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У статті розглянуто підходи щодо модернізації та інноваційного розвитку водогосподарського комплексу
України. Проаналізовано зарубіжний досвід імплементації міжнародних стандартів у національні законодав
ства у перехідний період. Запропоновано пріоритетні напрями та розроблено дієві механізми з інновацій
но-технологічної модернізації водогосподарського комплексу України в умовах поглиблення інтеграційних
процесів. Доведено доцільність створення Спеціального моніторингового центру з інноваційно-технологічної
модернізації водогосподарського комплексу України.
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Постановка проблеми. В 2014 році Укра
їна, підписавши Угоду про асоціацію з Європей
ським Союзом, де-факто обрала європейський
вектор економічної інтеграції країни. Підпи
савши Угоду про асоціацію керівництво України
взяло на себе зобов'язання перейти на технічні
регламенти та стандарти Європейського Союзу
в короткостроковій перспективі. Зокрема, Укра
їні необхідно запровадити директиви Євро
пейського Союзу в частині водокористування
та охорони навколишнього середовища.
© Колтунович О.

Незважаючи на те, що Україна входить до
переліку країн, що не в повній мірі забезпе
чені водними ресурсами, протягом останніх
десятиліть у водогосподарському комплексі
країни сформувався пул проблем, котрі нега
тивно впливають на темпи її економічного
розвитку та поглиблюють існуючі проблеми.
Серед проблем водогосподарського комп
лексу України варто виділити нераціональне
використання водних ресурсів, негативний
вплив економічної діяльності людини на
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водні ресурси та існуючі ризики негативного
впливу вод на населення і об'єкти економіки,
недостатнє науково-технічне та інвестиційне
забезпечення водогосподарського комплексу,
застаріла система державного моніторингу
водних об'єктів тощо.
Результати останніх досліджень. Зна
чна частина досліджень, присвячених питан
ням водогосподарської діяльності в Україні,
висвітлено в працях М.А. Хвесика, Л.В. Лев
ковської, В.А. Голяна, В.М. Мандзика. Питан
ням інноваційно-технологічної модернізації
присвячені праці В.М. Геєця, Б.В. Гриньова,
О.І. Амоші, В.П. Горбуліна, А.В. Єрмолаєва
та ін. При цьому, на сьогоднішній день еконо
міка України потребує нових підходів до роз
робки механізмів державного регулювання
та інструментів інвестиційного забезпечення
процесів інноваційно-технологічної модерні
зації водогосподарського комплексу України
в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
Мета дослідження. Сформувати пріори
тетні напрями та розробити дієві механізми
з
інноваційно-технологічної
модернізації
водогосподарського комплексу України в умо
вах поглиблення інтеграційних процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи той факт, що у
2014-2017 роках економіка України зазнала
значних втрат, Україна потребує в рамках
імплементації європейського законодавства
принципово нових підходів з модернізації
та інноваційного розвитку окремих секто
рів економіки. Саме середньострокові про
екти і програми інноваційно-технологічної
модернізації здатні забезпечити реалізацію
національної стратегії випереджаючого роз
витку та виходу на показники країн-членів
ЄС. А головне – сприяти залученню реаль
них фінансових ресурсів на довгострокову
та середньострокову перспективу.
На сьогоднішній день переважна більшість
водогосподарських та водоохоронних об'єктів
як перерахованих складових водогосподар
ського комплексу відрізняється високим рівнем
фізичного зносу, а також моральною заста
рілою. Проблеми технологічної деградації
України найбільш гостро відчуваються в про
мислово розвинутих регіонах України, зокрема
в Донецькому та Придніпровському економіч
них районах. Перехід на нові стандарти вима
гає реконструкції, технічного переозброєння
цих об'єктів вже на новій технологічній основі.
З огляду на це, актуальною проблемою еконо
міки і управління національним господарством
є розробка механізмів інноваційно-техноло
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гічної модернізації водогосподарського комп
лексу України на основі використання пози
тивного зарубіжного досвіду та сучасних форм
інвестиційного забезпечення структурної пере
будови водогосподарської та водоохоронної
інфраструктури.
