною потужністю 1000 м3/годину, і всі вони
використовуються для потреб зрошення відповідно до графіку. НС№29
обладнана приладами обліку води та спожитої електроенергії. ФГ «Аделаїда»
має дійсний дозвіл на спеціальне водокористування, що встановлює ліміти на
використання поверхневої води в поливальній системі господарства в обсязі
3,64 млн. м3 на рік (обсяг розрахований для всіх зрошуваних земель ФГ).
Минулого року, для зрошення земель ФГ «Аделаїда» було використано
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1,5 млн.м3. Також додаткові прилади обліку води та спожитої електроенергії
встановлені в будівлі НСП.
На базі ФГ «Аделаїда» організовано сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив «Борисфен-2016», що буде володіти та
обслуговувати реконструйовану зрошувальну систему.
5.

Мапа району ведення діяльності

1 – Краснознам’янський магістральний канал; 2 – підвідний канал; 3 НС№29; 4 – частина трубопроводу, що була реконструйована в 2010 році; 5
– НСП; 6 – відрекоструйований поливальний трубопровід
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Впровадження проекту на місцевості

Ефект від реалізації проекту:
 Збільшення площі зрошувальних земель – 279 га
 Створення 180 робочих місць
 Потенціал зростання врожайності (збільшення обсягу овочевої
сільгосппродукції)
 Збільшення доходів пайовиків (до 50% за пай);
 Збільшення доходів Чулаківської сільської ради за рахунок збільшення
надходження податків
 На базі ФГ «Аделаїда» організовано СОК «Борисфен-2016», що буде
володіти та обслуговувати реконструйовану зрошувальну систему.
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Новий водогін з новою енергозберігаючою системою зрошення
Завдяки новому поливному водопроводу фермерське господарство
«Аделаїда» у селі Чулаківка Херсонської області, зможе більш впевнено
планувати подальше розширення зрошувальних земель та модернізацію
парку своїх існуючих дощувальних машин.
Землі фермерського господарства «Аделаїда» знаходяться у південній
частині України зі спекотним літом, м'якою зимою, але з дуже низькім рівнем
забезпечення грунтів вологою. В умовах складної економічної ситуації та
відсутності державної підтримки, реконструкція системи зрошення лише
силами господарства була практично неможливою. У той же час тільки
розширення площ зрошувальних земель, що знаходяться у зоні ризикового
землеробства, могло допомогти отримувати хороший врожай та прибуток.
Тому, ФГ «Аделеїда» вирішило взяти участь у конкурсі проекту USAID
«Вода для агросектору» та виграло грант на будівництво поливного
водопроводу, сплативши лише 30 відсотків від загальної вартості проекту
своїми власними коштами. Успішна реалізація даного проекту дозволяє ФГ
«Аделаїда» більш впевнено планувати подальше розширення зрошувальних
земель та модернізацію парку своїх існуючих дощувальних машин.
«Ми розуміємо, що на зміну старим системам зрошення повинні
прийти нові технології і нове зрошення - це кругові системи, які працюють
на електродвигунах. Саме таке сучасне обладнання ми тепер маємо завдяки
проекту», - розповідає Сергій Рибалко, голова фермерського господарства
«Адалеїда».
Існуючі системи водогонів та каналів в районі розраховані на
використання під дощувальні машини, які працюють на дизельному
пальному і є морально застарілими та економічно нерентабельними. Тому,
вкрай необхідна реконструкція системи зрошення для подальшого
використання більш економічних та сучасних дощувальних машин.
Тож, за власні кошти господарство провело монтажні роботи,
забезпечило запуск системи трубопроводу і побудувало насосну станцію. За
підтримки USAID було придбано майже 3300 м нових труб та частково
замінено старі металеві труби, які після 40 років експлуатації вже вийшли зі
строю.
«Ми суттєво знизили енергоспоживання! Завдяки використанню даної
системи зрошення споживання електроенергії скоротилося в 4 рази», –
додав Сергій Рибалко.
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Головним ефектом нової поливної системи є те, що ділянки, які раніше
поливалися зі свердловин, тепер поливаються канальною водою, яка більш
придатна для поливу - з низькою мінералізацією і значно тепліша на відміну
від підземної води.
Сергій Рибалко впевнений, що господарство на досягнутому
зупинятися не збирається і буде далі розвивати та модернізувати систему
зрошення.
На сьогодні фермерське господарство отримало нову систему
водопостачання та додаткових 279 га зрошуваних земель, а зростання
урожайності у 2-3 рази дозволить створити 180 робочих місць з гідною
заробітною платою.
Очікується, що користь від реалізації даного проекту отримає 3000
чоловік місцевого населення, в особі орендаторів земель, пайовиків та членів
їх сімей, працівників, задіяних у вирощуванні продукції на зрошуваних
землях.
Крім того, територіальна громада Чулаківської сільської ради також
отримає вигоду від нової поливної інфраструктури у вигляді додаткових
надходжень до місцевого бюджету за рахунок збільшення орендної плати за
користування водогону. Ці кошти будуть використовуватися для покращення
об’єктів соціальної інфраструктури громади.
«Цей проект дозволить створити нові робочі місця, збільшити додану
вартість на кожен гектар нашої землі, податки до місцевого бюджету і, як
наслідок, покращити життя громадян», - сказав заступник голови
Херсонської обласної ради Віталій Булюк.
Підтримувати нову зрошувальну систему в селі Чулаківка буде
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Борисфен 2016», який
створено на базі фермерського господарства «Адалеїда».

