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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

ВОДНИХ РЕСУРСІВ В ЗОНІ ДІЇ КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ 

 

У статті, на прикладі Каховської зрошувальної системи наведені        
особливості  функціонування великих зрошувальних систем на півдні 
України. Сформульовані пропозиції по структурній оптимізації           
управління  Каховською зрошувальною системою в сформованих                                
соціально-економічних умовах на основі басейнового принципу. 

 

В статье на примере Каховской оросительной системы приведены осо-
бенности  функционирования крупных оросительных систем на юге Ук-

раины. Сформулированы предложения по структурной оптимизации 

управления Каховской оросительной системой в сложившихся              

социально-экономических условиях на основе бассейнового принципа. 

 

In the article, an example Kakhovka irrigation system are the peculiarities of 

large irrigation systems in southern Ukraine. The proposals for the structural 

optimization of management Kakhovka irrigation system in the current  

socio-economic conditions in the basin principle. 

 

Вступ. Особливість меліоративної галузі полягає в наявності замкнутих 

ланцюгів взаємозалежних і нероздільних технологічних процесів, що прохо-

дять на території декількох адміністративно-територіальних одиниць. 

Для них характерне здійснення процесів на базі внутрішньої кооперації й 

спеціалізації в умовах чіткого й технологічного регулювання водоподачі, ди-

спетчеризації використання виробничих потужностей і водних ресурсів, опе-

ративного запобігання кризових ситуацій.  

Аналіз останніх досліджень. За визначенням О.М. Костякова зрошуваль-

на система – це земельна територія разом з  мережею каналів і гідротехнічних 

споруд, які забезпечують її зрошення [1]. Надалі, зі зміною умов господарю-

вання, ускладненням організаційної структури управління зрошувальними 

системами, збільшенням кількості зв'язків як між елементами зрошувальної 

системи, так і між зрошувальною системою й водокористувачами, визначен-

ня О.М. Костякова перестало досить точно відбивати суть зрошувальної сис-

теми як об'єкта управління. Тому визначенню зрошувальної системи варто 

дати більш широке значення і розуміти під зрошувальною системою сукуп-
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ність ієрархічно організованих підсистем, взаємодіючих у процесі забору, ро-

зподілу й відводу водних ресурсів  на певній території.  Таке визначення ви-

магає підходити до управління зрошувальною системою як еколого-

економічною з урахуванням фактору обмеженості природних ресурсів. 

У подальшому питання управління процесами водокористування та зро-

шення розглядали у своїх працях такі вчені як Коваленко П.І., Хвесик М.А., 

Шумаков Б.Б., Бездніна С.Я., Духовний В.А., Ковальчук П.І., Айдаров І.П., 

Левківський С.С.,  Падун М.М., Закорчевна Н.Б. та інші. 

Постановка проблеми. Прикладом меліоративної системи зі складною 

структурною організацією і досить високим, на момент будівництва, рівнем 

технічної оснащеності та автоматизації технологічних процесів є  Каховська 

зрошувальна система, що здатна подавати воду для зрошення 330 тис. га 

сільськогосподарських угідь і на водопостачання ряду населених пунктів 

Херсонської та Запорізької областей. Ці системи призначалися для подачі во-

ди водокористувачам, які використовують великі за площею зрошувані діля-

нки. Побудована зрошувальна система має важливий соціальний ефект, що 

проявляється у виді поліпшення умов праці,  збільшенні кількості робочих 

місць і доходів населення [2, 3]. 

Особливостями функціонування Каховської зрошувальної системи є: 

- наявність ієрархічної структури, що складається із екологічної, економі-

чної й соціальної підсистем; 

- наявність великої кількості гідротехнічних споруд, розташованих на 

значній території; 

- різноманіття функцій (забір води, її розподіл, використання, охорона, ві-

дведення, експлуатація гідротехнічних споруд, захист земельних угідь від 

шкідливого впливу вод); 

- неможливість багаторазового використання водних ресурсів; 

- суперечливість вимог водокористувачів до кількості і якості водних ре-

сурсів; 

- висока капіталоємність елементів системи і внаслідок цього високі еко-

номічні втрати у разі прийняття невдалих управлінських рішень; 

- велика кількість прямих та обернених зв’язків між елементами 

системи (технічних, соціальних, економічних, екологічних, інформацій-

них). 

У сучасних економічних умовах функціонування зрошувальних систем 

ускладнюється та  визначається наступними факторами:  

- недостатнім бюджетним фінансуванням експлуатації меліоративних сис-

тем і водогосподарчих об'єктів; 

- зношеністю матеріально-технічної бази експлуатаційних водогосподар-

чих організацій; 

- значним збільшенням числа водокористувачів у результаті  реформуван-

ня сільськогосподарських  підприємств; 
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- різною галузевою та структурною підпорядкованістю окремих підпри-

ємств, що входять до структури Каховської зрошувальної системи. 