Досвід країн ЄС у формуванні процесів
інноваційно-технологічної модернізації бере
початок з другої половини минулого століття,
коли на законодавчому рівні сформувались
інституційні платформи та кластери іннова
ційного розвитку [1]. На сьогоднішній день
в Євросоюзі діє «Стратегія інноваційного
розвитку ЄС до 2020 року», яка і визначає
інституційні передумови модернізації та інно
ваційного розвитку економіки Єврозони. Стра
тегічною лінією країн-членів Європейського
Союзу в сфері інноваційної діяльності також
є концентрація фінансових ресурсів на клю
чових напрямах, що відображається у ство
ренні і функціонуванні відповідних галузевих
фондів та секторальних програм розвитку
країн-членів ЄС [2].
Кожна країна Європейського Союзу має
суттєву законодавчу базу, котра направлена
на постійне техніко-технологічне оновлення
основних фондів, у тому числі у сфері водо
користування. Саме інноваційно-орієнто
вана політика ЄС у сфері водокористування
дозволяє місцевому населенню отримувати
якісну питну воду з урахуванням усіх критеріїв
та стандартів.
У додатку ХХІХ Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, особливої актуальності має
підпункт «Якість води та управління вод
ними ресурсами, включаючи морське серед
овище», де визначено заходи і терміни по
гармонізації українського законодавства з від
повідними директивами ЄС [3, 4]. Для України
мова йде про 6 Директив:
– Директива 2000/60/ЄС про встановлення
рамок діяльності співдружності в галузі водної
політики (Водна рамкова директива);
– Директива Ради 98/83/ЄС про якість
води, призначеної для споживання людиною;
– Директива Ради 2008/56/ЄС, яка встанов
лює рамки діяльності співдружності в сфері
політики з морського середовища (Рамкова
Директива про морський стратегії);
– Директива 91/271/ЄЕС про очищення
міських стічних вод;
– Директива 91/676 /ЄЕС щодо охорони
вод від забруднення, викликаного нітратами
з сільськогосподарських джерел;
– Директива 2007/60/ЄС про оцінку і управ
ління ризиками повеней.
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В рамках вищезазначених директив виді
ляють ряд першочергових заходів [5, 6],
направлених на гармонізацію законодавства
України з їх положеннями, зокрема:
– уточнення та узгодження відповідного
термінологічного апарату;
– узгодження підходів до класифікації вод
них об'єктів;
– розробка та затвердження Положення
про плани управління річковими басейнами
і методики їх підготовки;
– визначення екологічних цілей з урахуван
ням вимог ст. 4 Директиви 2000/60/ЄС;
– розробка методики підготовки програм
заходів, передбачених ст. 11 Директиви
2000/60/ЄС;
– створення переліку уразливих зон відпо
відно до критеріїв, встановлених в додатку ІІ
до Директиви 91/271/ЄЕС (можливо як додат
кової категоризації), і введенням принципу
додаткової очистки стічних вод перед скидан
ням в таких зонах;
– визначення зон, вразливих до (накопи
чення) нітратів і розробку планів дій щодо
таких зон;
– проведення попередньої оцінки морських
вод і впровадження програми моніторингу
поточної оцінки з урахуванням характеристик,
видів тиску і впливу;
– актуалізація стратегічних цілей і завдань
державної політики щодо охорони і віднов
лення навколишнього середовища Чорного
і Азовського морів, а також опрацювання кон
кретних пропозицій щодо активізації участі
в діяльності HELCOM;
– встановлення заборони скидів осаду
в поверхневі води з суден, з трубопроводів
або будь-яким іншим чином;
– розробка карт загроз і ризику повеней
і багаторічних комплексних планів управління
ризиками повеней;
– забезпечення на практиці реальних меха
нізмів інформування та участі зацікавлених
сторін, зокрема громадськості, в діяльності
по виконанню та впровадженню принципів
і положень даних Директив.
Графік досягнення цілей в Україні по ВРД
ЄС (починаючи з часу підписання Угоди про
асоціацію у 2014 р.) [7]:
– 3 роки – на прийняття національного
законодавства та визначення уповноваже
ного органу, закріплення на законодавчому
рівні одиниці гідрографічного районування
території країни, розроблення положення
про басейнове управління з покладанням на
нього відповідних функцій;
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– 6 років – на визначення районів річкових
басейнів та створення механізмів управління
міжнародними річками, озерами та прибереж
ними водами, аналіз характеристик районів
річкових басейнів, запровадження програм
моніторингу якості води;
– 10 років – на підготовку планів управління
басейнами річок, проведення консультацій
з громадськістю та публікація цих планів.