Робота цієї дощувальної машини VALLEY можлива завдяки новому поливальному
водопроводу
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«Реконструкція поливального водопроводу для зрошення земель
ПОСП

АФ

«МИР»

в с. Горностаївка

Новотроїцького

району

Херсонської області»
Мета проекту - є заміна ділянки існуючого поливального водопроводу
для попередження значних втрат води та перебоїв в зрошенні, що виникають
в результаті аварійного стану трубопроводу.
На об’єкті в с. Горностаївка в Новотроїцькому районі планувалася
реконструкція існуючого поливального трубопроводу шляхом прокладання
поліетиленових труб загальною

довжиною 525 м та діаметром 630 мм

замість застарілого сталевого трубопроводу, що характеризується частими
аварійними поривами.
Однак, на початку зрошувального сезону виявилося, що ділянка
трубопроводу поруч із запланованою для реконструкції ділянкою також є в
аварійному стані, що призводить до втрат води, а також перебоїв в
поливальному водопостачанні через часті ремонтні роботи на трубопроводі.
Довжина

додаткової

секції

трубопроводу,

що

прокладена

в

ході

реконструкції, становить 210 м.
Здійснення цих робіт дозволило забезпечити ефективне зрошення,
збільшити площу зрошуваних земель на 580 га, ввести в дію додаткові
поливальні машини, збільшити обсяг овочевої сільгосппродукції замість
зернової, ефективно провадити посівну кампанію. Також передбачається
створення 350 додаткових сезонних робочих місць. Обсяг забору води (ліміт
становить 20,56 млн. м3/рік для всіх зрошуваних земель, орендованих ПОСП
АФ «МИР») встановлюється дозволом на спеціальне водокористування та
контролюється за допомогою окремого електронного лічильника, що
встановлено на НС № 27. Плата за водоспоживання здійснюється на підставі
покажчиків приладу обліку води.
1.

Місце ведення діяльності - Село Горностаївка, Новотроїцький

район, Херсонська область, Україна. Роботи за проектом будуть провадитися
на відстані 3,5 км на північ від с. Горностаївка, на сільськогосподарських
землях сільської ради. Землі (580 га) є власністю пайовиків та орендовані
ПОСП АФ «МИР» до 2022 року.
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2.

Вигодонабувачі – 800 чоловік (населення, що матиме користь від

реалізації проекту, в особі орендаторів земель, пайовиків та членів їх сімей,
працівників, задіяних в вирощуванні продукції на зрошуваних землях
(планується створити 350 додаткових сезонних робочих місць)).
3.

Кількість працівників та річний дохід – ПОСП АФ «МИР» є

прибутковою організацією та має річний дохід понад 100 млн.грн. (за
результатами фінансового звіту за 2015 рік).
4.

Детальний опис діяльності та місця її ведення

Діяльність за проектом полягала в прокладанні 735 м поліетиленових
труб (діаметром 630 мм на глибині 1,2 м) замість застарілого та аварійного
сталевого трубопроводу аналогічного діаметру. Вилучення старого сталевого
трубопроводу не передбачалось через його надзвичайну зношеність; новий
трубопровід було прокладено на відстані 1 м від існуючого. Підключення до
існуючого трубопроводу було здійснено за допомогою редукції (з нової
труби діаметром 630 мм на стару металеву трубу діаметром 830 мм).
Загальна довжина реконструйованого трубопроводу для даного об’єкту
становить 735 м.
Кошти USAID (приблизно 222 тис. доларів США) були використані на
придбання поліетиленових труб та супутніх деталей (фланці, втулки, засувки
тощо). Кошти ПОСП АФ «МИР» (приблизно 70 тис. доларів США) були
використані на оренду будівельної техніки, прокладання та тестування
трубопроводу.
Ділянка

відреконструйованого

поливального

трубопроводу

розташована уздовж польової дороги, що використовується переважно
ПОСП АФ «МИР» для технічних потреб. В процесі прокладання нового
трубопроводу, верхній шар ґрунту (родючий шар висотою 30 см) було знято
та розміщено поруч із трасою проведення робіт (але не з боку польової
дороги), вкрито поліетиленовою плівкою для попередження ґрунтової ерозії.
Траншеї було зроблено за допомогою малогабаритної техніки для
попередження

значного

впливу

на

ґрунти.