Управління використанням і охороною вод та відтворенням водних ресу-

рсів в зоні дії Каховської зрошувальної системи здійснюють Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Державне агентство з водних ресур-

сів України та їх представництва на місцях, включаючи Управління головно-

го Каховського магістрального каналу, Дніпровське басейнове управління 

водних ресурсів, Херсонське та Запорізьке обласні управління водних ресур-

сів, районні управління водного господарства (Каховське, Цюрупінське, Чап-

линське, Новотроїцьке, Іванівське, Генічеське, Якимівське, Мелітопольське), 

а також органи місцевого самоврядування.  

Так, робота Управління головного Каховського магістрального каналу, що 

експлуатує головну насосну станцію, магістральний канал і гідротехнічні 

споруди на ньому координується Державним агентством водних ресурсів 

України.  Районні управління водного господарства, що розташовані в зоні 

дії магістрального каналу і здійснюють експлуатацію міжгосподарської ме-

режі та більшості точок водовиділу – перебувають у структурі  відповідних  

обласних управлінь водного господарства. Західний груповий водовід, який 

використовується для питного та комунального водопостачання ряду населе-

них пунктів Запорізької області, таких як міста Приморськ та Бердянськ під-

порядковується комунальному підприємству «Облводканал»» Запорізької 

обласної ради і не входить до структури Державного агентства водних ресур-

сів. Між переліченими органами не існує чіткої ієрархії відповідальності за 

стан та використання водних ресурсів і об’єктів, не має погоджених пріори-

тетів у водогосподарсько-екологічній політиці. Це підсилюється недоскона-

лою системою правового регулювання використання і охорони вод та здійс-

нення меліорації земель, що обумовлено існуючими розбіжностями між Вод-

ним і Земельним Кодексами України та Законом України «Про меліорацію 

земель». 

 Така система управління потужним водогосподарським об’єктом пору-

шує принцип цілісності при функціонування складної еколого-економічної 

системи, що викликає додаткові складності при  здійсненні водоподачі та во-

дорозподілу, а також при укладанні договорів між водокористувачами і підп-

риємствами водогосподарсько-меліоративного комплексу. Водокористувач 

змушений укладати два договори на подачу води, один – з районним управ-

лінням водного господарства, що безпосередньо подає йому воду, і другий – з 

управлінням Головного Каховського магістрального каналу, що здійснює за-

бір води із джерела зрошення – Каховського водосховища та її транспорту-

вання по магістральному каналу. В свою чергу, роздробленість системи во-

дорозподілу ускладнює процес реалізації басейнового принципу управління 

водними ресурсами, впровадження якого передбачено ст. 13 Водного кодексу 

України та Водною Рамковою Директивою Європейського Союзу. Згідно з 

цим принципом управління здійснюється не на рівні адміністративно-
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територіальної одиниці, а в межах річкового бассейну [4, 5].  Місце розташу-

вання Каховської зрошувальної системи не є окремим водним басейном, але 

в зоні її дії створено регіональний  водогосподарський комплекс, який вклю-

чає водні об’єкти (водний фонд), водокористувачів, органи управління і кон-

тролю та характеризується певною територіальною, галузевою й функціона-

льною структурою.  

Результати досліджень. Оптимізація управління водогосподарським 

об’єктом, Каховською зрошувальною системою, вимагає впровадження ба-

сейнового принципу як головного концептуального, який має враховувати  

всі фактори впливу на стан та якість водних ресурсів в зоні дії Каховської 

зрошувальної системи і чітко визначати її  регіональний характер. 

 Виходячи з цього, управління зрошувальною системою має здійснювати-

ся на принципах: комплексності, системності, інтеграції та басейнового 

принципу. Згідно з басейновим принципом управління здійснюється не на рі-

вні адміністративно-територіальної одиниці, а в межах річкового басейну. 

Басейновий принцип управління ґрунтується на реально діючих взаємозв'яз-

ках та єдності поверхневих і підземних вод у межах річкового басейну. При 

цьому управління водними ресурсами здійснюється не як виміряним один раз 

об'ємом або фізичним тілом, а як речовиною, що багаторазово використову-

ється, тобто зі складною водообмінною системою, її основними характерис-

тиками, включаючи багатогалузеву структуру водокористування, якість вод-

них ресурсів, стан навколишнього природного  середовища тощо. Однак,  

при впровадженні в Україні  принципу басейнового  управління водними ре-

сурсами та  збереженні територіальних  органів управління ними  (обласні 

управління водних ресурсів та районні управління водного господарства)  

практично  зберігається багатоступінчастість  у  плануванні та  оперативному  

управлінні водними ресурсами, а саме: Державне агентство водних ресурсів 

України – басейнові управління водного господарства – управління магістра-

льних каналів – обласні управління водних ресурсів – районні управління во-

дного господарства. 