Директива з Питної Води встановлює стан
дарти для ряду мікробіологічних і хімічних
параметрів, науково обґрунтованих директи
вами ВООЗ. Україна в праві включати додат
кові параметри або використовувати більш
високі стандарти, але не нижче тих, що вста
новлені Директивою. Україна повинна здій
снювати моніторинг якості питної води та вжи
вати заходів, щоб забезпечити її відповідність
мінімальним стандартам якості. Стандарти
якості повинні дотримуватися в точці спожи
вання, тобто в водопровідних кранах.
Згідно з Директивою з Якості Води для
Купання (для Пляжних Зон), Україна бере
зобов’язання позначити морські прибережні
і внутрішні води для купання і здійснювати
моніторинг якості води протягом пляжного
сезону. Під води для купання (для пляжних
зон) підпадають такі, де купання офіційно
дозволено компетентним органом (громад
ським органом, відповідальним за певний
водойму), а також води, де купання є звич
ною практикою зі значною кількістю тих, що
купаються. Якість води повинна перевірятися
кожні два тижні протягом пляжного сезону, а
також за два тижні до його початку.
Метою Директиви з очищення міських сто
ків є захист навколишнього середовища від
несприятливого впливу таких забруднюю
чих стоків. Україна повинна забезпечити збір
та очистку міських стічних вод до їх зливу
у відповідності зі специфічними стандартами
і термінами. У частині цілей очищення, вто
ринна (тобто біологічна) очистка є загальним
правилом, з додатковим отриманням нутрієн
тів в так званих чутливих зонах (третинна очи
щення), причому для деяких морських прибе
режних зон первинна очистка може виявитися
достатньою.
Дана Директива встановлює цілі і граничні
величини, які повинні бути досягнуті в резуль
таті очистки. У разі якщо очисні системи
є занадто дорогими, можуть застосовуватися
альтернативні системи для досягнення такого
ж рівня захисту навколишнього середовища.
До того ж, Директива регулює скидання осаду
стічних вод. З 1998 р будь-яке скидання осаду

381

Мукачівський державний університет
стічних вод в морські або інші поверхневі води
заборонено.
Відносно промислових стічних вод, скиди
в колекторні системи і самі очисні споруди
відповідно до стандартів ЄС підлягають попе
редньому регулюванню і авторизації, при
чому скиди повинні піддаватися попередній
обробці. Дане положення передбачає, що
кінцевий осад може бути безпечно скинутий
прийнятним способом з точки зору охорони
навколишнього середовища.
Директива по нітратам сільськогосподар
ського походження має на меті зниження
негативного впливу добрив на джерела пит
ної води і екосистеми шляхом обмеження
використання неорганічних і органічних (гній)
добрив в сільськогосподарських районах.
Висновки та перспективи подальших
досліджень. В рамках вирішення нагаль
них проблем водогосподарського комплексу
України, насамперед необхідно переглянути
структуру інвестиційних програм в сторону
збільшення обсягів фінансування. Здійснення
адаптаційних заходів в рамках Угоди про асо
ціацію також потребують залучення додатко
вих фінансових ресурсів для переходу на нові
технічні стандарти Євросоюзу. У зв'язку з цим
істотно зростає роль міжнародних інститутів

розвитку і донорів при формуванні та реалі
зації програм поліпшення водокористування
в Україні.
Триваюче зниження доступу населення
до якісної води в багатьох регіонах світу
і обмеженість водних ресурсів обумовлюють
необхідність вироблення нових підходів до їх
використання. Перш за все, для поліпшення
доступу до безпечної питної води та належ
ним системам каналізації, переходу до водоі енергозберігаючим моделям виробництва
і споживання слід забезпечити адекватне
фінансування.
З метою постійного моніторингу ситуації
в основних кластерах водогосподарського
комплексу України пропонується створення
Спеціального моніторингового центру водо
господарського комплексу України. Створення
відповідного центру сприятиме оперативному
моніторингу системи житлово-комунального
господарства в режимі он-лайн, а також якості
питної води в усіх регіонах України. Центром
може здійснюватись фінансовий моніторинг
реалізації інвестиційних проектів у сфері
енергоефективності та енергозбереження,
що сприятиме комплексній інноваційно-тех
нологічній модернізації водогосподарського
комплексу України.
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