Труби

змонтовано

електростиковим способом, за допомогою обладнання, що живиться від
пересувного дизельного генератора. Відповідний нормам технічний стан
техніки забезпечив підрядник.
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5. Мапа району ведення діяльності

1 – Каховський магістральний канал; 2 – НС № 27; 3 – аварійна ділянка
існуючого поливального трубопроводу, що була відреконструйована (525 м);
3.1 - аварійна ділянка існуючого поливального трубопроводу, що була від
реконструйована додатково; 4 – частина водопроводу, що була
реконструйована в 2014 році; 5 – існуючий водопровід в задовільному стані
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Впровадження проекту на місцевості
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Ефект від реалізації проекту:
 Збільшення площі зрошувальних земель – 580 га;
 Створення 350 додаткових сезонних робочих місць;
 Потенціал зростання врожайності (збільшення обсягу овочевої
сільгосппродукції замість зернової);
 Збільшення доходів пайовиків (до 50% за пай);
 Збільшення доходів Горностаївської сільської ради за рахунок
збільшення надходження податків
Новий водогін забезпечив фермерів безперебійним зрошенням
Нарешті Агрофірма «Мир» у селі Горностаївка Новотроїцького
району Херсонської області, вже не має значних втрат води та збоїв у
зрошенні завдяки реконструкції найбільш аварійної та зношеної ділянки
водогону.
Агрофірма «Мир» розташована на півдні України – на Херсонщині, яка
завжди вважалася зоною ризикованого землеробства – з мінімальною
кількістю опадів та частими посухами, зі спекотним літом та малосніжною
зимою.
«Ми завжди вважалися зоною зрошуваного землеробства, тому що
без зрошення в нашому регіоні сільське господарство майбутнього не має.
Тож, усі зусилля сьогодні спрямовані на відновлення зрошення», - зазначив
голова Новотроїцької районної ради Юрій Коцегубов.
На сьогодні, агрофірма «МИР» має на зрошенні під фрегатами 3600
гектарів землі. Наразі, це єдине господарство в районі, де повністю
збережено зрошувальну систему. Проте, нині, уся вона потребує
реконструкції, адже трубам, що прокладені в землі майже 40 років. Останнім
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часом, через аварійний стан трубопроводу та зношеність труб відбувалися
значні втрати води через непередбачувані та часті пориви труб, що, в свою
чергу, призводило до постійних перебоїв у зрошенні.
«Старий трубопровід було побудовано ще у 1978 році. Усю систему
зрошення нам вдалося уберегти від розкрадання, і, навіть, самотужки
зробили часткову реконструкцію водопроводу у 2014 році. Без зрошення ми
не виживемо, а замінити майже 9000 метрів труб самотужки, ми не
взмозі», - зазначив керівник Агрофірми «Мир» Іван Доценко.
Тому, на пропозицію взяти участь у конкурсі проекту USAID «Вода
для агросектору» керівництво господарства погодилося відразу, і виграли
грант на реконструкцію водогону, сплативши лише 24 відсотків від вартості
проекту своїм власним коштом.
За підтримки USAID господарство проклало 735 метрів нових труб
замість застарілого та аварійного сталевого трубопроводу. При цьому,
вилучення старого трубопроводу не проводилося через його надзвичайну
зношеність, а новий трубопровід прокладено на відстані в 1 метр від
існуючого. Така реконструкція дозволила у подальшому покращити умови
зрошення також і на прилеглих земельних ділянках загальною площею
1000 га.
«Допомога проекту для нас дуже відчутна! Ми зробили реконструкцію
тієї ділянки водогону, яка була повністю пошкоджена корозією, що
унеможливлювало її подальше використання для зрошення. Нарешті ми
вирішили цю проблему», - підкреслив керівник Агрофірми.
За словами фермера завдяки реконструкції поливального водопроводу
доходи пайовиків зростуть на 50% і, відповідно, збільшаться надходження
податків до місцевого бюджету. За попередньою оцінкою, загалом в разі
введення зрошення бюджети різних рівнів додатково отримають близько
784640 гривень.
Тож, відновлення найбільш пошкодженого трубопроводу дає змогу
господарству безперебійно поливати майже 580 га. Це, безперечно, буде
сприяти збільшенню виробництва аграрної продукції, зокрема, овочевої, що,
в свою чергу, дозволяє створити 350 робочих місць з гідною заробітною
платнею.
«Зрошення завжди дає прибуток. Наразі, ми сподіваємося
отримувати по 2 урожаї на рік та очікуємо зростання урожайності
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культур у 4 разі. На досягнутому зупинятися не будемо і продовжимо
реконструкцію зрошувальної системи», - додав Іван Доценко.
Загалом очікується, що користь від реалізації даного проекту отримають
800 чоловік місцевого населення, в особі орендаторів земель, пайовиків та
членів їх сімей, працівників, задіяних у вирощуванні продукції на
зрошуваних землях.
Сам реконструйований поливальний водопровід буде обслуговуватися
агрофірмою «Мир», а власником мережі виступає Горностаївська сільська
рада.

Ця дощувальна установка «Фрегат» працюе завдяки відновленому водогону
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