Серйозною проблемою є також  бюджетне недофінансування підприємств 

водогосподарсько-меліоративного комплексу. Недолік фінансових засобів  на 

експлуатацію державної міжгосподарської зрошувальної мережі стимулює 

пошук позабюджетних джерел фінансування. Одним з таких джерел стала 

плата за послуги водогосподарських організацій за подачу водних ресурсів.  

Послуги районних управлінь водного господарства стали платними з            

2000 року, а управлінь магістральних каналів –  з 2008 року.  Ціна послуг за-

лежить від обсягу бюджетного недофінансування потреб експлуатаційних пі-

дприємств водогосподарсько-меліоративного комплексу. Водокористувачі на 

договірній основі сплачують водогосподарським організаціям за фактично 

поданий обсяг води. Отримані кошти направляються в спеціальний фонд 

державного бюджету України та використовуються відповідно до затвердже-



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Економіка» 

 98

ного кошторису водогосподарськими організаціями. Такий підхід до ціноут-

ворення стимулює водогосподарські організації до подачі максимальних, а не 

економічно та екологічно обґрунтованих обсягів води водокористувачам з 

метою наповнення спеціального фонду. Крім того, розроблена Інститутом гі-

дротехніки та меліорації в 2007 році методика формування ціни на подачу 

води на зрошення, комунальні та промислові потреби має галузевий характер 

і не розповсюджується на водогосподарські підприємства, які не входять у 

структуру Державного агентства по водних ресурсах України. Також, при іс-

нуючій  договірній системі подачі води, виникають конфлікти при фінансо-

вих взаєморозрахунках між водогосподарськими підприємствами різного рі-

вня управління в системі водогосподарсько-меліоративного комплексу. 

З огляду на специфіку галузі та сформовані економічні умови, структура 

управління Каховською зрошувальною системою потребує відповідних орга-

нізаційних змін. Для забезпечення збалансованого управління Каховською 

зрошувальною системою необхідне вдосконалення організаційного механіз-

му управління шляхом підпорядкування всіх водогосподарських організацій, 

в зоні дії системи, єдиному керуючому органу  – Управлінню головного Ка-

ховського магістрального каналу. Реорганізація системи управління водогос-

подарськими підприємствами в зоні дії Каховської зрошувальної системи по-

винна відбуватися за рішенням уповноважених державних органів (Держав-

ного агентства з водних ресурсів України) шляхом підпорядкування район-

них управлінь водного господарства та інших експлуатаційних організацій, 

що знаходяться в зоні дії Каховської зрошувальної системи єдиному центру 

управління. При цьому районні управління водного господарства зберігають-

ся як юридичні особи і продовжують виконувати свої функції з експлуатації 

державної зрошувальної мережі та подачі води водокористувачам на потреби 

зрошення та водопостачання.  

Скорочення ієрархічних рівнів дозволяє оптимізувати  комунікаційні вер-

тикалі і час прийняття управлінських рішень та  сприяє підвищенню ступеня 

адаптивності  організацій ринковим трансформаціям. 

Висновки. Створення єдиної системи управління Каховською зрошува-

льною системою забезпечить: 

- впровадження єдиної технічно-, економічно-, екологічно- та соціально-

збалансованої політики, що враховує особливості водного об'єкта, потреби 

виробництва та  населення в зоні дії Каховської зрошувальної системи; 

- еколого-економічну цілісність системи водокористування, охорони вод 

та відтворення водних ресурсів; 

- узгодженість водогосподарської діяльності та екологічної політики між 

усіма водогосподарськими суб’єктами; 

- взаємодію суб’єктів водогосподарської діяльності на основі системності 

і комплексності; 
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- створення інформаційної бази даних про якісні та кількісні показники  

водогосподарських об’єктів та водних джерел, що знаходяться в зоні дії Ка-

ховської зрошувальної системи; 

- більш раціональне використання бюджетних засобів;  

- оптимізацію управління річковим басейном на базі геоінформаційних 

систем і сучасних комп’ютерних технологій, а також оперативного моніто-

рингу. 

Це, в свою чергу, має сприяти екологічно збалансованому функціонуван-

ню водогосподарсько-меліоративного комплексу в межах Каховського зро-

шуваного масиву, раціональному  використанню водних  ресурсів та ефекти-

вному використанню зрошуваних земель. 
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